Serp de collaret
(Natrix astreptophora / Natrix helvetica)

Gairebé
amenaçat

Coloració general grisa,
blavosa, marró o olivàcia.

Pupil·les rodones,
iris vermell.

Collaret negre present.
Sovint interromput al mig.

Taquetes negres
per tot el cos.

Fent-se la morta mostra el ventre, clar a prop del
cap, però que sovint es va tornant contrastat al
centre del cos, amb fosc al centre i els marges clars.

Collaret blanc absent o molt difús en
N. astreptophora, present com en els
juvenils en N. helvetica (Vall d’Aran).

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mitjana, màxim uns 120 cm de longitud.

N. helvetica

HÀBITAT: zones amb una certa humitat (valls humides, boscos, proximitats de
l’aigua...), més lligada a l’aigua com més sec sigui l’ambient general de la zona.
Pot aprofitar qualsevol tipus de curs o cos d’aigua, i els seus voltants, com a
hàbitat.

N. astreptophora

COMPORTAMENT: fugirà a l’aigua si se la troba prenent el sol a prop d’aquesta, però no es submergeix tant sovint i tant de seguida com les serps d’aigua
(Natrix maura). Més sovint, neda per la superfície i s’amaga a l’altra banda
del cos d’aigua, lluny de l’observador. Si se la troba lluny de l’aigua, fugirà
ràpidament entre matolls o cap a algun refugi. Si es veu capturada o acorralada, bufa i simula atacs que en molt comptades vegades acaben amb
una mossegada, innòcua, ja que no té cap mena de verí. També es pot fer la
morta tombant-se panxa enlaire i deixant penjar la llengua, i/o alliberar una
substància especialment pudent per la cloaca.

Freqüent
Escassa

Linea temporal de probabilitat de detecció

JUVENIL

Gener

No s’allunyen tant de l’aigua com els adults.

Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Aspecte molt semblant als adults,
però amb el collaret blanc sempre
marcat, i el negre sense interrupció.

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

