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RESUM  
 

La distribució, l’estat de les seves poblacions, així com molts altres aspectes de la biologia de Vipera 

latastei a Catalunya no han estat gaire estudiats fins a les  darreres dècades, d’ençà de l’aparició i/o 

publicació de nous treballs herpetològics (PARELLADA, 1995, 1998 i 2002;  VILA-FARRÉ, 2002; SANUY, 

2009; RIVERA et al., 2011; SANTOS, 2011; BUIRA, 2012; AMAT et al., 2015 i FERRER, 2016 entre 

d’altres). I gràcies, especialment, a l’aportació de noves observacions a les bases de dades de la 

Societat Catalana d’Herpetologia (SCH); de l’Associación Herpetológica Española (AHE) o al portal web 

Ornitho.cat de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO),  (http://www.ornitho.cat). Les cites introduïdes en 

aquest darrer portal originen aquest article, que dóna a conèixer la confirmació de la seva presència al 

Solsonès (i al sud de l’alt Urgell, a la riba dreta del riu Segre). Es descriu, alhora, una nova zona de 

contacte amb Vipera aspis al Prepirineu. 

Tot i així, encara resten moltes llacunes en el coneixement d’aquesta espècie, fet que s’agreuja per la 

situació de regressió; fragmentació de poblacions, pèrdua d’hàbitats i amb les baixes densitats i 

costums discrets propis d’aquesta espècie, que es troba amenaçada en bona part de la seva àrea de 

distribució (BRITO et al., 2011; RIVERA et al., 2011; SANTOS, 2011; BRITO and SALVADOR, 2017). 

 

PARAULES CLAU: Vipera latastei; presència; distribució; Solsonès; Vipera aspis. 
 

 
ABSTRACT  
 

The distribution of Vipera latastei, the state of its populations and many other aspects of its biology in 

Catalonia have not been very much studied until the last decades, since the appearance and/or 

publication of new herpetological works (PARELLADA, 1995, 1998, 2002; VILA-FARRÉ, 2002, SANUY, 

2009; RIVERA et al., 2011; SANTOS, 2011; BUIRA, 2012; AMAT et al., 2015, FERRER, 2016, among 

others). And thanks, specially, to the contribution of new observations to the databases of the Societat 

Catalana d'Herpetologia (SCH), of the Spanish Herpetological Association (AHE) or of the Ornitho.cat 

web portal (http://www.ornitho.cat). The records introduced in this latest portal originate this 

publication, which reveals the confirmation of its presence in the district of Solsonès (and in the south 

of Alt Urgell). At the same time, a new contact area with Vipera aspis is described in the Pre-Pyrenees. 

Even so, there are still many gaps in the knowledge of this species, a fact that gets worse by the 

situation of population regression and fragmentation, by the loss of habitats and by the low densities 
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and inconspicuous habits typical of this species that is threatened in a large part of its distribution area 

(BRITO et al., 2011; RIVERA et al., 2011; SANTOS, 2011; BRITO and SALVADOR, 2017). 

 

KEY WORDS: Vipera latastei; presence; distribution; Solsonès; Vipera aspis. 

 

 

 

INTRODUCCIÓ  
 

Des de la publicació el 1995 de l’”Atlas dels 

amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra” 

(LLORENTE et al.,1995) i fins ben entrat el segle 

XXI, es desconeixia gairebé del tot la presència 

de Vipera latastei al Prepirineu català ja que 

només existia una cita confirmada (al quadre 

CG56) a la base de dades de la SCH. I 

anteriorment, fins i tot s’havia especulat sobre la 

seva presència al Pirineu Oriental (POLLS, 1982 i 

1985; SAINT GIRONS, 1987, GENIEZ et al., 

1989) extrem que finalment es va descartar 

(LLORENTE et al.,1995; FERRER i FILELLA, 2011 

i 2012; GENIEZ et al.,2012).  

 

Actualment s’ha multiplicat per 13 el nombre de 

quadres UTM 10x10 km del Prepirineu català  

per on es distribueix l’espècie, passant d’1 a 13 

(Ferrer et al., en prep.), la majoria dels quals a 

més a més, es troben fora de l’àrea de 

distribució potencial suggerida inicialment 

(LLORENTE et al.,1995). De fet, és molt probable 

que la seva àrea de distribució encara augmenti 

amb alguns quadres UTM 10x10 km més, en 

aquells sectors menys antropitzats del país i 

alhora menys prospectats i propers a poblacions 

ja conegudes. Tot i així, el nombre de quadres on 

l’espècie s’havia citat fins el 1995 sumant-hi 

alguns quadres nous donats a conèixer en 

treballs posteriors (SANUY, 2009; FERRER, 

2016) i on actualment es podria donar per 

extingida, seria quasi bé equivalent als quadres 

de nova presència situats al Prepirineu català. És 

a dir, que tot i que actualment la seva distribució 

s’estén a 12 quadrícules UTM 10x10 km més al 

Prepirineu català, també es dóna per extingida 

alhora en una superfície equivalent del país 

(Ferrer en prep.). Nogensmenys, es tracta de 

l’ofidi ibèric més amenaçat i així s’ha catalogat 

legalment. Però el procés de rarificació i 

d’extinció a nivell local continua agreujant-se 

(RIVERA et al., 2011; SANTOS, 2011;  FERRER, 

2016) de manera similar al que passa en bona 

part de la seva àrea de distribució mundial 

(BRITO and SALVADOR, 2017; SANTOS, 2011; 

PLEGUEZUELOS et al.,2016). 

 

Durant l’elaboració d’un llibre sobre el medi 

natural del Solsonès (GUIXÉ et al, 2008), es van 

recollir totes les observacions d’hèrptils 

conegudes fins aquell moment per tal de, entre 

d’altres, elaborar-ne mapes de distribució. En 

aquell moment es va descartar una cita del sud 

comarcal (de Sallent) així com d’altres de Vipera 

aspis situades entre Pinós i Pinell del Solsonès. 

També es va descartar una cita de V. latastei del 

1992, molt propera a la que ara ens confirma la 

presència de l’espècie al Solsonès, que malgrat 

no anar acompanyada de fotografies si que va 

ser objecte d’una nota de camp acurada, 

suficientment detallada com per a tenir-la en 

compte (Fig.1). 

 

 

 

NOVES OBSERVACIONS I DISCUSSIÓ 
 

Ja abans de la publicació de l’esmentat llibre es 

sospitava d’una més que probable presència de 

l’espècie al Solsonès, sobretot tenint en compte 

l’existència de dues cites contemporànies i molt 

properes, provinents del nord de la Segarra i del 

nord-est de l’Urgell/sud-est de la Noguera, 

situades en les darreres clapes d’alzina 

carrasca (Quercus ilex subsp. ballota, sin. 

Quercus rotundifolia) envoltades per camps de 

conreu on V. latastei s’ha extingit recentment 

(FERRER, 2016). Per aquesta raó, el 2006 es 

van iniciar una sèrie de prospeccions (sense 

obtenir resultats positius), per tal de confirmar 

la presència de l’espècie al sud del Solsonès i 
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més tard també en el sector oest, arran de dues 

observacions més.  

 

La primera, comunicada el 21/6/2007 al fòrum 

de la Societat Catalana d’Herpetologia i 

acompanyada de fotografies, corresponent a un 

exemplar adult d’uns 60cm de llargada 

aparentment desnodrit i localitzat el 7 de juny 

del mateix any (J. Casoliva i X. Parellada 

com.pers.) a 700 m.s.n.m. i al peu de la 

cinglera de la Roca del Coll (Serra d’Aubenç). A 

l’alçada del km 150 de la carretera C-14 

(CG5965), dins els límits comarcals de l’Alt 

Urgell però a menys de 3km del Solsonès (Fig. 

2). 

 

La segona correspon a una Vipera sp. trobada a 

la carretera que va de Cambrils a Montpol 

(Lladurs, Solsonès) al seu pas pel paratge del 

Boumort (CG66) a 1025 m.s.n.m. Fou feta pel 

tercer autor d’aquest treball, a mitjans de la 

primera dècada del 2000 (Fig.3). Però, pel que 

fa a aquesta segona observació, cal dir que 

malgrat tenir l’aspecte de V. latastei (ja que 

semblava tenir el característic musell 

prominent), finalment no es va assignar a 

aquella espècie per manca de registre 

fotogràfic. 

Ben a prop, el 25 de juny de 2004, en el mateix 

sector de Serra Seca, de fet a menys de 300m 

de la cita de la Fig.1, es va trobar i fotografiar 

una Vipera sp que en aquell moment es va 

identificar com a V. aspis (D. Guixé com. pers.). 

La impossibilitat de validar aquesta cita, fa que 

es marqui amb un interrogant a la Fig.3. 

L’hàbitat, mediterrani i molt obert, és a priori 

més propi de V. latastei. Al vessant est de la 

carretera, hi ha retalls de carrascar barrejat 

amb antics camps de conreu ara colonitzats per 

vegetació herbàcia o reconvertits en pastures; 

plantacions modernes d’alzina tofonera i algun 

rodal de pi roig. Al vessant oest predomina el 

bosc submediterrani esclarissat de pi pinassa 

(Pinus nigra subsp. salzmannii) alternat amb 

peus i clapes d’alzina carrasca i sotabosc 

dominat pel boix (Fig.12). Aquest sector està 

situat a la Serra de la Móra Comdal-la Valldan i 

enllaça per un dels punts de major connectivitat 

amb la contigua Serra d’Aubenç (a l’altra riba 

del Segre), on es mantenen poblacions de V. 

latastei ben conservades. 

 

Gràcies al portal web Ornitho.cat de l’ICO (que 

va rebre el Premi al millor Projecte de Ciència 

Ciutadana el 2015), des de la seva creació el 

2009 s’ha creat una ingent font d’informació 

sobre diferents tàxons. Pel que fa a 

l’herpetofauna, el gran nombre d’observacions 

allí recollides ha permès conèixer millor la 

distribució de vàries espècies. Entre elles 

Vipera latastei, de manera que l’ introducció en 

aquest portal web de dues cites amb registre 

fotogràfic corresponents a dos exemplars que 

es comenten tot seguit, ha permès confirmar la 

presència de l’espècie al Solsonès. 

 

El 29 de juny de 2013 una família 

d’excursionistes van trobar i fotografiar un 

exemplar juvenil d’escurçó ibèric (Vipera 

latastei) a les 19h, al paratge de Sant Quintí 

(UTM CG66; 945 m.s.n.m.; TM d’Odèn) essent 

aquest el primer registre acompanyat de 

material fotogràfic (Fig.4)  conegut d’aquesta 

espècie a la comarca del Solsonès (VIDAL, 

2013). 

 

Posteriorment es va introduir una altra cita en 

aquella mateixa base de dades (FONTELLES i 

ROURE, 2015), corresponent a un exemplar 

observat i fotografiat el 12 d’octubre de 2015 a 

una alçada de 1400 m.s.n.m, al roquissar 

culminant de la Solana de Turp (TM de Coll de 

Nargó, Alt Urgell). Un ecotó entre el matollar 

xeroacàntic d’eriçó (Erinacea anthyllis) amb 

vegetació casmofitica calcícola; boixeda xeròfila 

i la màquia de carrasca alternada amb pineda 

mixta situat a menys de 50 metres per sota del 

bosc de Pinus sylvestris (que predomina al cim i 

a l’obaga de la serra de Turp). 

Aquesta cita es troba en prou feines a 1km del 

límit comarcal del Solsonès i a 5km de la cita 

anteriorment comentada (Fig.5). Conjuntament 

amb les cites d’altres autors a la Serra del 

Boumort i àrees properes del Pallars Jussà/Alt 

Urgell (Ferrer et al., en prep.), suposen les 

citacions a major alçada de Catalunya, que fins 

ara es donaven als Ports de Tortosa amb 1283 

m.s.n.m. (AMAT et al., 2015). 

 

Amb aquestes cites introduïdes a l’Ornitho.cat, 

pensem que es podrien validar almenys les 

altres dues observacions properes ja 

esmentades (cap d’elles acompanyades de 

registre fotogràfic i per això mantingudes “a 

l’espera de noves dades” fins ara) que s’havien 
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fet al nord de la comarca per part dels Agents 

Rurals del Solsonès i pel tercer autor d’aquest 

treball. I sobre les quals requeia el dubte de 

quina espècie de vipèrid es tractava amb 

exactitud, car en aquet sector comarcal totes 

les cites havien estat sempre d’escurçó pirinenc 

(Vipera aspis). De fet, per aquesta raó ja 

apareix validada a Ornitho.cat l’observació feta 

pels Agents Rurals del Solsonès el 1992 a 

l’alçada de Serra Seca (FONTELLES i MAÑAS, 

1992).  

 

La troballa, el 2013, d’aquell exemplar al 

Solsonès s’emmarca en un medi físic peculiar 

però relativament abundant al terç nord 

comarcal: els contraforts rocallosos dels 

diferents torrents de muntanya, afluents del riu 

Segre, també presents a la conca del Llobregat 

(riu Cardener). L’exemplar va ser trobat sobre 

un roca envoltada d’aigua, on presumptament 

s’havia acostat a abeurar-se, al marge d’una 

resclosa artificial que recull l’aigua d’un 

aflorament. Els punts d’aigua estables com 

aquest podrien ser apreciats en aquests medis 

on el sòl pot estar totalment format per roca 

calcària i on els forts desnivells provocats per 

milers d’anys d’erosió condueixen l’aigua 

ràpidament a les fondalades dels barrancs. De 

fet, aquesta espècie té tendència a seleccionar 

i a cercar llocs frescals i amb certa humitat 

ambiental durant l’estiu (RIVERA et al., 2011; 

BRITO, 2003a). 

 

L’indret de l’observació (Fig.6), un vessant de 

muntanya totalment orientat al sud, es troba 

just a cavall dels boscos de pi roig típics del 

nord comarcal, els alzinars secs i solells de 

muntanya mitjana i els marges dels barrancs 

rocosos calcaris, amb vegetació herbàcia o 

arbustos aïllats. En l’espai precís de 

l’observació predominen les molses i les 

hepàtiques, així com el jonc (Juncus sp.) i algun 

peu de salze (Salix sp.). L’aigua que sobresurt 

de la resclosa descendeix en superfície, entre 

rocs i zones amb sòl més profund, possibilitant 

el creixement de tota una comunitat de plantes 

associades als cursos permanents d’aigua. 

El microhàbitat descrit fins ara correspon 

només al punt on es feu l’observació, ocupant 

una fracció molt petita de l’espai circumdant, ja 

que es tracta d’una comunitat de plantes que 

només viu a la superfície immediatament 

regada pel curs d’aigua. L’hàbitat circumdant 

és el carrascar calcícola amb boix, comunitat 

vegetal termòfila i xeròfila, que al Solsonès es 

troba prou ben distribuïda (4,5% del total de 

boscos) i que al sector nord-occidental pot 

escalar fins els 1300 metres, formant 

bosquines força extenses. Es tracta d’una 

comunitat on l’alzina carrasca  (Quercus ilex 

subsp. bellota, sin. Quercus rotundifolia) és 

l’arbre més abundant, essent en la localitat 

estudiada pràcticament l’única espècie arbòria. 

Sol anar acompanyada pel boix (Buxus 

sempervirens) i d’altres espècies llenyoses, 

com per exemple la savina (Juniperus 

phoenicea subsp. phoenicea) i el càdec 

(Juniperus oxycedrus), essent en el cas que ens 

ocupa dues espècies especialment presents. 

D’altres plantes llenyoses de menor port són 

bastant abundants també, com l’espígol 

(Lavandula angustifolia) o el timó (Thymus 

vulgaris). Es tracta d’una formació adaptada als 

climes freds i secs, amb la qual cosa els estrats 

arbustiu i herbaci (format per espècies típiques 

d’espais oberts i assolellats, amb les gramínies 

associades a les codines i pedregars de 

muntanya seca característics de la zona) solen 

ser més aviat pobres. Fet molt contrastat a la 

zona en qüestió, on l’ombra de les alzines i el 

terra especialment pedregós sovint 

proporcionen estrats herbacis directament 

inexistents. 

  

Pel que fa referència al factor humà, la zona de 

l’observació no es troba habitada i tot i la 

proximitat al veïnat del Racó (TM d’Odèn) és 

poc freqüentada, essent els cultius 

pràcticament inexistents. En determinats punts 

encara es conserven parets de pedra seca 

(pertanyents majoritàriament a antics planters 

de patates abandonats a mitjans segle XX) que 

podrien esdevenir un refugi potencial, així com 

grans clapes de rocs de diferents mides. Cap al 

sud, la zona es va transformant en vessants 

rocosos de codineres i cingles calcaris amb 

barrancs profunds. Vers el nord, en qüestió de 

pocs centenars de metres, l’alzinar es 

transforma progressivament en pastures 

obertes i boscos de pi roig (Pinus sylvestris) 

característics dels estatges montans. Aquests 

darrers hàbitats esmentats són interessants de 

comentar, ja que els autors hi han detectat la 

presència d’escurçó pirinenc en múltiples 

ocasions, en localitats pròximes en l’espai i la 

latitud. La més propera de les quals correspon 
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a un adult (Fig.7), atropellat el 26 de maig de 

2017 a la pista que travessa el Bosc del Borrell 

(TM de Fígols i Alinyà, Alt Urgell), a les 

coordenades UTM X 367171, Y 4667946 i a 

1337 m.s.n.m. (David Manzanera com. pers.), a 

només 2 km de Sant Quintí i 390 metres més 

amunt. Es tracta d’un bosc de pi roig, amb 

algun peu escadusser d’alzina carrasca, que en 

aquest sector i cota troba el seu límit 

altitudinal. 

 

D’altra banda, cal fer notar un error pel que fa a 

la possible existència d’una zona de contacte 

entre els dos vipèrids esmentada per al sud del 

Solsonès (RIVERA et al.,2011), afirmació no 

contrastada que es basaria en l’existència de 

cites no confirmades de Vipera aspis entre 

Pinós i Pinell del Solsonès (Base de dades de la 

SCH, anteriors a 1995). Els autors d’aquest 

article considerem que en cas de ser cites de 

Vipera sp. i no confusions amb altres espècies, 

segurament es tractaria d’exemplars d’una 

població relicta de Vipera latastei, que en cas 

de subsistir, tindria un grau d’amenaça elevat 

per la pèrdua d’hàbitats i la fragmentació dels 

mateixos provocada per la intensificació 

agrícola patida al llarg del segle XX i que ja ha 

provocat l’extinció de l’espècie a la propera 

plana de Lleida (Ferrer, en prep.). 

 

 

 

CONCLUSIONS 
  

Amb tot, disposant de tan poques cites (quatre) 

d’escurçó ibèric a la riba dreta del riu Segre (al 

Solsonès i al sud est de l’Alt Urgell), es fa difícil 

delimitar la nova zona de contacte i dilucidar 

aspectes ecològics, de selecció d’hàbitats, etc. 

d’ambdues espècies a la comarca. Tot i així, 

tenint en compte la cita del Sant Quintí i les 

altres tres cites properes: la de la Solana de 

Turp (Alt Urgell), també verificada al portal web 

Ornitho.cat i les corresponents als dos 

exemplars trobats a peu de la carretera que 

uneix Montpol i Cambrils (i que actualment ja 

donem per vàlides); més la proximitat de cites 

d’escurçó pirinenc, queda demostrada doncs, 

l’existència d’una nova zona de simpatria a 

Catalunya (Fig.8). I és molt probable que 

existeixi a més a més, una zona de sintopia on 

exemplars de Vipera latastei comparteixin el 

mateix hàbitat amb Vipera aspis en alguna 

localitat concreta situada entre la Serra de Turp 

i la Serra d’Odèn (especialment al Tossal de 

Cambrils) o en la mateixa Serra Seca en cas de 

confirmar-s’hi la citació de V. aspis (Fig.3). En 

cas de continuar apareixent més observacions 

de les dues espècies a tan poca distància les 

unes de les altres (com ja s’ha dit, actualment 

hi ha cites a menys de 2km de separació), això 

podria arribar a suggerir que es podria tractar 

d’una de les poques zones de sintopia on 

podria existir hibridació (Ferrer et al., en prep.) 

de moment només confirmada a l’alta vall de 

l’Ebre (MARTINEZ-FREIRIA, 2010). Per tot 

plegat, caldria intensificar i augmentar les 

campanyes de prospecció en aquest sector del 

Prepirineu català per tal d’obtenir més dades. 

Aquesta població de Vipera latastei, situada a 

l’est del riu Segre (UTM CG66) es correspon 

amb el límit de distribució nord oriental de 

l’espècie i segurament amb una extensió de les 

poblacions de la Serra d’Aubenç i de la vall del 

Rialb, que podrien haver colonitzat aquest 

sector per la vall de la Móra Comdal i la Valldan; 

les serres de Turp i Oliana o també per la vall 

de la Ribera Salada. 

Es correspon a més, a una baixa densitat 

poblacional si tenim en compte que només es 

disposa de quatre observacions malgrat ser una 

zona relativament prospectada per alguns 

naturalistes, on s’hi han fet campanyes 

específiques sobretot per part del primer autor, 

Mentre que per part del tercer autor s’ha fet 

gairebé 1500 vegades en cotxe i a baixa 

velocitat, el transsecte de carretera d’uns 5km 

que discorre pel mateix sector de les dues cites 

no confirmades que separa Montpol de Coll 

Pregon, durant els darrers 13 anys (un 

transsecte d’anada al matí més un de tornada a 

la tarda durant 50 dies repartits entre els 

mesos d’estiu, així com dotzenes de visites 

fetes també en d’altres estacions) havent-se 

trobat només l’exemplar ja esmentat de Vipera 

sp. amb aspecte d’escurçó ibèric.  

Un altre handicap per a aquesta població de 

Vipera latastei situada a la riba dreta del riu 

Segre, és que actualment queda força aïllada 

de les poblacions properes de la Serra 
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d’Aubenç i conca del riu Rialb per l’augment de 

l’amplada del riu Segre arran de la construcció 

dels pantans de Rialb i Oliana (Fig.10 i 11) i les 

infraestructures viàries (carretera comarcal C-

14, carretera LV-5118; la xarxa de camins 

asfaltats, etc) paral·leles al riu així com els 

nuclis habitats i els camps de conreu dispersos 

a les dues ribes.  

 

Aquest zona es caracteritza per una molt baixa 

densitat de població humana (el Solsonès és de 

fet, una de les set comarques més 

despoblades) que ha patit pocs canvis en el 

paisatge durant els darrers 70 anys, de manera 

que el factor de la pressió humana actualment 

no hauria de representar una amenaça tan 

elevada com a la veïna plana de Lleida. De fet, 

actualment es percep un augment de la massa 

forestal fruit de l’abandonament d’antigues 

parcel·les conreades. Tot i això, a pocs km al 

sud de la cita propera a Montpol, on aquesta 

població de V. latastei hi podria trobar el límit 

sud, darrerament s’hi han fet rompudes 

forestals i aparents ampliacions d’àrees de 

cultiu, que en cas d’estendre’s cap al nord amb 

una consegüent intensificació agrícola, si que 

afectarien de ple l’espècie. En canvi, el risc 

d’incendi forestal si que és elevat, de manera 

que l’alteració d’hàbitats subsegüents seria la 

seva principal amenaça (RIVERA et al., 2011; 

SANTOS, 2011) de forma similar al que s’ha 

detectat en altres zones peninsulars com ara 

Galizia (GALÁN, 1999). Malgrat la baixa densitat 

d’habitants, enquestats alguns veïns de Llinars 

i Cambrils capaços d’identificar Vipera sp, 

aquests han reconegut que quan es troba un 

escurçó al seu entorn, sovint és sacrificat. Les 

esmentades enquestes han permès constatar 

que en aquest sector també perviu encara la 

“llegenda” referent a l’alliberament intencionat 

d’escurçons. Així doncs, la persecució directa és 

una amenaça ben present, de manera que 

caldria fer pedagogia al respecte. 

 

L’Administració hauria de tenir en compte 

aquestes dades de cara a emprendre futures 

mesures de conservació de l’espècie, ja que 

bona part de l’àrea tractada resta fora dels 

límits de figures de protecció ambiental (Fig 9). 

Hauria d’estar previnguda, de cara a qualsevol 

nova construcció o canvi d’ús del sòl de gran 

extensió que elimini o canviï substancialment 

l’hàbitat d’aquesta espècie tant escassa i 

sensible. Un exemple paradigmàtic del que no 

hauria de tornar a succeir, és la construcció 

(feta burlant la legislació) durant el 2014, de la 

macro granja porcina de més de 20.000 porcs 

(de Casa Tarradellas) al Bosc del Siscar (a 

cavall de l’Urgell i La Noguera) i en ple espai 

ZEPA inclòs dins la XN2000, que juntament 

amb els incendis forestals posteriors i la 

construcció del Canal Segarra-Garrigues, van 

contribuir a destruir l’hàbitat de la darrera 

població de Vipera latastei del nord de l’Urgell, 

que es dóna per extingida (FERRER, 2016). 

L’esmentada escassetat de dades que encara 

és té sobre aquesta espècie, feia que alguns 

autors consideressin sorprenent que fins ben 

entrat el segle XXI no hi hagués cap cita de V. 

latastei entre el riu Segre i el Bages resseguint 

les serres prepirinenques del Solsonès i el 

Berguedà (X. Parellada com. pers.) fins al punt 

de suggerir que el Segre actués de barrera 

geogràfica (Fig.2; 5 i 10). De la mateixa 

manera, també s’havia suggerit que el 

tancament vers el sud de les serres de Turp, 

Odèn i Port del Compte i l’estrenyiment del riu 

Segre dificultava l’arribada d’espècies d’afinitat 

mediterrània més termòfiles (com la tractada 

en aquest article). Impedint-ne doncs, l’entrada 

vers la Vall d’Alinyà, on es veia poc provable la 

seva presència (CAMPRODON et al.,2004). Ans 

al contrari, amb les noves cites ara 

esmentades, l’àrea de distribució de l’espècie 

depassa el Segre i s’amplia gairebé 10 km vers 

l’est i és molt probable que encara augmenti un 

xic més vers el nord, penetrant a la Vall d’Alinyà, 

on es tenen indicis no confirmats de presència 

d’escurçons a cotes baixes (D. Manzanera com. 

pers.), en hàbitats mediterranis a priori més 

propis de V. latastei que de V. aspis. 

 

Calen recursos per fer més seguiments i per 

aprofundir en l’estudi d’aquesta població de V. 

latastei de la qual se’n desconeixen els límits 

exactes, que podrien arribar a l’extrem sud de 

la comarca, molt més afectat per la pèrdua i 

fragmentació d’hàbitats, fins al punt que no hi 

existeix cap cita confirmada de vipèrid. 

 

P.D.: Per raons de conservació, no es donen les coordenades exactes de les cites de V. latastei. 
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Fig.1: Detall de l’anotació feta el 27.10.1992 en la llibreta de camp de D. Mañas, Agent Rural del 

Solsonès, que es pot considerar la primera citació de Vipera latastei a la comarca. 

 

 

 
 

Fig.2: Imatge en 3D de la cinglera de la Roca del Coll, on el 2007 un escalador va trobar la que fins 

llavors era la citació de Vipera latastei més propera al Solsonès (els límits comarcals queden a poc 

més de 2km cap a la dreta de la imatge) (Font: Google earth). 
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Fig.3: Ortofoto infraroja de la zona compresa entre la Valldan i Montpol per on discorre la carretera que 

duu a Cambrils i on es poden observar amb punts taronges les cites solsonines de V. latastei. Les dues 

de baix corresponen als dos exemplars del sector de la Serra Seca que vers el sud ja comença a ser 

més agrícola. Amb interrogants es marca l’observació d’una Vipera aspis no validada i que en cas de 

ser confirmada, significaria que es dóna sintopia entre les dues espècies al sector de Serra Seca. 

(Font: ICGC). 

 

 

 
 

Fig.4: Dues fotografíes del juvenil de V. latastei observat a la Font de Sant Quintí el 29.6.2013. 

Fotografies: Miquel Vidal. 
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Fig.5: A la dreta de la imatge es marca (VL) el Coll de la Coma de Turp on el 12.10.2015 es va 

fotografiar un altre escurçó ibèric, al roquissar culminant situat a pocs metres. A l’esquerra, la cita 

esmentada a la Fig.2. Com es pot apreciar en aquestes imatges, l’estat de conservació de l’hàbitat on 

es desenvolupen aquestes poblacions és força bo a banda i banda del riu Segre. Tot i així, la 

construcció dels pantans de Rialb i Oliana han multiplicat gairebé per 10 l’amplada del riu en bona 

part del seu recorregut actual. Si a això sumem les infraestructures viàries paral·leles al riu així com els 

nuclis habitats i els camps de conreu, tot plegat fa que actualment, la connectivitat sigui força 

deficient. (Font: Google earth) 

 

 

 

 
 

Fig.6: Carrascar de Quercus ilex als voltants de Sant Quintí, on el juny de 2013 es va trobar l’exemplar 

de la Fig.4 

 



 

97 
 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 25: 88-101 

 

 

 
 

Fig.7: Dues fotografies d’un adult de Vipera aspis atropellat en un bosc (Bosc del Borrell) de pi roig 

(Pinus sylvestris). Aquesta és la segona cita de V. aspis a l’U.T.M. 10x10 CG66 i es troba a 2km de 

distància i a menys de 400 metres d’alçada per sobre del carrascar de Sant Quintí (Fig.6) on es va 

localitzar el juvenil de V. latastei (Fig.4). Fotografies: David Manzanera. 

 

 
 

Fig. 8: Ortofotografia amb el conjunt de 4 cites (cercles rojos) de V. latastei que conformarien els límits 

coneguts fins ara d’aquesta nova població que es distribuiria al marge dret del riu Segre, entre la Serra 

de Turp; la Serra d’Odèn i Montpol. En cercles blaus, algunes de les citacions de V. aspis més properes. 

A l’esquerra del tot s’observa la cita esmentada a la Fig.2. S’hauria de confirmar la cita de V. aspis de 

la Serra Seca (la situada més a l’oest, a l’esquerra del mapa), que apareix amb interrogants de color 

blau a la Fig.3. (Font: ICGC). 
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Fig.9: Mapa topogràfic amb la capa d’espais naturals protegits (PEIN/XN2000) superposada amb les 

cites de V. latastei. Es pot apreciar com bona part de l’àrea de distribució d’aquesta nova població 

restaria fora de protecció.( Font: ICGC). 

 

 
 

Fig.10: En aquesta ortofoto, del sector situat al peu de la Roca del Coll (Fig.2), les línies taronges més 

curtes representen l’amplada del riu Segre en el seu antic traçat anterior a la construcció dels pantans. 

Així per exemple, a la banda superior de la imatge es va passar d’uns 26 metres d’amplada fins a 

meitat del segle XX  a 230m actualment (i de 18 a 132 metres d’amplada en el tram de baix) (Font: 

ICGC). 
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Fig.11: Ortofotografia presa el 1946 del mateix tram de riu Segre (a l’esquerra de la imatge) de les 

Fig.2,5 i 10 on s’aprecia la major connectivitat existent abans de la construcció de pantans (Font: 

ICGC). 

 

 

 
 

Fig.12: Fotografia del sector de Serra Seca, bosc de pi pinassa amb algun peu d’alzina carrasca en una 

zona rocallosa i de tallats pronunciats, hàbitat aquest darrer, present també als encontorns de les 

altres cites esmentades. 

 



 

100 
 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 25: 88-101 

 
 

Fig.13: Exemplar de V. latastei fotografiat per J. Roure i F. Fontelles, l’any 2015 a la Solana de Turp.  
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