Fauna de Montserraf:

L'escurçó

(Vipera lafasfi)
per Vícenç Bros, Iordi Miro"lles í loon Reol
Un nom que ens fa tremolar només de sen-

escurçó. És el mateix l'esco'rpí i l'escurçó? És clar que no. L'escorrpí és un aràcnid, de color groc, amb dues pinces al davant i una cua prènsi'l al final de la qual hi
ha un agulló verinós. L'escurçó és una serp.
L'escurçó que viu pel's roquissars montserratins no és una serp q,ualsevol. De les onze
serps que viuen al Principat, nou són colobres i dues són escurçons. Els escurçons són
serps de la família uiperidae, la mateixa família a la qual pertanyen les serps de casrcavell asiàtiques i americanes.
L'escurçó ibèric (Vipera løtasti) és el més
estès a la Península Ibèrica i n'és un endemisme, és el típic de les zones mediterrànies.
A la Catalunya humida, hi viu l'escurçó co-

tir.lo:

n;;u (Vipera aspis); és el típic escurçó que es
deixa veure pels rocams pirinencs, per Olot,
pel Montseny, etc. Hi ha alguns indrets com
al Moianès que hi,pode,m trobar les dues espècies.

Però parlem del que teni,rn per Montserrat,
l'escurçó ibèric. Com tots els escurçons és
una serp de cos gruixut i curt; normalment
no passen dels 60 cm. A la col'lecció de fauna
de Montserrat que recollí eI pare Adeodat
Marcet n'hi ha un rparell que fan goig (amiden més de ó0 cm). El cap és lleugerament
triangular, ample i pla, i el morro té una
protuberància que sembla talment com si la
hi haguessin arromangat. Aque'st tret és el
que el diferencia, sobretot, de l'escurçó comú
que només té el morro pla. La nineta dels ulls,

L'escurçó, si no se'l molesta, és una serp tranqtúlla que fuig dayant Ia presència de I'home.

a diferència de la de les colobres que és rodona, és vertical. La co'loració del cos generalment és grisosa o rnarronosa. Al dors hi
té una banda de color rnarró fosc en forma
de ziga-zaga. Els costats estan tacats amb
motes fosques del mateix co,lor que la zigazaga dorsal . La cua és curta i molt prima;
generalment, la,punta és fosca.

d'un dolor locaù molt intens i d,un ede,ma; a
un ni se'n sent. penseu que

vegades, però,

trastorns cardiovasculars, etc.
Quan hom identifica clarament que

la d'
de la
tites
Succi

es trac-

çó

me

la
o

protegida amb un plàstic (així s'evita que es
pugui absorbir verí per alguna petita ferida

i rates, d'altres rèpés jove, fins i tot d'invertebrats.
Es una serp que fa vida de dia, però quan la
calor és molt forta llavors fa vida nocturna,
S'alimenta de ratolins

tils i, quan

A l'hivern es reuneixen en petits grups i es
refugien sota terra. A vegades en un mateix
cau s'hi troben fins a una dotzena d,individus. La hivernació
els dies assolellats
dubten a posar-se
ca i escalfar-se plà
Cap al mes de març abandonen definitivament els refugis hivernals i s'aparellen. Al
mes d'agost, del ventre de la mare sortiits escurçons vius, ja que
la tardor a vegades s'enés quan la mossegada pot

mossegada d'es,curçó

li

,produeix la mort en

la salut feble de l'individu, una mossegada
al coll, l'edat (la rnossegada és més peiillosa quan a'îecLa nens i vells) etc.

Arabé, penseu que les colobres també mosseguen i és i'mrportant saber si realment ens
ha mossegat un escurçó. La mossegada d'es-

curçó deixa corn a senyal dos puntets sanguinolents separats per una distància que
varia de 6 a l0 mm i general,rnent va seguit
52

en el mo,ment de treure'l. Si el pacient es
troba lluny de l'hospi,t'al, no us eivereu; es
pot administrar el sènr,m amb èxit fins després de 24 hores,

des tortures i que no reflecteix altra cosa
ele la irracionalitat de l'acció i un deplorable nivell cultura,l.
Tanmateix, a serps, gri,paus i salamàndries
no'més els podem acusar de,com¡partir la mateixa terra que nosaltres, però llavors hem
de recordar que ells hi eren primer.
És cert que diversos estudis etològics han
posat de rnanifest que en els simis i homíni,ds la por a les serps sembla ser innata, és
a,dir, un testi'moni fi,logenètic .més, però aliè
a la nostra cultura. Precisam,ent þer això
quan actue,m d'acord amb els ins,tints més
ens apropem als nivells irracionals i ens allunyem de la racionalitat; en altres paraules,
eliminem l'única diferència que distingeix
l'home d'un anim'al,
I:e-s serps, l'esourçó en particular té un paper ben concret a la natura. El seu verí no

. L'escurçó no és la viva imatge del diable,
sinó una de les ,moltes 'bestioles que enriqueixen el valuós patrimoni natural de la
muntanya de Montserrat,

