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RESUM 

 

Durant el Messinià (fa entre 5,6 i 5,33 Ma), la crisi salina que va patir la Mediterrània va unir les illes 

Balears amb els continents circumdants. Això va permetre una entrada de fauna entre la qual hi havia 

ofidis. Entre el Pliocè superior i principis del Pleistocè desapareix tota la fauna ofidiològica de les Bale-

ars. Durant milions d’anys la fauna insular evolucionà sense la presència de depredadors terrestres. 

L’arribada dels humans a les illes (fa entre 4350 i 4150 anys) va comportar la introducció d’una sèrie 

d’espècies que ocasionarien estralls als endemismes balears. Amb l’arribada dels Romans 

s’introduïren també serps (Rhinechis scalaris a Menorca i Natrix maura i Macroprotodon mauritanicus 

a Menorca i Mallorca). Les Pitiüses romangueren sense ofidis fins el segle actual. Durant els darrers 

10 anys s’ha constatat l’arribada de noves espècies d’ofidis a les illes Balears, i d’espècies ja presents 

a illes on no hi eren: Rhinechis scalaris i Hemorrhois hippocrepis des del 2003 s’han començat a citar 

a Mallorca, Eivissa i Formentera. A partir de 34 exemplars de l’espècie H. hippocrepis, s’ha cercat 

d’esbrinar la regió de provinença mitjançant l’extracció i seqüenciació del gen Citocrom B dels indivi-

dus estudiats. Els haplotips obtinguts s’han comparat amb els d’altres exemplars de localització cone-

guda presents al GenBank. D’aquesta manera s’ha pogut fer una aproximació a l’origen d’aquesta es-

pècie. 
 

PARAULES CLAU: Illes Balears, ofidis, origen, invasores, Hemorrhois hippocrepis, Citocrom B. 
 

ABSTRACT 

 

During the Messinian (between 5,6 and 5,33 Ma), as a result of the salinity crisis that suffered the 

Mediterranean Sea, the Balearic Islands and the surrounding continents were joined. This allowed the 

arrival of different types of fauna, including ophidia. Between the Late Pliocene and the beginning of 

the Pleistocene, all the snakes in the Balearics disappeared. Then, for millions of years the insular 

fauna evolved without the presence of terrestrial predators. With the human arrival in the islands (bet-

ween 4.350 and 4.150 b.C.), a large number of different species were introduced which caused de-

vastation in the endemic ones. During the Roman times, snakes were also introduced (Rhinechis 

scalaris in Menorca and Natrix maura and Macroprotodon mauritanicus in Menorca and Majorca). 

However, the Pitiüses remained without snakes until the present century. In the last 10 years, new 

snake species have arrived in the Balearic Islands. Moreover, some of the species already present 

have also been found in the islands. For instance, researchers have registered Rhinechis scalaris and 

Hemorrhois hippocrepis in Majorca, Ibiza and Formentera since 2003. With regard to the H. hippo-

crepis, we have tried to figure out it sorig in region by the extraction and sequencing of the 

Cytochrome B gene in the specimens we picked up. The haplotypes that we obtained were compared 

with the GenBank specimens which location was already known. This allowed us to predict the origin 

of this kind of species. 
 

KEY WORDS: Balearic Islands, snakes, origin, invasive, Hemorrhois hippocrepis, Cytochrome B.  
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INTRODUCCIÓ 

 

 

Les illes Balears no han gaudit sempre de 

l’aïllament actual. Durant la crisi salina del 

Messinià (fa entre 5,6 i 5,33 Ma; (CLAUZON et 

al., 1996; GAUTIER et al. 1994; KRIJGSMAN et 

al. 1999), el mar Mediterrani es trobava en uns 

nivells hídrics molt baixos i les Balears es tro-

baven unides als continents circumdants. És en 

aquest període quan es produeix una important 

entrada de fauna que quedarà aïllada, evolucio-

nant en condicions d’insularitat i originant en-

demismes (BOVER et al., 2008 i en premsa). A 

finals del Messinià (fa 5,33 Ma), amb l’obertura 

de l’Estret de Gibraltar i el subsegüent reom-

pliment del Mediterrani, les Balears esdevin-

dran illes i ja mai més deixaran de ser-ho. Entre 

la fauna que va colonitzar les Balears durant el 

Messinià es troben diferents espècies d’ofidis. 

A hores d’ara tan sol es coneix la seva presèn-

cia a les Gimnèsies. De moment no s’han trobat 

serps fòssils a les Pitiüses, i per això es pot su-

posar que fins a finals del segle XX aquestes 

illes no han hostejat ofidis.  

Tant Menorca com Mallorca, van comptar amb 

endemismes ofidiològics durant el Pliocè (5,33-

2,58 Ma). A dos jaciments de Punta Nati de 

Menorca (Punta Nati 12 i Punta Nati 3), es van 

trobar les restes de dos vipèrids, Vipera natien-

sis i Vipera sp. (A) de mida petita (BAILON et al., 

2002), així com d’un colúbrid (Coluber sp.) 

(BAILON et al., 2005). A Mallorca, al jaciment 

del Caló d’en Rafelino, atribuït al Pliocè inferior 

inicial, es varen trobar les restes de dos vipè-

rids i un colúbrid. Un dels vipèrids pot corres-

pondre a Vipera natiensis o Vipera sp. (A) de 

Menorca, mentre que l’altre (Vipera sp. (B)) és 

una espècie excepcionalment gran, la major del 

complex Vipera oriental (BAILON et al., 2010).  

També a Mallorca, al jaciment de Na Burguesa, 

descobert el 2012 i atribuïble o bé a un Pliocè 

inferior molt inicial o bé al Messinià, s’han tro-

bat restes d’un vipèrid de mida petita que pot 

correspondre a Vipera natiensis, restes de Vi-

pera sp. (B), restes d’un colúbrid i restes d’un 

representant de l’infraordre Scolecophidia (BO-

VER et al., en premsa). 

La fauna pliocènica de Menorca es va veure 

afectada per un esdeveniment d’extincions que 

tingué lloc a les darreries del Pliocè (BOVER et 

al., 2008). Aquest canvi faunístic ha estat atri-

buït a les conseqüències de l’inici de les glacia-

cions a l’hemisferi nord. Com a resultat 

d’aquest esdeveniment d’extincions, desapa-

reix tota la fauna d’ofidis de Menorca (junta-

ment amb d’altres espècies de rèptils). A Ma-

llorca el procés d’extinció de la fauna ofidiolò-

gica del Pliocè inicial no és tan clar. Les serps 

no han aparegut al jaciment de Cala Morlanda 

(jaciment atribuït al final del Pliocè inferior), si 

bé que una espècie de talla petita de serp so-

breviu a Mallorca, com a mínim, fins a principis 

del Pleistocè (prop de fa 2,5 Ma; jaciment del 

Cap Farrutx, BOVER et al., en premsa). A partir 

del Plistocè inferior (des de fa, com a mínim, 

1,8 Ma), d’acord amb l’evidència provinent del 

jaciment de sa Pedrera de s’Ònix (Manacor) i de 

tots els dipòsits més recents, es desconeix la 

presència d’ofidis a les Balears. Les illes es 

mantindran sense serps durant milers anys i la 

seva fauna seguirà evolucionant en condicions 

d’insularitat.  

Entre el 2350 i el 2150 aC, arribaren els pri-

mers humans a les Balears, durant el període 

conegut com l’Edat del Bronze Inicial (ALCO-

VER, 2008). Amb ells començaria l’extinció 

d’una part dels endemismes balears existents 

fins aleshores, com és el cas del característic 

Myotragus balearicus (ALCOVER et al., 2000). 

L’arribada dels humans va comportar la intro-

ducció d’una fauna acompanyant diversa (cinc 

espècies de mamífers domèstics –Bos taurus, 

Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus i Canis 

familiaris- i dues de micromamífers silvestres –

Apodemus sylvaticus i Eliomys quercinus). No 

és fins l’arribada dels romans que 

s’introdueixen de nou ofidis (i altres rèptils) a 

les illes. El registre zooarqueològic menorquí 

documenta per primera vegada la presència de 

serps al jaciment de Torralba den Salort (SAN-

DERS, 1984). S’hi ha identificat Rhinechis 

scalaris (Szyndlar, inèdit). 

Els primers estudis científics herpetològics rea-

litzats el segle XIX esmenten la serp d’aigua a 

Menorca (RAMIS 1814, esmentada com a Co-

luber natrix). A les darreries d’aquest segle ja 
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era amplament coneguda la presència de tres 

serps a les Balears (e.g., BOSCÁ, 1881). Aques-

tes serps i la seva distribució fins fa una dè-

cada són: 

- Rhinechis scalaris a Menorca 

- Natrix maura  a Menorca i Mallorca 

- Marcroprotodon mauritanicus a Menorca i 

Mallorca 

Les Pitiüses en canvi, s’havien mantingut sense 

serps, com ho han fet notar diferents autors 

(e.g., BOSCÁ, 1883). 

A partir del 2003 es van començar a tenir da-

des sobre la presència de noves espècies de 

serps i la presència de les ja existents en illes 

on abans no hi eren (ÁLVAREZ et al., 2010). 

Avui dia trobem ja ben establertes les següents 

espècies a les Balears: 

- Rhinechis scalaris a Menorca, Mallorca 

(des del 2004), Eivissa (des del 2003) i 

Formentera (des del 2006) 

- Natrix maura a Menorca i Mallorca 

- Macroprotodon mauritanicus a Menorca i 

Mallorca 

- Hemorrhois hippocrepis a Mallorca (des de 

2006), Eivissa (des de 2003) i Formentera 

(des de 2011) 

Aquesta distribució evidencia que la serp 

blanca i la nouvinguda serp de ferradura (H. 

hippocrepis), i especialment aquesta darrera, 

han patit una expansió notable, que, almenys 

en el cas de H. hippocrepis, sembla estar asso-

ciada a un creixement molt gran de les seves 

poblacions. L’expansió d’aquestes espècies 

afecta, de moment, únicament a Mallorca i a 

les Pitiüses.  

La principal via d’entrada recent d’ofidis ha es-

tat en gran part a causa de la importació 

d’oliveres de gran port des de la Península ibè-

rica, com així ho afirmen diversos estudis (ÁL-

VAREZ et al., 2010; OLIVER i ÁLVAREZ, 2010; 

MATEO et al., 2011). N’és una prova l’elevada 

densitat de serps que es pot trobar a les 

rodalies dels vivers, i especialment a les àrees 

on es guarden les grans oliveres. Aquests 

arbres s’importen per a usos ornamentals. Al 

ser arbres vells plens de cavitats els 

converteixen en el refugi perfecte per a una 

gran quantitat de fauna. S’hi suma el fet que 

les importacions es fan durant els mesos 

d’hivern per evitar el mínim estrès a la planta. 

Això coincideix amb l’època d’hivernació dels 

rèptils, que sovint escullen les cavitats dels 

arbres vells per a hivernar.  

Les dues espècies arribades recentment a Ma-

llorca i a les Pitiüses (H. hippocrepis i R. scala-

ris) estan perfectament adaptades al clima me-

diterrani, de manera que troben a les illes unes 

condicions perfectes per prosperar, sense 

massa competidors.  

Però d’on venen exactament aquestes serps? 

En el present estudi es pretén determinar 

l’origen d’aquests nou vinguts, en concret, de 

l’espècie Hemorrhois hippocrepis, que sembla 

ser la que més s’està expandint i que pot portar 

més problemes a la fauna endèmica balear 

(TORRES, 2013).  

 

MATERIAL I MÈTODES 
 

 

S’ha fet l’extracció i seqüenciació del gen Cito-

crom B oxidasa de 34 serps de ferradura (He-

morrhois hippocrepis) provinents de les illes de 

Mallorca i d’Eivissa: 23 exemplars estudiats di-

rectament per aquest treball, i 11 mostres més 

cedides pel COFIB. Aquestes darreres mostres 

consistien en puntes de la cua conservades en 

alcohol utilitzades en estudis anteriors. S’ha 

fracassat en l’extracció d’ADN d’un dels exem-

plars estudiats directament per nosaltres. Les 

restants extraccions han estat exitoses, i han 

permès l’extracció de fragments de fins 250bp 

del Citocrom B oxidasa. Les seqüències obtin-

gudes s’han comparat amb les obtingudes en 

estudis anteriors sobre ofidis a la península 

Ibèrica, disponibles en el GenBank.  

 

Preparació de mostres 
Tant per a les mostres obtingudes directament 

per nosaltres com per a les fixades prèviament 

pels veterinaris del COFIB, s’han tallat petits 

fragments de teixit muscular de cada un dels 

exemplars, s’han fet dues rèpliques per indi-

vidu, amb un bisturí esterilitzat a la flama. Les 
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mostres s’han posat en tubs eppendorf en al-

cohol 96% per tal de deshidratar-les. El procés 

de deshidratació ha consistit en canviar la tota-

litat de l’alcohol cada 60 minuts durant un pe-

ríode de 3 hores. 

 

Extracció de DNA 
En primer lloc s’ha netejat i esterilitzat una 

placa de petri amb alcohol 96%. S’ha agafat un 

tros de la mostra preparada anteriorment i s’ha 

trinxat amb l’ajut d’unes pinces i d’un bisturí 

esterilitzats a la flama. S’ha posat la mostra 

trinxada en un eppendorf retolat amb el nú-

mero de mostra. Immediatament després s’han 

afegit 180µL de Buffer ATL i s’ha deixat equili-

brar a temperatura ambient (15-25ºC). S’han 

afegit 20µL de proteïnasa K, que trencarà les 

membranes cel·lulars, i s’ha mesclat amb l’ajut 

del vòrtex durant 15 segons. Posteriorment 

s’ha posat a incubar al bany calent a 55ºC du-

rant tota la nit. S’han afegit 200µL de Buffer AL 

i s’ha mesclar amb el vòrtex. S’han afegit 200 

µL d’etanol 96% i s’ha mesclat amb el vòrtex. 

S’ha deixat incubar durant 5 minuts a tempera-

tura ambient. S’ha fet un pols de centrífuga per 

ajuntar les possibles gotes adherides a les pa-

rets del tub. S’ha transferit el lisat en una co-

lumna QIAampMiniElut i s’ha centrifugat un mi-

nut a 8000rpm. Posteriorment s’han afegit 500 

µL de Buffer AW1 i s’ha centrifugat a 8000rpm 

durant un minut. A continuació s’han afegit 500 

µL de Buffer AW2 i de nou s’ha centrifugat a 

8000 rpm durant un minut. S’ha fet una centri-

fugació a màxima velocitat (14000 rpm) durant 

3 minuts per tal d’assecar completament la 

membrana. S’han afegit 50 µL de Buffer AE i 

s’ha deixat reposar un minut a temperatura 

ambient. S’ha centrifugat a màxima velocitat 

durant un minut i l’eluït obtingut ja contenia el 

DNA extret.  

  

PCR 
Per a fer la PCR es mesclen els productes en un 

eppendorf en les  proporcions (per n mostres) 

mostrades a la taula 1. 

Els primers utilitzats responen a les següents 

seqüències: 

Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L:  

5’CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA AA3’ 

Reverse Primer Palumbi1996_CB2_H:  

5’CCC TCA GAA TGA TAT TTG TCC TCA3’ 

S’ha posat en tubs de PCR 1,0 µL de mostra i 

24 µL de mescla de PCR. S’han col·locat els 

tubs en el termociclador i s’ha seguit el pro-

grama següent: 

- Desnaturalització: la temperatura ascen-

deix fins a 94 ºC per a desnaturalitzar el 

DNA, és a dir, separar les cadenes (30 se-

gons).  

- Annealing: la temperatura disminueix fins a 

48ºC, que és la temperatura òptima per tal 

de que els Primers s’uneixin a les regions 

específiques del DNA (30 segons).  

- Extensió: la temperatura puja fins 72ºC, 

temperatura òptima per a l’activitat de la 

DNA Polimerasa (Taq) que s’uneix a les ca-

denes i col·loca els nucleòtids presents en 

la mescla (dNTP’s). 

El cicle es repeteix 40 vegades per tal 

d’amplificar la seqüència, de manera que 

el creixement és exponencial (Figura 1). 

 

Purificació 
A partir del producte de la PCR s’ha procedit a 

la purificació. S’ha disposat el producte de PCR 

en tubs eppendorf i s’ha afegit 250 µL de Bin-

ding Buffer. La mescla s’ha disposat en colum-

nes QIAampMiniElut i s’ha centrifugat a màxima 

velocitat (14000 rpm) durant 3 minuts. A conti-

nuació s’ha afegit 20 µL d’ElutionBuffer a la 

columna i s’ha centrifugat un minut a 8000 

rpm, recollint-se l’eluït en tubs eppendorf. 

 

Seqüenciació 
Per a la seqüenciació es fa una mescla de pro-

ductes en un eppendorf en les proporcions (per 

n mostres) mostrades a la taula 2. 

Un cop creada la mescla de seqüenciació, es 

disposa en tubs de PCR. S’afegeixen 1 µL de 

DNA i 9 µL de mescla a cada tub. Es col·loquen 

al termociclador amb un programa de seqüen-

ciació típic, per a executar l’amplificació d’una 

de les dues cadenes. 

 

 

Precipitació 
S’han passat les mostres en tubs eppendorf. 

S’hi ha afegit 50 µL d’etanol 96% i 2 µL de 

NatCL 3M pH 5,2. L’acetat sòdic serveix per 

neutralitzar el DNA carregat negativament i així 
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permetre’n la unió a la fase orgànica, és a dir, 

l’etanol 96%, des d’on serà possible la seva 

precipitació. S’ha centrifugat a màxima veloci-

tat (13000 rpm)  durant 30 minuts. El DNA 

queda precipitat i adherit al fons del tub. A con-

tinuació es retira l’alcohol per decantació i 

s’acaba d’assecar amb un paper de filtre. 

S’afegeixen 100 µL d’etanol 70% i se centrifuga 

15 minuts a màxima velocitat. Aquest darrer 

pas serveix per netejar les possibles impureses 

que puguin haver quedat. Finalment es retira 

l’etanol 70% i es posen les mostres a l’estufa 

durant 30 minuts a 37ºC. 

Finalment, les seqüències han estat editades i 

processades amb el programa informàtic Co-

donCodeAligner. 
 

 

RESULTATS I DISCUSIÓ 
 

De les 34 H. hippocrepis estudiades provinents 

de les illes de Mallorca (18) i Eivissa (16) se 

n’ha obtingut les seqüències del gen Citocrom 

B. S’ha prescindit d’un exemplar (94965) a 

causa d’un error en la extracció i posterior se-

qüenciació del DNA. S’ha observat la presència 

de dos haplotips diferents, l’un present a Ma-

llorca i Eivissa, i l’altre present tant sols al nord-

est de Mallorca (amb excepció d’un exemplar a 

Calvià) (Taula 3). 

Per tal de descobrir el possible origen de les 

serps estudiades, s’ha comptat amb les se-

qüències del gen Citocrom B de 37 exemplars 

d’Hemorrhois hippocrepis de localització cone-

guda, distribuïdes per la major part de la seva 

àrea de distribució (de l’estudi de CARRANZA et 

al., 2006). S’ha confeccionat un arbre filogenè-

tic amb tots els exemplars, incloent els balears. 

S’han obtingut 11 haplotips diferents, 10 pre-

sents a les localitats continentals (un dels quals 

es troba també a Mallorca i a Eivissa) i un altre 

exclusiu de Mallorca. A la figura 2 es presenta 

l’arbre filogenètic obtingut. En observar l’arbre, 

veiem que l’haplotip present a Mallorca i Ei-

vissa és idèntic a l’haplotip 9, mentre que 

l’haplotip 11 és present tant sols al nord-est de 

Mallorca (amb l’excepció d’una localització a 

Calvià) i és molt proper als haplotips 4 i 5. 

S’ha traçat un mapa distribució a partir de les 

localitats conegudes de cada individu (figura 3). 

S’han utilitzat les espècies properes He-

morrhois ravergi, H. rumifer i H. algirus per a si-

tuar l’arrel de l’arbre. 

Un dels haplotips obtinguts a Mallorca i Eivissa 

és idèntic a l’haplotip 9, que com veiem corres-

pon a les poblacions del sud de la península 

ibèrica i nord del Marroc. L’haplotip 11 és molt 

similar als haplotips 4 i 5, corresponents  a po-

blacions de l’est i sud-est de la Península Ibè-

rica.  

 

CONCLUSIONS 
 

A partir dels dos haplotips obtinguts dels indivi-

dus de Hemorrhois hippocrepis provinents de 

Mallorca i Eivissa i en comparar-los amb els 

haplotips d’individus de la mateixa espècie de 

localitat coneguda i distribuïts per tota la seva 

àrea de distribució, s’ha pogut determinar la 

zona originaria de la serp de ferredura de les 

Balears.  Així doncs, un dels haplotips és provi-

nent de la zona del sud-oest de la península 

Ibèrica o del nord del Marroc mentre que l’altre 

tindria l’origen a l’àrea oriental de la península, 

al llarg de la costa mediterrània. Així doncs, els 

haplotips trobats a les Balears no contradiuen 

la hipòtesi de MATEO y AYLLÓN (2012), que 

suggereixen que les colobres de ferradura po-

den haver arribat a les Balears pel transport 

d’oliveres per jardineria, tenint en compte que 

la immensa majoria de les oliveres importades 

a les Balears provenen de vivers situats a Cór-

doba, Sevilla, Jaén i València. 
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Taula 1. Proporcions de la mescla de PCR.  
*  Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L 

**Reverse Primer Palumbi1996_CB2_H 

Buffer 2,5 µL

Mg 1,75 µL

dNTP's 1,0 µL

Forward Primer* 0,5 µL

Reverse Primer** 0,5 µL

Taq 0,05 µL

H2O MiliQ 17,7 µL

*  Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L

**Reverse Primer Palumbi1996_CB2_H
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Big-dye (DNA Polimerasa) 0,6 µL

Buffer 1,2 µL

Primer* 0,2 µL

H2O MiliQ 7 µL

Taula 2. Proporcions de la mescla de seqüenciació. 

  

*Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L 

 

Taula 3. Relació d’individus estudiats amb els 2 

haplotips obtinguts. En gris l’exemplar l’extracció 

del qual no s’ha fet. 

nº exemplar Illa Municipi Haplotip

94687 Mallorca Sineu A

94688 Mallorca Sant Joan A

94689 Eivissa A

94963 Eivissa A

94967 Mallorca A

94969 Mallorca Calvià A

94972 Eivissa A

94973 Eivissa A

94974 Eivissa A

94976 Eivissa A

94977 Eivissa A

94978 Eivissa A

94979 Eivissa A

94980 Eivissa A

94982 Eivissa A

94983 Eivissa A

94984 Eivissa A

94985 Eivissa A

94986 Eivissa A

94988 Eivissa A

1839/11 Mallorca Calvià A

1840/11 Mallorca Calvià A

1861/11 Mallorca Calvià A

1914/11 Mallorca Sineu A

1957/11 Mallorca Calvià A

0454/12 Mallorca Sencelles A

94966 Mallorca Capdepera B

94971 Mallorca Capdepera B

0831/11 Mallorca Capdepera B

1847/11 Mallorca Capdepera B

1958/11 Mallorca Calvià B

1974/11 Mallorca Artà B

0474/12 Mallorca Capdepera B

94965 Mallorca Artà
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GenBank Accession Nos. Cytb Localitat

DQ451952 Xauen (Morocco)

DQ451953 Ued Aliane (Morocco)

DQ451954 Kahaoucha (Morocco)

DQ451955 San Luis de Sabinillas, Cadiz (Spain)

DQ451956 Arroyo de la Parrilla, Malaga (Spain)

DQ451957 Valle de Matamoros (Spain)

DQ451958 Bollullos, Huelva (Spain)

DQ451959 Close to Kahaoucha (Morocco)

DQ451960 Aljaraque, Huelva (Spain

DQ451961 Sierra de Enmedio, Cadiz (Spain)

DQ451962 El Garrobo, Arroyo de la Torre, Sevilla (Spain)

DQ451963 Ras el Ma, Morocco (Morocco)

DQ451964 Beni Arouss (Morocco)

DQ451965 8 km from Zinat (Morocco)

DQ451966 Souk-el-Arba-Ayacha (Morocco)

DQ451967 Sevilla (Spain)

DQ451968 Bedmar-Jodar, Jaen (Spain)

DQ451969 Had-Rouadi (Morocco)

DQ451970 Kariah-Bab-Mohamed, 20 km N. Fez (Morocco)

DQ451971 Sidi-Ferruch, close to Algiers (Algeria)

DQ451972 Dj. Maadid, N. of M’sila (Algeria)

DQ451973 Tlemcen (Algeria)

AY643392 8 km from Zinat (Morocco)

DQ451974 Tetouan (Morocco)

DQ451975 Marrackech (Morocco)

DQ451976 Panta de Camarassa (Spain)

DQ451977 Tremp (Spain)

DQ451978 Malgrat de Mar (Spain)

DQ451979 San Juan de los Terreros, Almeria (Spain)

DQ451980 Almuñecar (Spain)

DQ451981 Sierra Nevada, Granada (Spain)

DQ451982 Villanueva de Tapia, Granada (Spain)

DQ451983 Hernán Pérez (Spain)

DQ451984 Azrou/Ifrane (Morocco)

DQ451985 Nebeur (Tunisia)

DQ451986 2 km E. of Hammam Bourguiba (Tunisia)

DQ451987 Nebeur (Tunisia)

Taula 4. Referència de les localitats dels exemplars del GenBank 

Taula 4. Referència de les localitats dels exemplars del GenBank 
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Figura 1. Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR). Agafat de New 

EnglandBioLabs, lleugerament modificat. 
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Figura 2. Arbre filogenètic on es mostren els 11 haplotips obtinguts del conjunt de serps 

estudiades i dels haplotips obtinguts del GenBank. Alguns dels exemplars de Mallorca i 

Eivissa corresponen a l’haplotip 9 també present al sud de la península i al nord de 

l’Àfrica, mentre que uns pocs exemplars mallorquins presenten un haplotip propi, 

l’haplotip 11. 

Figura 3. Distribució dels haplotips obtinguts. 

 


