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Resum 
Als treballs publicats els anys 1982 i 1985 per Manuel Polls, trobem dues espècies 
citades a la península del cap de Creus (amb una sola cita per a cada espècie i essent-
ne ell mateix l’observador) la presència de les quals no s’ha pogut  confirmar: tòtil 
comú Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) i l’escurçó ibèric Vipera latastei Boscá, 
1878. 
Pel que fa al tòtil comú, només existeix una única cita a la península del cap de Creus 
que s’ha de considerar insòlita. En el cas de l’escurçó ibèric, no sembla haver estat 
mai present a la península del Cap de Creus, així que aquella cita, juntament amb tres 
cites més del mateix autor corresponents a d’altres indrets de l’Alt Empordà, han de 
ser confusions amb d’altres espècies i molt probablement amb exemplars d’escurçó 
pirinenc Vipera aspis (Linnaeus, 1758), espècie que segons les dades aportades podria 
haver-se extingit recentment d’aquest darrer contrafort pirinenc. 
 

Abstract 
In a work published in 1982 and 1985 by Manuel Polls, there are two species 
mentioned in the peninsula of cap de Creus (one citation for each species, both 
recorded by the observer, M. Polls): the common midwife toad, Alytes obstetricans 
(Laurenti, 1768) and the Iberian viper Vipera latastei Boscá, 1878, the presence of 
which could not be confirmed. 
With regard tothe common midwife toad, there is only one record in the peninsula of 
cap de Creus, and this record has to be considered unusual. In the case of the Iberian 
viper, this species does not seem to have ever been present in the cap de Creus 
peninsula, which means that this record, along with three more records of the same 
author relating to other parts of the Alt Empordà, must be confusions with other 
species, and most likely with specimens of the asp viper Vipera aspis (Linnaeus, 
1758), a species wich according to the data provided may have become extinct 
recently from this eastern part of1 the Pyrenees. 
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ANTECEDENTS 
La península del Cap de Creus es troba a l’extrem septentrional del litoral empordanès 
i és la continuació de la serra de l’Albera. El seu relleu abrupte penetra 10 km mar 
endins respecte de la línia general del litoral de la costa i en el context geològic 
regional representa la unitat aflorant més oriental de l’eix dels Pirineus. 
En la present nota, els autors han optat per la utilització del topònim “Cap de Creus” 
per referir-se al conjunt format per dues unitats diferenciades (i que en gran part 
coincideix amb els límits del Parc Natural del Cap de Creus, PNCC): la serra de 
Rodes o de Verdera i la península del cap de Creus pròpiament dita. 
Aquesta zona ha estat prospectada per varis autors des de fa més de 30 anys però fins 
a finals de la dècada de 1990 la prospecció havia estat parcial, fins al punt que no s’hi 
va fer cap campanya relativament intensiva en tota la seva superfície fins a l’any 
2001, en que es va redactar un primer informe sobre l’estat de l’herpetofauna per al 
Parc Natural (Amat & Roig, 2002) que va representar el primer Atles provisional dels 
amfibis i rèptils del Parc Natural del Cap de Creus. Arran d’un nou encàrrec del 
PNCC, des de l’any 2009 fins ara s’ha dut a terme una prospecció intensiva per part 
dels autors, en tota la superfície del Cap de Creus i durant tots els mesos de l’any (tot i 
que amb una major intensitat durant les campanyes de primavera i tardor). Fruit 
d’aquest esforç, el 2010 es va entregar un nou informe al Parc Natural i properament 
es publicarà, amb el seu ajut,  l’Atles dels amfibis i rèptils del Cap de Creus. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
A l’escassa bibliografia publicada sobre l’herpetofauna empordanesa que tracta també 
el Cap de Creus, concretament als treballs de Manuel Polls (Polls, 1982; Polls, 1985) 
hi ha citades (per ell mateix) dues espècies (amb una observació per a cada una i 
sense donar més detalls que la quadrícula UTM 5 x 5 km, la data i un topònim 
imprecís): Alytes obstetricans (tòtil comú) i Vipera latastei (escurçó ibèric) la 
presència de les quals al Cap de Creus no s’ha confirmat. 
D’aquestes dues cites, dels anys 1980 i 1977 respectivament, la de Vipera latastei (de 
l’any 1977, quan l’observador en tenia 17) es va acabar rebutjant o considerant un 
error de classificació juntament amb la resta de les seves cites de Vipera latastei de 
l’Empordà (Llorente et. al 1995) però l’altra (d’Alytes obstetricans també a la 
península del Cap de Creus) s’ha mantingut en publicacions posteriors (Fèlix, 1995; 
Llorente et al., 1995; Llobet, 2009) sense que tampoc s’hagi confirmat mai, ni s’hagin 
aportat cites noves.  
Els dos treballs esmentats al principi tenen algunes mancances, topònims confusos o 
imprecisos, i confusions en el cas de quatre espècies: Podarcis muralis envers 
Podarcis hispanica i Vipera latastei envers Vipera aspis. 
Durant l’ultima dècada s’ha intentat contactar amb M. Polls per tal d’esbrinar més 
dades sobre aquesta qüestió, però no ha estat possible.  
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Cal tenir en compte que des de llavors no s’ha recollit cap prova que demostri 
l’existència pretèrita o actual d’aquelles dues espècies, per tant, les considerem en 
l’actualitat absents del Cap de Creus.  
 
Alytes obstetricans, TÒTIL COMÚ 
Aquesta espècie ha estat citada, amb diferents graus de fiabilitat a Figueres, Castelló 
d’Empúries, Portbou, Rabós, Garriguella, Sant Quirze i Cap de Creus (segons la base 
de dades de la Societat Catalana d’Herpetologia, SCH) però només s’han confirmat 
les cites de les tres primeres localitats.  
Al llarg de gairebé els darrers 30 anys, en que ha estat prospectat el Cap de Creus i 
l’extrem est de l’Albera (pels autors i altres investigadors), no s’ha trobat ni escoltat 
mai cap exemplar, tot i l’existència d’abundants hàbitats òptims per a l’espècie (fonts, 
mines, basses, abeuradors, torrents i rieres...). Les poblacions de l’àrea de Figueres 
(l’únic indret on és té constància de més d’una observació i de poblacions localment 
freqüents) s’han rarificat molt, fins al punt que no hi ha cap cita recent. El mateix 
passa amb la població de Portbou, on no s’ha tornat a observar des de principis de la 
dècada de 1980 (Xavier Rivera com. pers.). 
Al Cap de Creus no s’ha recollit cap observació prou fiable de terceres persones (amb 
fotos o descripció acurada de l’exemplar). És més, totes les entrevistes fetes als 
habitants de la zona al llarg dels anys i preguntades sobre si sabien de l’existència 
d’aquesta espècie han donat resultats negatius.  
M. Polls (Polls, 1982) reconeix que “es tracta d’un amfibi bastant escàs a l’Alt 
Empordà” (en comparació amb d’altres comarques per ell prospectades com el 
Berguedà o el Maresme), “sobretot al sector oriental, on només apareix més fàcilment 
a partir dels 800 metres però sense arribar a considerar-se freqüent”. Afirma així 
mateix, que “és una mica més abundant a l’oest de la comarca on les influències de la 
Catalunya humida són manifestes a cotes més baixes”. L’explicació que dóna per 
justificar l’absència d’aquesta espècie o la seva menor freqüència a l’est de la 
comarca és una possible competència amb d’altres amfibis com ara el gripau comú o 
amb la granota pintada. Considerem errònia aquesta afirmació ja que a l’Albera i en 
d’altres comarques conviuen les tres espècies i al Cap de Creus, Discoglossus pictus 
és absent o molt escàs en la majoria dels hàbitats que serien òptims per a Alytes 
obstetricans.  
Si bé actualment alguns autors consideren que D. pictus competeix amb algunes 
espècies autòctones, sobretot amb Epidalea calamita (Montori et al. 2007) de moment 
no s’ha demostrat l’existència de possibles efectes negatius sobre cap de les espècies 
autòctones d’amfibis.            
Tot el vessant de l’Albera marítima, de Llançà a Portbou, malgrat que encara es pot 
considerar parcialment infraprospectat, també ha estat objecte d’estudi durant les 
darreres dècades i tampoc s’hi ha trobat mai l’espècie.  
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El mateix Polls (Polls, 1985) torna a reconèixer que “és una espècie molt rara en tot el 
sector litoral de la comarca, des del Coll de Banyuls al Cap de Norfeu” per afegir tot 
seguit i referint-se a aquells sectors (“Cap de Creus, Serra de Rodes i Serra de la 
Balmeta”) que no hi deu haver prou humitat ambiental edàfica (excepte als torrents i 
recs) per a que l’espècie hi proliferi. Sobta el fet que en aquest treball tampoc doni 
més detalls de la seva única cita de tòtil del Cap de Creus (Polls, 1982) que en la seva 
tesi apareix amb aquest mateix topònim imprecís i sense indicar-ne res més que la 
data i la quadrícula UTM 5 x 5 km quan, curiosament, les cites que ell considera 
destacables són comentades amb més deteniment (com per exemple una V. aspis 
trobada al terme municipal de Llançà). 
Cal tenir en compte que actualment, les poblacions conegudes més properes 
corresponen al sector central de l’Albera (Baussitges), més humida (amb una 
pluviometria superior en uns 200 litres respecte la península del Cap de Creus) i 
localitzades majoritàriament per sobre els 650 msnm. (Atles Climàtic de Catalunya). 
Les tres cites existents a Garriguella, Rabós i Sant Quirze caldria confirmar-les ja que 
des de llavors (dècada dels anys 70-80 del segle XX) no s’hi han obtingut més dades, 
malgrat que es pot considerar el sector més ben prospectat de l’Albera, des de fa ben 
bé quaranta anys.  
També són escadusseres les cites de les poblacions més properes de la plana 
empordanesa. En el cas de les poblacions de tòtil de l’àrea de Figueres, que localment 
eren abundants (J. Fèlix com. pers.), el creixement urbanístic deu haver estat el factor 
determinant de la seva desaparició; i pel que fa a l’única cita confirmada dels 
Aiguamolls de l’Empordà (Fèlix & Grabulosa, 1980), concretament de l’Estany d’en 
Túries (on no s’ha tornat a citar) els seus autors afirmen que es deuria tractar d’un 
exemplar arrossegat per la riuada dels dies anteriors, de manera que segurament no 
corresponia a cap població estable i reproductora (Fèlix, 1989). Això mateix (que es 
tractava d’un exemplar erràtic, donada l’excepcionalitat de la seva presència tant a 
prop del mar) és el que opinen els autors d’un estudi sobre l’herpetofauna dels 
Aiguamolls de l’Empordà publicat 5 anys més tard (Bea et al., 1994). 
El fet que sigui una espècie de fàcil detecció tenint en compte el període dilatat de 
cants dels mascles i, sobretot, la presència durant molts mesos de les larves als punts 
d’aigua (on sovint acostumen a restar-hi un considerable número de larves per posta 
en una fase d’aturada metamòrfica durant l’hivern) i la seva adaptació al medi 
antròpic (sovint es troba i es reprodueix dins de pobles i ciutats) referma la nostra 
convicció que, almenys durant les darreres dècades, aquesta espècie no ha estat 
present al Cap de Creus. 
En cas que les cites esmentades (la insòlita i imprecisa de la península del cap de 
Creus i les dels encontorns) no fossin errors d’identificació o s’acabessin confirmant, 
i tenint en compte el fet que aquesta espècie no s’ha trobat després de gairebé tres 
dècades de prospeccions per part de varis autors, ens podria fer pensar en la 
possibilitat que pogués haver estat afectada per algun procés de regressió en aquesta 
zona. 
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Atès el nostre convenciment de la seva absència al Cap de Creus (i també als sectors 
adjacents), durant l’elaboració de la Guia dels amfibis i rèptils dels Països Catalans de 
la SCH, vam recomanar als seus autors que excloguessin el Cap de Creus de la seva 
àrea de distribució (Rivera et al., 2011). 
 
Vipera aspis, ESCURÇÓ PIRINENC 
Per entendre la profunda transformació del paisatge vegetal del Cap de Creus durant 
els últims segles cal remuntar-se a l’edat mitjana, període en el qual es van dur a 
terme importants rompudes de grans superfícies dels seus vessants. De fet, aquest 
procés ja s’havia iniciat en temps dels romans, que van ser dels primers a cultivar-hi 
la vinya (entre altres usos, per a fer vinagre per a les seves conserves). 
Des de la reconquesta, duta a terme pels francs a la fi del segle IX i a causa de la 
pujada demogràfica que es manifestà ràpidament, la tasca més urgent fou transformar 
les terres ermes per a fer-les productives. Els monestirs benedictins de Sant Pere de 
Rodes, Santa Maria de Rodes i Sant Quirze de Colera (creats entre finals del segle IX 
i principis del segle X) van tenir un paper fonamental en la recuperació i l’expansió 
agrícola. Una mostra significativa n’és el primer tractat d’enologia català conegut, de 
l’any 1130, redactat pel monjo cellerer del monestir de Sant Pere de Rodes (Ramon 
Pere de Novàs). 
Tenim nombrosos testimonis que l’interior del Cap de Creus estava cobert de vastos 
boscos (en diversos capbreus de l’edat mitjana o als mateixos textos de donació de les 
terres a Sant Pere de Rodes que el rei franc Gaufred I concedí vers l’any 974).  
La mateixa toponímia ens dóna indicis d’un passat vegetal més ufanós: Selva de Mar, 
Port de la Selva o la serra de Verdera (que procedeix del llatí Viridaria i significa un 
lloc amb molta vegetació). 
Amb l’impuls dels monjos benedictins les rompudes progressaren ràpidament i es 
multiplicaren les terrassetes al mateix temps que la vinya estenia el seu domini a 
càrrec del continu de boscos d’alzines i sureres. Llavors començaren a construir-se 
centenars de quilometres de parets de pedra seca (que tingueren per objecte retenir el 
sòl i crear replans) a denudar-se els pendents esquistosos i a degradar-se els sòls 
pedregosos substituint a poc a poc la vegetació primigènia per un paisatge humà tot 
retallat en una infinitat de minúscules parcel·les per les línies geomètriques dels 
murets. 
Aquest és el paisatge que ara es degrada com a conseqüència de l’abandó de les 
vinyes i olivars. 
Tot i que amb alguns alts i baixos provocats per guerres i pestes, la població va anar 
creixent progressivament fins que durant el segle XVIII hi ha un creixement 
demogràfic espectacular. L’extensió dels conreus augmenta encara més durant el 
segle XIX, arribant al màxim quan la fil·loxera envaeix les vinyes franceses provocant 
una alça exponencial del preu del vi. Com a conseqüència d’això es varen acabar de 
graonar de feixes pràcticament a tots els vessants fins que al 1879 la fil·loxera arriba a 
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l’Empordà, matant les vinyes i provocant un abandonament progressiu dels terrenys 
fins a l’actualitat, en que han estat colonitzades majoritàriament per bosquines 
silicícoles i on la successió postcultural esperable s’ha vist impossibilitada en la major 
part del territori per varis factors: l’escassetat de llavors, l’erosió provocada per les 
antigues rompudes i les pluges torrencials...i sobretot per la recurrència dels incendis 
forestals de la fi del segle XX.  
En resum, la major part de l’interior del Cap de Creus és una immensa vinya 
abandonada i repetidament cremada on les rompudes han destruït els boscos i les 
màquies, i els focs perpetuen la situació (Franquesa, 1995). 
Tot i això, encara resten alguns boscos, sobretot allí on no es va conrear, bàsicament a 
les carenes pedregoses (amb alzinars) i als fondals (amb alzinars i elements de 
roureda). També resten retalls de rouredes i castanyedes i boscos de ribera entre els 
quals destaquen la verneda de la riera del Mas Pujolar. Les avellanoses dels recs 
humits i ombrívols són les comunitats forestals més notables.  
Pensem que només en sectors com aquests i sobretot els més propers a l’Albera (com 
a la serra de l’Estela o a la serra de Verdera) hauria estat possible la subsistència 
d’exemplars relictuals d’escurçó pirinenc.  
Alguns autors (Llorente et al., 1995 i Buira et al. 2011) consideren bona part del 
litoral de l’Empordà com a àrea de distribució potencial de l’escurçó ibèric (alhora 
que gairebé tota la comarca també es considerada de distribució potencial de V. 
aspis). 
Tot i això, la realitat és que l’escurço ibèric mai hi ha estat citat (ni al Cap de Creus ni 
a cap altre indret de la comarca) a excepció de les cites del propi M. Polls (Polls, 
1982; Polls, 1985). Les poblacions més properes d’escurçó ibèric estan situades a més 
de 100 km al sud (fora de les comarques gironines).  
L’escurçó pirinenc, en canvi, si que arriba a sectors pròxims al litoral per les serres 
del Montnegre i del Corredor (Maresme) i a l’Alt Empordà el mateix Polls el cita a 
prop del Puig del Llop (T.M. de Llançà, entre els 100 i els 300 msnm) a menys de 4 
km del mar i a 5 km de la serra de Verdera (així com a uns 16 km de la zona atribuïda 
per ell mateix a V. latastei a la península del cap de Creus). 
Aquesta localitat es troba a pocs centenars de metres del bosc més ben conservat del 
vessant sud de tota l’Albera marítima, format per un alzinar amb sureda i un 
destacable bosc de ribera al llarg de la riera de la Balmeta. Malauradament, durant els 
últims 30 anys ha patit una sèrie d’incendis que n’han alterat i empobrit profundament 
la comunitat vegetal (J. Felix com. pers.). Tot i així, fins fa ben poc encara hi 
subsistien alguns peus de boix grèvol (Ilex aquifolium) recentment talats per uns 
treballs de prevenció d’incendis forestals finalitzats el 2010-2011. 
Durant els últims 20 anys s’han realitzat entrevistes a caçadors, pagesos, pastors i 
habitants de l’Albera marítima (franja litoral compresa entre Llançà i Portbou) i el 
Cap de Creus en general. L’única informació versemblant sobre possible existència 
d’escurçons en aquesta zona l’hem obtingut d’un veí de Llançà que de jove havia fet 
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de pastor (Àngel Raich com. pers.). Segons aquesta font, quan era aprenent de pastor 
(anys 50 del s.XX), el pastor que li feia de mestre li explicava sovint que al sector de 
la capçalera de la riera de Garbet (que neix al Puig del Llop) hi havia escurçons i que 
en vàries ocasions havien mossegat les cabres. 
Segons Arnald Plujà, historiador de Llançà i autor de nombroses publicacions 
(d’història, toponímia, submarinisme, itineraris…) sobre el Cap de Creus i l’Albera, 
els boscos d’aquella zona (Garbet) varen ésser dels últims en talar-se per a 
transformar-los en terrenys de cultiu (Plujà, 2001; Plujà, 2003). 
L’única cita del gènere Vipera existent al Cap de Creus és la que Polls esmenta (amb 
el mateix topònim) a la seva tesi (atribuint-la a V. latastei) i en el mapa la situa als 
voltants de Cadaqués sense detallar-ne res més que la data (24-8-1977)  i l’UTM  5 x 
5 km corresponent al quadrant del SW de l’UTM 10 x 10 km (EG28). Cal tenir 
present que els voltants de Cadaqués van ser dels primers a transformar-se en terrenys 
de cultiu (sobretot de vinya, molt més que d’olivera) durant l’edat mitjana. A més a 
més, la ramaderia també tenia (i de fet l’ha tingut fins al desenvolupament del 
turisme) un pes molt important. Malgrat que actualment al Cap de Creus ja gairebé no 
hi pastura bestiar oví ni porcí domèstic, si que es continua practicant la transhumància 
amb ramats de vaques provinents del Ripollès (i últimament també hi pasturen búfales 
provinents d’una explotació ramadera de Vilaüt). 
L’explotació de la fusta per a diferents usos també va ser un factor causant de la 
desforestació del Cap de Creus, incloent-hi els usos relacionats amb la pesca, una 
prova n’és el “Llibre de les ordinacions de les pesqueries de Cadaqués” (del 1542) on 
s’explica que a l’època medieval, nit rere nit, les companyies de pesca a l’encesa 
havien de cremar bones quantitats de llenya als “festers” o graelles per a fer llum a 
popa dels llaguts de foc (Franquesa, 1995). 
L’any 1716, després del Decret de Nova Planta, s’estableix el primer cadastre de 
Catalunya conegut i és força significatiu el fet que a Cadaqués no hi hagi inscrita ni 
una sola hectàrea de bosc de les gairebé 2600 ha del terme de Cadaqués (que era un 
port molt actiu, ja des de temps antics). 
Per tant, resulta sorprenent que en un hàbitat totalment transformat com el que hi 
havia als anys 70 del s.XX en aquest sector del cap de Creus encara hi subsistissin 
exemplars d’escurçó, sobretot en el cas de Vipera latastei, que tolera molt poc la 
presència humana (Rivera et al. 2011), a diferència de Vipera aspis que és més 
tolerant a l’antropització dels hàbitats (Saint Girons, 1989; Bea, 1998), de manera que 
no és estrany trobar-la en zones urbanitzades, fins i tot dins de jardins (tant al límit 
sud de la seva distribució, a les serralades litorals del Montnegre i Corredor, com al 
Montseny o al Pirineu).  
Totes les persones fins ara enquestades, de Cadaqués així com les del Port de la 
Selva, la Vall de Santa Creu i la Selva de Mar no han aportat cap dada sobre la 
presència d’escurçons a Cadaqués ni al Cap de Creus en general.  
Tot i això, a l’Atlas dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra (Llorente et al. 1995, 
pàgina 156) s’esmenta, sense donar tampoc cap detall, una cita de Vipera aspis al Cap 
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de Creus (aquesta cita no figura a la base de dades de la Societat Catalana 
d’Herpetologia que es va fer servir per a elaborar aquell atles) afegint només, que 
“caldria confirmar-la”. Entenem que els autors es deurien referir a la cita de V. 
latastei de M. Polls que ja van rebutjar en el seu moment. 
Polls també cita el 1977 V. latastei a Castelló d’Empúries, sense especificar la 
localització ni donar més detalls; en tot cas, es deuria tractar d’una confusió amb una 
altra espècie, probablement V. aspis tal i com li deuria passar amb dues més 
suposades V. latastei trobades per ell mateix a Sant Genís d’Esprac (el 1978) i el que 
és més significatiu, entre el Mas de la Muga i Albanyà, el mateix dia (7 de juny de 
1980) que també troba una Vipera aspis a no més de 5 Km una mica més al nord, al 
mateix Mas de la Muga. 
Cal tenir en compte que aquestes dues últimes cites de V. latastei entren de ple dins 
l’àrea de distribució coneguda de V. aspis (amb hàbitats de clara influència de la 
Catalunya humida) i, de fet, en el cas de la cita de Sant Genís d’Esprac (d’altra banda 
imprecisa, perquè no en dóna l’UTM ni el topònim complet si no que només hi 
especifica “Sant Genís” i la data) també esmenta dues observacions més de V. aspis 
(els anys 1978 i 1980) molt a prop d’aquesta ermita (situada a 300 msnm, en plena 
Serra de Baussitges i a poc més de 5 km del Puigneulós). 
El mateix que passa amb la cita d’Albanyà (la que quasi coincideix amb una altra cita 
de V. aspis observada el mateix dia i molt a prop del mateix indret), que també va 
acompanyada encara de dues cites més de V. aspis molt properes (dels anys 1976 i 
1980).  
Aquesta última espècie pot estar present, tot i que de forma escassa, en planes 
agrícoles poblades (Geniez & Cheylan, 1987 i Parellada, 1995) a diferència de V. 
latastei latastei, que evita les terres baixes planes (Bea & Braña, 1998).  
Tornant a la cita de V. latastei de la plana agrícola de Castelló d’Empúries, pel que 
sembla, M. Polls la va trobar en un marge de camp situat a poc més d’1 km del casc 
urbà i a tocar del bosc de ribera del riu Muga (Bea et al., 1994) que en alguns trams 
està relativament ben conservat i amb gairebé 100 metres d’amplada. Aquesta cita, 
que en un primer moment va ésser acceptada en el darrer treball esmentat  (Bea et al., 
1994) on es considerava que “...la seva presència sembla probable a l’interior, bé que 
cal considerar-la molt escassa...”, posteriorment va ser rebutjada (i considerada un 
error de classificació) per alguns autors (Llorente et al., 1995), de la mateixa manera 
que en un principi (a la dècada de 1980) també varen ser rebutjades les primeres 
observacions de L. biliniata dels Aiguamolls de l’Empordà (C. Ruiz Altaba com. 
pers.). 
Malgrat que aquest no sigui un hàbitat típic de V. aspis (i encara menys de V. latastei 
latastei) val a dir que darrerament s’han trobat exemplars de V. aspis als voltants de 
l’Estany de Sils (comarca de la Selva) i també hi ha una cita (tot i que més antiga) a la 
Plana del Rosselló, prop de l’Estany de Salses (Geniez & Cheylan, 1987).  
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En definitiva, deixant de banda una més que probable confusió amb Vipera aspis, 
algunes d’aquestes 4 cites de V. latastei també podrien ser fruit d’una confusió amb 
altres espècies (sobretot la de Castelló i la de la península del Cap de Creus). 
Però cal tenir també ben present, com ja hem apuntat anteriorment, que als mateixos 
Aiguamolls subsisteix encara (tot i que en regressió) una població relictual de Lacerta 
biliniata que representa l’últim testimoni d’una àrea de distribució més àmplia, de 
quan encara hi havia boscos de ribera ben conservats i els aiguamolls i l’Estany de 
Castelló (que van ésser dessecats amb més intensitat a partir del segle XVIII) 
arribaven fins a tocar de Figueres, on n’existeix una cita de principis del segle XX 
(Maluquer, 1916). També hi ha cites actuals a l’Estany de Salses (Rosselló) així com 
més al nord, a la plana del Golf de Lleó. 
Per acabar, cal afegir que a Castelló d’Empúries, a tocar de la cita suposada de V. 
latastei abans esmentada, també hi ha una cita bibliogràfica de Zamenis longissimus 
(Cufí in Bea et al., 1978), espècie que, juntament amb Lacerta biliniata acostuma a 
compartir l’hàbitat amb Vipera aspis en bona part de la seva àrea de distribució a 
l’Alt Empordà (i a la resta del país també). La cita més recent i més propera de 
Zamenis longissimus correspon a un exemplar adult trobat atropellat i recollit per 
Jaume Geli, guarda del PNIN de l’Albera, a la carretera del Coll de Banyuls (a 10 km 
de distància del Cap de Creus).   
Tenint en compte que a la plana el riu Muga encara conserva retalls de bosc de ribera 
relativament ben conservats, i que a la seva capçalera així com als seus afluents que 
davallen de l’Albera hi ha poblacions tant de Zamenis longissimus com de V. aspis, 
no seria del tot inversemblant pensar que als anys 70 del segle XX alguns exemplars 
de l’escurçó pirinenc hi subsistissin al llarg de la galeria de vegetació riberenca, o que 
en tot cas, es tractés d’exemplars erràtics arrossegats per les riuades. Cal tenir present 
que les precipitacions de caràcter torrencial són un element climatològic recurrent a 
l’Alt Empordà, que podria tenir més repercussions de les que en un primer moment es 
podria pensar en la dispersió de certes espècies. Això mateix ha quedat demostrat en 
d’altres comarques pel que fa diverses espècies de quelonis (Rivera, 2001).  
Durant la finalització d’aquest treball se’ns ha comunicat una  possible nova cita de 
Vipera aspis (que caldria confirmar) a tocar de la plana de l’Empordà, concretament a 
Delfià (extrem sud de la serrra de l’Albera). Segons l’informador, l’any 2010 va morir 
una ovella d’una explotació propera al riu Orlina i per la simptomatologia observada 
podria tractar-se d’una mossegada d’escurçó (J. Geli com. pers.). 
 
CONCLUSIONS 
Pel que fa a les cites comentades d’Alytes obstetricans i de Vipera latastei a la 
península del cap de Creus (i també a l’Alt Empordà en general pel que fa a la darrera 
espècie), refermem l’opinió majoritària que en el cas de Vipera latastei es tracta 
d’errors de classificació i en tot cas, i només pel que fa al tòtil, podríem arribar a 
dubtar sobre si ha estat present al Cap de Creus en temps remots en els quals les 
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condicions climàtiques i ambientals fossin diferents. Així doncs, pensem que l’ única 
cita existent de tòtil al Cap de Creus també deuria ser un error d’identificació.   
D’altra banda, l’existència de cites recents i confirmades de V. aspis (Budó, 1999 i J.  
Geli com. pers.) al Mas Corbera, a poc menys de 10 km del Cap de Creus; més la cita 
de V. aspis de Llançà de M. Polls (més propera encara), molt versemblant, perquè 
entre d’altres coses, posteriorment l’autor en dóna molts detalls (Polls, 1985); així 
com també l’esmentada presència de dues espècies eurosiberianes més, a poca 
distància del Cap de Creus, no fa més que confirmar que si en aquest extrem del 
Pirineu hi havia existit algun representant del gènere Vipera fins a les últimes dècades 
(en que la manca de cites apunta a una més que probable extinció) es tractaria de ben 
segur de l’escurçó pirinenc (Vipera aspis).  
La resposta a la incògnita del passat pot estar esperant en els sediments d’alguna 
cavitat del complex càrstic del cap de Norfeu.  
Des d’aquestes línies animem als paleoherpetòlegs que es plantegin aquesta recerca. 
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