Rhinechis scalaris (Linnaeus, 1759)
Nom comú: Serp blanca
Classe: Reptilia

Ordre: Squamata

Família: Colubridae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Ofidi de mida mitjana, que arriba a els 1350 mm de longitud total. El seu cap és petit i
alt i el musell sobrepassa clarament l'extrem de la mandíbula. Els ulls són mitjans, i
toquen les escates supralabials. Presenta 27 sèries d'escates dorsals. Els adults són
marrons, amb dues bandes longitudinals dorsals més fosques. Als juvenils, aquestes
bandes estan unides per altres transversals formant un típic dibuix en escala.
Prefereix el bosc mediterrani aclarit i les zones cobertes de garriga. En la seva àrea
de distribució natural és comuna des del nivell del mar fins als 1000 m, tot i que pot
trobar-se per sobre d'aquesta cota. És diürna i menys termòfila que altres colúbrids
mediterranis, i un depredador actiu que recorre grans distàncies. Es tracta per tant
d'un colonitzador ràpid. La seva maduresa és relativament primerenca, amb una
única posta anual de pocs ous de gran mida. En llibertat pot viure fins a 20 anys. Els
adults s'alimenten gairebé exclusivament de mamífers i aus, mentre que els juvenils
consumeixen invertebrats. És presa habitual d'àguiles marcenques i coabarrades i
de mangostes africanes, espècies no presents actualment a les Balears.
És un rèptil introduït a l'arxipèlag Balear, i ha estat assenyalada a Menorca,
Mallorca, Eivissa, Formentera i en la illa d’en Colom. A Menorca les seves restes han
estat detectades a jaciments talaiòtics i romans, i en l'actualitat la seva distribució és
homogènia. A les altres illes la seva arribada és molt recent, havent estat detectada
per primera vegada a Eivissa el 2003; a Mallorca el 2004, i a Formentera el 2006.
A Mallorca les cites es disposen de forma contagiosa, i la seva presència està
limitada als voltants de Capdepera, i al triangle Muro-Sineu-Búger, amb algunes
observacions aïllades a Palma, Calvià i Sant Llorenç. A Eivissa la major part dels
exemplars detectats es concentra prop de Sant Llorenç de Balàfia i de Sant Rafel,
encara que s'han vist exemplars a tots els municipis. La seva presència ha estat
confirmada també a la Mola de Formentera, però encara no hi ha constància que
hagi poblacions consolidades en aquesta illa. Els colúbrids de les Pitiüses han estat
inclosos dins el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores (RD 630/2013).
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