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Guía dos anfibios e réptiles

Un dos principais valores faunísticos do Parque Natural do com-
plexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán son as
súas poboacións de anfibios e réptiles. É un espazo natural de
especial interese para a conservación destas especies, especial-
mente dalgunhas das máis ameazadas no conxunto de Galicia.
Nos últimos anos, a importancia faunística dos anfibios e répti-
les medrou moi considerablemente, tanto desde o punto de
vista científico como na súa consideración como parte moi des-
tacada do patrimonio natural. Non só constitúen unha das par-
tes da biodiversidade que recibe máis atención por parte dos
investigadores, tendo en conta a cantidade e calidade de estu-
dos realizados, senón que o feito de ser uns dos grupos animais
que están sufrindo declives máis fortes (sobre todo no caso dos
anfibios), convérteos en obxectivo prioritario nos traballos de
conservación. A súa forte vinculación ás características físicas
dos hábitats que ocupan e a súa escasa capacidade de despra-
zamento, outórganlles un papel relevante como bioindicadores
da calidade medioambiental. Cando eles desaparecen (e o están
facendo) é que as cousas van mal no medio natural.
Os anfibios e réptiles son estudados conxuntamente como unha
rama da zooloxía nomeada Herpetoloxía e a fauna que integra
os dous grupos coñécese como Herpetofauna. Ambos termos
derivan do grego “herpeton”, que significa “o que repta”, facen-
do referencia ao modo de desprazarse de moitos deles.
O noroeste ibérico (Galicia, en sentido amplo) é unha zona
especialmente rica en herpertofauna no contexto europeo, que
reviste alto interese pola presenza conxunta de especies de moi
diversa orixe bioxeográfica: eurosiberianas (orixe norteño),
mediterráneas (orixe meridional) e endémicas ibéricas (orixe na
propia zona occidental ibérica). O parque natural sitúase nunha
zona de especial importancia neste contexto de confluencia de
especies con diferente orixe bioxeográfica pola súa situación na
zona media da fachada atlántica galega. Así mesmo, ten gran
importancia por albergar varios dos hábitats máis ameazados,
como son os ecosistemas dunares, lacunosos e humidais esta-
cionais. Tamén representa unha das últimas áreas onde sobrevi-
ven algunhas das especies de herpetos máis ameazadas de
Galicia, como por exemplo, o sapo de esporas. Contribuír ao
coñecemento, respecto e valoración como patrimonio natural
deste conxunto de animais é o principal obxectivo desta guía.

Introdución
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Os datos para a realización da guía obtivéronse mediante a
procura de anfibios e réptiles en percorridos sistemáticos por
todos os hábitats e zonas do parque ao longo do ciclo com-
pleto de actividade destes animais. Tamén se tiveron en conta
as citas bibliográficas recentes doutros autores, se ben indíca-
se claramente no texto dedicado a cada especie, cales foron
atopadas por nós nestas prospeccións e cales non. En cada
especie inclúese un mapa de distribución (cos principais hábi-
tats do parque) que mostra os rexistros obtidos nas prospec-
cións de campo, sinalando cun punto a súa presenza en cua-
drículas de 250 m de lado. Estas cuadrículas están baseadas
na cartografía do parque natural en proxección U.T.M. e son
unha aproximación obxectiva á distribución de cada especie,
aínda que só mostran onde foron atopadas nas nosas pros-
peccións. Por iso, tendo en conta que a maior parte dos her-
petos levan unha vida moi oculta e pasan desapercibidos con
facilidade, a distribución real pode ser nalgúns casos moito
máis extensa da que mostran os mapas.
Ademais de incluír descricións e fotos que permitan a doada
identificación das especies (primeiro obxectivo da guía),
tamén se inclúe información sobre a súa abundancia e distri-
bución no parque natural, así como datos relevantes sobre a
súa bioloxía que poidan ser de utilidade para o maior coñece-
mento destas especies, a miúdo non moi ben consideradas
(nin tratadas) polo ser humano.

Información da guía
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O parque natural está situado no extremo suroeste da penín-
sula do Barbanza, entre as rías de Arousa e a de Muros e Noia,
dentro do concello de Ribeira, na provincia da Coruña. Foi
declarado parque natural en 1992 co nome de Parque Natural
do complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán
(Decreto 139/1992 de 5 de xuño; DOG nº 114 de 16 de xuño
de 1992). Ten unha extensión de 996,25 ha.
Estes humidais foron declarados tamén de importancia interna-
cional, como Humidal Ramsar, o 26 de marzo de 1993 e ade-
mais está incluído na Rede Natura 2000 como Lugar de impor-
tancia comunitaria (LIC) baixo o nome de Complexo húmido de
Corrubedo, que inclúe tamén as lagoas de Xuño e Muro, as
praias e dunas veciñas e a illa de Sálvora. Está tamén declarado
como Zona de especial importancia para as aves (ZEPA), ao
amparo da Directiva comunitaria 79/409/CEE. Polo tanto,
conta cun amplo recoñecemento dos seus valores naturais e da
súa importancia na conservación da biodiversidade.
No parque natural existe un sistema dunar formado por dous
cordóns litorais de dunas, nos que destaca unha gran duna
móbil de máis de 1 Km de lonxitude por 200-250 m de ancho
e 12-15 m de altura. Ao abeiro desta barreira dunar esténde-
se un amplo espazo interior composto por dunas grises (dunas
estabilizadas), marismas e lagoas litorais, unha delas en con-
tacto co mar por un sistema de canles de auga salgada
(Carregal), e outra illada do mar e de auga doce (Vixán). Sobre
as dunas primarias asentan as comunidades pertencentes á
clase Ammophiletea e nas dunas fixas á clase Hellichryso cru-
cianelletea. A vexetación das lagoas mariñas costeiras e das
xunqueiras en auga salgada, correspondentes aos ambientes
acuáticos da lagoa de Carregal, abrangue as comunidades da
clase Juncetea maritimi.
Ademais das lagoas, os areais e as dunas, este espazo protexi-
do posúe diversos hábitats que teñen carácter prioritario
segundo a lexislación europea sinalada na Directiva de
Hábitats, desde cantís mariños con vexetación das costas
atlánticas, até matos secos europeos, matos húmidos atlánti-
cos ou herbeiras húmidas de herbas altas, entre outros.

O Parque Natural do 

complexo dunar de Corrubedo e 

lagoas de Carregal e Vixán
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Dentro dos grupos faunísticos máis significativos presentes no
parque, adoitan sinalarse, en primeiro lugar, as aves ligadas
aos medios acuáticos, tanto salgados como doces, principal-
mente anátidas e limícolas; en segundo lugar as comunidades
de invertebrados presentes nas zonas afectadas polas mareas,
e en terceiro lugar, os anfibios e réptiles. Nesta guía ocuparé-
monos deste último e importante grupo faunístico.

CClliimmaa

A zona do parque natural, como o resto do sector litoral da penín-
sula do Barbanza, forma parte do dominio ombrotérmico húmi-
do-cálido da fachada atlántica (tipo oceánico húmido), caracteri-
zado polas elevadas precipitacións, a débil oscilación térmica e o
importante déficit hídrico estival. A temperatura media anual é
lixeiramente superior aos 14°C, cunha temperatura media do
verán de 18,5°C e de 9,5°C no inverno. A precipitación anual
media é duns 1.200 mm, repartidos durante 115-130 días de
choiva ao ano. O máximo pluviométrico prodúcese no inverno,
con xaneiro á cabeza dos meses máis chuviosos. O número de
meses con precipitacións superiores a 100 mm esténdese de
outubro a marzo. As mínimas precipitacións prodúcense en xullo,
co trimestre xuño-agosto con choivas por debaixo de 50 mm
cada mes. Este descenso da choiva no verán é o responsable da
existencia dun período de seca estival, con ETP superior á dispo-
ñibilidade hídrica. Este período de déficit hídrico marca a fin dos
ciclos anuais das comunidades de anfibios do parque, que come-
zan de novo coas choivas do inicio do outono.

Vista xeral do parque natural desde o monte Castro Cidade.



Os anfibios e réptiles son animais moi ligados aos medios que
habitan pola súa baixa capacidade de desprazamento, a necesi-
dade de refuxiarse na vexetación ou no solo ante os cambios de
temperatura ou humidade, ter que reproducirse en determina-
dos tipos de augas doces (caso dos anfibios), etc. Por iso é
importante para podelos ver, coñecer os hábitats que ocupan.

DDuunnaass ee aarreeaaiiss

Nas dunas de area móbil (como a gran duna deste parque natu-
ral) que se atopan cara ao mar, con pouca vexetación
(Ammophila, Elymus, etc.) ou ningunha, practicamente carecen
de anfibios e réptiles, xa que moi poucas especies de herpetos
poden vivir nelas ao carecer de refuxios e estar expostas á acción
do vento, que fai inestable o substrato. Mais nas dunas grises,
formadas por areas xa fixadas pola vexetación, cubertas de liques
(como Tortula, Polytrichum, etc.), herbeiras e matos dispersos de
baixo porte (Cistus, Daphne, etc.), albergan unha interesantísima
herpetofauna, entre a que destaca, no caso dos anfibios, o sapo
de esporas (Pelobates cultripes) e o sapo corredor (Bufo calami-
ta), ambos cavadores de substratos brandos (como a area) nos
que se enterran nos períodos desfavorables. Nos réptiles, unha
das especies máis abundante é o esgonzo común (Chalcides
striatus), especialmente nas herbeiras sobre estes solos areosos.

MMaattooss

Ocupan diversas zonas do parque natural, principalmente no inte-
rior, dominando especies de matos boreais e atlánticos formados
por toxos (Ulex, especialmente U. europaeus) e xestas (Cytisus
striatus, C. scoparius) máis ou menos mesturados con ericáceas
dos xéneros Erica e Calluna, cistáceas (como Cistus) e silvas
(Rubus). Viven neles diversas especies de anfibios e réptiles de
orixe boreal, como a píntega común (Salamandra salamandra),
sapo común (Bufo bufo), escáncer (Anguis fragilis) ou a cobra lisa
común (Coronella austriaca), e tamén especies endémicas do

12
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noroeste ibérico, como o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) ou
a víbora de Seoane (Vipera seoanei). Nos lindeiros e claros das
zonas de mato, cubertos de herbeiras (Agrostis, Bromus, etc.), son
ocupados polo esgonzo común (Chalcides striatus).
Nestas zonas de mato aparecen moi frecuentemente nos cumios
do monte e ladeiras con certa pendente rochedos e pedregais,
orixinados pola erosión (moitas veces froito do efecto combina-
do e repetido dos incendios estivais e as choivas invernais). Estas
zonas rochosas e pedregosas con mato disperso son ocupadas
por especies máis termófilas e xerófilas (que precisan medios
máis quentes e secos), como a lagarta dos penedos (Podarcis
hispanica), o lagarto arnal (Timon lepidus), ou a cobra lisa meri-
dional (Coronella girondica), así como os anfibios máis adapta-
dos aos medios secos, como os sapos parteiro (Alytes obstetri-
cans), común (Bufo bufo) e corredor (Bufo calamita).

BBoossqquueess

Na actualidade é moi escasa a superficie do parque natural
cuberta por fragas ou carballeiras, aparecendo pequenas masas
dispersas de Quercus robur e Q. pyrenaica, mesturadas con
outras especies arbóreas. O proceso de degradación destes bos-
ques orixina unha serie de comunidades de mato (toxeiras, xes-
teiras, queirogais, etc.), xa comentadas. Tamén poden atoparse
algúns restos dos bosques ancestrais nos escasos pés arbóreos
de soutos, sebes e valados que limitan fincas, cultivos e prados.
Outro bosque autóctono, a ripisilva de ameneiros (Alnus gluti-

As zonas de mato con rochas son un importante hábitat para os réptiles.
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nosa), salgueiros (Salix) e outras árbores ribeirás, ten mellor
representación, seguindo os cursos dos ríos, como o Artes ou o
Sirves, e tamén dalgúns regos. A maior superficie deste espazo
natural protexido está cuberta por plantacións forestais de
piñeiros (Pinus pinaster) e eucaliptos (Eucalyptus globulus), de
carácter alóctono e que frecuentemente poden aparecer mestu-
radas con outras árbores ou formacións de mato.
Os anfibios típicos dos bosques, como a píntega común
(Salamandra salamandra) ou o sapo común (Bufo bufo), tamén
poden subsistir nas zonas de mato, pero algunhas das especies
máis escasas, como a saramaganta rabilonga (Chioglossa lusita-
nica) ou a ra patilonga (Rana iberica), só se atopan nas ripisilvas
máis sombrías, nas ribeiras dos ríos e arroios.
Os réptiles precisan máis sol para vivir e por tanto, zonas máis
abertas; é por iso que se localizan nos lindeiros e nos claros
dos bosques. Nestas zonas son frecuentes os escánceres
(Anguis fragilis), esgonzos (Chalcides striatus), lagartos das sil-
vas (Lacerta schreiberi), cobras lisas comúns (Coronella aus-
triaca) e víboras de Seoane (Vipera seoanei).

MMeeddiiooss aannttrrooppooxxéénniiccooss

Os medios creados polo home, como zonas de cultivo, muros,
construcións, etc., forman tamén importantes hábitats para os
anfibios e réptiles. As dúas especies de lagartas do xénero

Medios antropoxénicos: muros, valos e pozas, hábitats moi axeitados para anfibios e réptiles.
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Podarcis do parque natural, P. bocagei e P. hispanica, son
especialmente frecuentes en hábitats humanos, como muros
de casas e valados de pedra. Tamén ocupan estes medios, así
como os valados entre fincas, o lagarto arnal (Timon lepidus)
e o das silvas (Lacerta schreiberi). Os medios de auga doce arti-
ficiais, como fontes, lavadoiros, pozas, etc., constitúen tamén
importantes hábitats para os anfibios.

HHuummiiddaaiiss

Algúns dos principais medios húmidos, como a lagoa de
Carregal, en contacto co mar, e as extensas marismas que a
rodean, practicamente carecen de herpetofauna polo seu
carácter salobre. Unicamente poden atoparse as especies
máis tolerantes coa salinidade, como o sapo pinto
(Discoglossus galganoi) e o sapo corredor (Bufo calamita)
nas zonas de transición entre a marisma halófila e as her-
beiras húmidas do interior.

Charca de Olveira.
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LLaaggooaass ee rrííooss
A grandes charcas permanentes de auga doce, entre as
que destaca a lagoa de Vixán, mais tamén as charcas nas
antigas zonas de escavacións, como a de Olveira, así como
os tramos finais de corrente remansada dos ríos, todos eles
con abundante vexetación acuática nas marxes (carrizos,
espadanas, etc.), forman uns dos principais hábitats para
os anfibios. Diversas especies acoden a reproducirse nes-
tes medios acuáticos, como os tritóns (Triturus marmora-
tus, Lissotriton boscai), sapos de esporas (Pelobates cultri-
pes) e comúns (Bufo bufo), ás veces desde zonas distantes,
máis secas. Outras especies de anfibios viven todo o ano
nas súas beiras, especialmente as ras verdes (Rana perezi),
mais tamén as relas (Hyla arborea) e os sapos pintos
(Discoglossus galganoi), aínda que este último vive prefe-
rentemente nas herbeiras húmidas que rodean estas char-
cas. Entre os réptiles, destacan as dúas especies de cobras
de auga, que se alimentan de anfibios, a de colar (Natrix
natrix), máis frecuente nas herbeiras das marxes, e a vipe-
rina (Natrix maura), nas beiras ou dentro da auga. As dúas
son boas nadadoras.

CChhaarrccaass eessttaacciioonnaaiiss
Nas depresións do terreo, en zonas de chan pouco pendente
e en zonas escavadas pouco fondas, fórmanse encharcamen-
tos estacionais, que se manteñen con auga desde o outono
á primavera, secándose durante o verán. Son moi represen-
tativas no parque natural as depresións húmidas intraduna-
res estacionais, con Juncus acutus e Schoenus nigricans, así
como as herbeiras húmidas con Scirpus maritimus. De gran-
de importancia para a reprodución dos anfibios, especial-
mente para os sapos de esporas (Pelobates cultripes), pinto
(Discoglossus galganoi) e corredor (Bufo calamita). Nas máis
fondas tamén poden criar tritóns, relas (Hyla arborea) e ras
verdes (Rana perezi).
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MMaannaanncciiaaiiss,, ffoonntteess ee ppeeqquueennaass cchhaarrccaass
Habituais e espalladas neste espazo natural, sobre todo en
zonas de cultivo, matos e bosques, acollen boas poboacións
de anfibios. Acoden a realizar a cría o tritón común
(Lissotriton boscai) e tamén para deixar as súas larvas a pín-
tega común (Salamandra salamandra) e o sapo parteiro
(Alytes obstetricans).

AArrrrooiiooss ee ppeeqquueennaass ccoorrrreenntteess ddee aauuggaa
Xeralmente situadas nas zonas montuosas que rodean o par-
que natural e cubertas por arboredo de ameneiros e salguei-
ros que crean ambientes sombríos e húmidos, constitúen o
principal hábitat para as escasas e periféricas poboacións de
saramaganta rabilonga (Chioglossa lusitanica) na zona. Tamén
son habitadas pola ra patilonga (Rana iberica), o tritón común
(Lissotriton boscai) e o sapo común (Bufo bufo).

Charcas estacionais nas dunas fixas nos campos de Olveira. Ao fondo a gran duna móbil.
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Neste espazo natural protexido atopamos até agora 12 das 14
especies de anfibios presentes en Galicia, é dicir, a práctica
totalidade das especies da comunidade excepto dúas, das
cales a lo menos unha (o tritón palmado) é moi posible a súa
presenza xa que hai algunha referencia del no parque natural
e está presente na veciña serra do Barbanza. Destas especies,
4 son Urodelos ou anfibios con cola, da familia
Salamandridae: 2 saramagantas (aínda que a súa presenza é
marxinal) e 2 tritóns (comúns e ben espallados). As 8 especies
restantes son Anuros ou anfibios sen cola na fase adulta, e
están moi diversificados en diferentes familias (así como for-
mas de vida e hábitats). Deles, 2 pertencen á familia
Discoglossidae (os sapos pinto e parteiro), 1 á Pelobatidae (o
sapo de esporas), 2 á Bufonidae ou sapos típicos (sapos
común e corredor), 1 á Hylidae ou ras arborícolas (a rela ou
estroza) e 2 á Ranidae ou ras típicas (as ras verde e patilonga).
As causas que poden explicar esta alta riqueza específica de
anfibios son principalmente tres: a situación xeográfica deste
espazo, a elevada diversidade de medios acuáticos presentes
nel e a ausencia nestes medios doceacuícolas de crustáceos e
peixes alóctonos introducidos.
Con respecto aos réptiles, atopamos 6 especies de saurios do
total de 14 citadas en Galicia (43%) e outras 6 especies de
serpes das 8 galegas (75%). A isto habería que engadir o
sapoconcho común (Emys orbicularis), presente no pasado na
área do parque natural, logo extinguido, e desde o ano 2003
introducido na charca de Olveira (aínda que só uns poucos
exemplares). Tamén poderían considerarse como pertencen-
tes a herpetofauna que pode ser vista aquí (aínda que sexa
de xeito excepcional, como acontece con certas aves diva-
gantes) as dúas especies de tartarugas mariñas que, de cando
en cando, varan nas súas praias: a tartaruga mariña de coiro
e a tartaruga mariña común. Finalmente, nos últimos anos
tense visto nalgunha charca, algún exemplar illado do sapo-
concho de Florida (Trachemys scripta), procedente da libera-
ción de individuos cativos. É unha especie alóctona (do sur
dos EE.UU.) que pode ser unha importante ameaza para a
fauna autóctona.

Os anfibios e réptiles 

do parque natural
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Se os ofidios están ben representados, o número de especies de
saurios é menor e constitúe un feito curioso que até o momento
non tiveramos atopadas dúas especies moi típicas dos areais cos-
teiros da Galicia meridional, como son a lagarta rabuda
(Psammodromus algirus) e o esgonzo ibérico (Chalcides bedria-
gai). É moi posible a súa presenza, xa que foran citadas no par-
que natural ou en zonas moi próximas a el e, dada a vida oculta
destas especies, é moi doado que poidan pasar desapercibidas.
Por esta causa, descríbense tamén no apartado das especies.
Todos os réptiles presentes (excepto as tartarugas, da orde
Testudines) pertencen á orde Squamata (escamosos), tanto
serpes coma lagartos. Dentro del, hai representantes dos
lagartos típicos ou lacértidos (Lacertidae), con 4 especies,
esgonzos ou escíncidos (Scincidae) e escánceres comúns ou
ánguidos (Anguidae), cada unha destas dúas últimas con só
unha especie. Nos ofidios ou serpes, 5 especies pertencen á
familia das cobras típicas ou colúbridos (Colubridae) e a últi-
ma, á familia das víboras ou vipéridos (Viperidae). De toda a
herpetofauna do parque, esta última é a única que pode con-
siderarse perigosa, por ter veleno, se ben tenta sempre fuxir
ante a presenza do home, polo que a posibilidade dun acci-
dente é moi remota se non se lle intenta coller coa man.
Como é característico nas zonas meridionais da costa galega,
onde se atopa o Parque, mestúranse na súa fauna especies
setentrionais, de carácter eurosiberiano, adaptadas aos hábitats
máis húmidos e frescos, como, por exemplo, a rela (Hyla arbo-
rea) ou a cobra lisa común (Coronella austriaca), con especies
meridionais, de orixe mediterránea, vinculadas aos medios máis
secos e quentes, como, por exemplo, o sapo de esporas
(Pelobates cultripes) ou a cobra lisa meridional (Coronella giron-
dica). Entre eles, aínda hai unha representación máis numerosa
de especies endémicas do occidente da península Ibérica, que
manteñen moi boas poboacións nos diversos hábitats do parque
natural, como, por exemplo, o tritón común (Lissotriton boscai)
ou o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi), por citar só unha
especie de anfibio e outra de réptil en cada caso. No apartado
dedicado a distribución de cada especie na guía indícase o seu
carácter bioxeográfico e a súa abundancia no parque natural.
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Os anfibios e réptiles son animais estreitamente ligados ás
características físicas dos hábitats que ocupan xa que, entre
outros condicionantes, teñen unha baixa capacidade de despra-
zamento e precisan da cobertura vexetal e do solo, non só como
lugar de refuxio, senón tamén  para regular a súa humidade e
temperatura corporal. Por iso son moi sensibles ás modificacións
producidas por causas humanas nos medios naturais. A altera-
ción destes (por fragmentación, destrución, contaminación, etc.)
ou a introdución de especies alóctonas (peixes, caranguexo ver-
mello, etc.), entre outras moitas causas (como os cambios na
agricultura e nos usos do solo, a urbanización, etc.), están a pro-
vocar serios declives poboacionais e mesmo a extinción de moi-
tas poboacións de herpetos, tanto en Galicia como no resto do
mundo. Os anfibios, polas súas características biolóxicas (pel
núa e permeable a todo tipo de axentes químicos, ciclos vitais
que combinan fases terrestres e acuáticas, etc.), son especial-
mente vulnerables ás alteracións ambientais e por iso poden ser
considerados bos bioindicadores da calidade do medio. En moi-
tos casos, os declives poboacionais e as extincións poden rela-
cionarse directamente cos impactos provocados polas activida-
des humanas sobre o medio natural, por tanto, noutros casos
non. Observáronse extincións sen que aparentemente o medio
natural se alterase ou teña existido unha causa directa. Este
fenómeno, que afecta a todo o planeta, foi denominado
“Declive global dos anfibios” e tratóuselle de buscar explicación
nos cambios ambientais globais (cambio climático, incremento
da radiación ultravioleta, contaminación química xeneralizada,
choiva ácida, etc.). Hoxe en día comprobouse que, ademais des-
tes factores e en íntima relación con eles, unha das principais
causas é o efecto de axentes patóxenos, bacterianos, víricos e
fúnxicos, das denominadas “Enfermidades emerxentes”. Un dos
principais axentes responsables do declive global dos anfibios é
o fungo quitridio Batrachochytrium dendrobatides que causa a
quitridiomicosis, que xa afectou a moitas poboacións de anfi-
bios na Península Ibérica e no resto do mundo. Aínda que no
caso das poboacións de réptiles non se detectaron axentes pató-
xenos tan xeneralizados, tamén están sufrindo graves reducións,
sobre todo pola alteración dos hábitats.
Recoñecendo a súa vulnerabilidade e o seu importante papel
nos ecosistemas e como patrimonio natural, as especies de anfi-

Ameazas e conservación
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bios e réptiles do parque (e do resto de Galicia e España) están
protexidas pola lei. As diferentes normativas (comunitarias, esta-
tais e autonómicas) están recollidas na Lei 4/1989, na Lei
9/2001, nos Reais Decretos 439/1990 e 1997/1995, así
como pola Directiva de Hábitats comunitaria, 92/43/CEE, e os
convenios internacionais de Berna, Bonn e Washington. Polo
tanto, está prohibido matalas ou capturalas. Polo tanto, en forte
contraste coa situación real das poboacións de anfibios e répti-
les (gravemente diminuídas e ameazadas), de estar protexidas
pola lei, de ser maioritariamente inofensivos e do seu carácter
beneficioso para a agricultura e os ecosistemas en xeral, nalgúns
casos seguen sufrindo persecución directa por parte do home
por crenzas tradicionais sobre a súa presunta perigosidade, e os
seus hábitats son alterados por diversas actividades.
Fronte a isto, a medida de protección máis eficaz para todos
eles é a conservación dos seus hábitats, tanto terrestres como
acuáticos, evitando a súa alteración e a introdución de especies
alóctonas. O carácter de espazo natural protexido que ten este
parque natural é unha salvagarda para a conservación dos seus
hábitats e da súa herpetofauna (aínda que persistan algunhas
ameazas, coma os incendios provocados). Tendo en conta isto,
a maior ameaza actual nesta zona protexida sería a introdución
de especies alóctonas de peixes ou crustáceos (como o caran-
guexo vermello americano, Procambarus clarkii) que, entre
outros efectos negativos, chegan a exterminar as poboacións
de anfibios consumindo ovos e larvas nas charcas de cría.
A conservación de espazos naturais de singular valor, é unha
medida necesaria para a súa salvagarda, pero para que sexan
medidas tamén suficientes terá que combinarse co desenvolve-
mento de políticas que favorezan na súa periferia e no resto do
territorio as prácticas agrícolas, gandeiras e urbanísticas res-
pectuosas co medio natural e o desenvolvemento sustentable.
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Os anfibios son o grupo máis antigo de vertebrados terrestres,
que se diversificaron hai máis de 300 millóns de anos, no
Paleozoico. Os anfibios actuais inclúen tres grupos: as pínte-
gas e tritóns (orde Caudata), as ras e sapos (orde Anura) e as
cecilias (orde Gymnophiona), este último sen representantes
na fauna europea. No seu conxunto forman un grupo moi
diversificado, con máis de 4.800 especies actuais, principal-
mente anuros. A adaptación dos anfibios á vida terrestre é
incompleta, a causa da súa dependencia da auga para a
reprodución e a súa pel núa e húmida, que non impide de
xeito eficaz a deshidratación. A necesidade de manter húmi-
da a pel é a causa da súa actividade restrinxida aos períodos
máis húmidos, tanto do ano (outono-primavera), como do día
(son maioritariamente nocturnos), así como a vivir nas zonas
máis ou menos húmidas.
A reprodución realízase na auga na maioría das especies,
tendo unha fecundación externa. Os seus ovos carecen de
membranas extraembrionarias protectoras, teñen pouco vite-
lo e desenvólvense normalmente na auga. Destes ovos nacen
unhas larvas acuáticas, moi diferentes aos adultos, con bran-
quias externas no caso dos urodelos e internas nos anuros. Ao
final da fase de desenvolvemento larval, prodúcese a meta-
morfose, transformándose a larva acuática nun individuo
adaptado á vida terrestre. Por causa das grandes diferenzas
existentes entre as larvas e os adultos en cada especie, inclú-
ense a continuación unha clave para a identificación das pri-
meiras, complementadas por outra para a identificación das
postas e ovos de anfibios.

Os anfibios
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Todos os anfibios do parque natural pasan por unha fase de
desenvolvemento larval acuático en charcas ou outros tipos de
medios acuáticos. Por isto, en moitos casos é máis doado atopar
larvas que adultos. Para a identificación das larvas, bastará reco-
llelas nun frasco de cristal transparente con auga e examinalas
cunha lupa (de 8x ou 10x aumentos), devolvéndoas despois á
charca onde foran collidas. É moi importante ter en conta tamén
para a correcta identificación o medio acuático onde se atopen.
O tamaño da larva é ás veces un carácter útil para a identifica-
ción (por isto é conveniente ter tamén una regra milimetrada ou
un calibre), mais hai que ter en conta que as dimensións que se
dan na clave corresponden a larvas ben desenvolvidas.

CCllaavvee ddee llaarrvvaass ddee aannffiibbiiooss

1A. Con branquias externas na parte poste-
rior da cabeza, corpo delgado con 4
patas durante gran parte do seu desen-
volvemento larval. Larvas de Urodelos.

1B. Con branquias internas non visibles,
excepto os acabados de eclosionar; corpo
groso e cola longa (típico “cágado”). Sen
patas até o remate do seu desenvolve-
mento larval. Larvas de Anuros.

2A. Branquias moi pequenas e patas cur-
tas. Corpo moi delgado e longo. A cris-
ta caudal non segue polo tronco. Vive
en arroios e regos de forte corrente en
zonas de vexetación mesta.

2B. Branquias máis longas e corpo máis
curto. A crista caudal chega polo
menos até a metade do dorso.

3A. Cabeza moi ancha e grande, case o
dobre da anchura do corpo; punta da
cola redondeada. Cor escura cunha
mancha clara na base de cada pata.
Vive en fontes, regos e mananciais, ás
veces en pequenas charcas preto de
ríos e arroios.

2

5

Saramaganta 
rabilonga
(Chioglossa 
lusitanica)

3

Píntega común 
(Salamandra 
salamandra)

Clave de larvas de anfibios
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3B. Cabeza máis estreita, cor máis clara e
punta da cola máis ou menos afiada.

4A. Cola rematada nun longo filamento,
crista dorsocaudal moi alta. Cor aver-
dada con manchas negras. Dedos e
patas longos e finos. Lagoas e charcas,
normalmente con vexetación acuática.

4B. Punta da cola afiada, pero sen longo
filamento. Crista dorsocaudal baixa.
Cor parda, xamais verde, sen manchas
escuras. Patas e dedos máis curtos.
Todo tipo de charcas, mesmo arroios e
pequenos ríos.

5A. Espiráculo situado no ventre, pouco
visible.

5B. Espiráculo na costa esquerda do corpo,
máis visible.

6A. Pequenos, até 35 mm. Cor gris parda
moi escura. Cun fino debuxo de liñas
reticuladas na crista caudal (só visibles
con lupa). Charcas estacionais, xeral-
mente moi superficiais.

6B. Grandes, de máis de 40 mm. Cor parda
máis clara, con algunhas manchas
escuras. Sen debuxo reticulado na cris-
ta. Charcas de todo tipo, pero xeral-
mente máis fondas que ó anterior.

7A. Crista dorsocaudal moi alta e co remate
afiado.

7B. Crista dorsocaudal máis baixa e co
remate relativamente redondeado.

8A. Moi grande, chegando a ter máis de 60
mm de lonxitude. Cola moi robusta e a
cloaca situada na liña media da mem-
brana caudal. Cor parda ou olivácea,
pouco contrastada. Charcas tanto per-
manentes como estacionais, lagoas.

4

Tritón verde 
(Triturus 
marmoratus)

Tritón común 
(Lissotriton 
boscai)

6

7

Sapo pinto 
(Discoglossus 
galganoi)

Sapo parteiro 
(Alytes 
obstetricans)

8

9

Sapo de esporas 
(Pelobates 
cultripes)

Clave de larvas de anfibios
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8B. Mediana, de menos de 40 mm de lon-
xitude. Cloaca no lado dereito da
membrana caudal. Cor contrastada,
con manchas escuras sobre fondo oli-
váceo. Charcas en xeral con vexetación
nas marxes, marismas e lagoas.

9A. Larvas pequenas, menores de 30 mm
de lonxitude total e de cor negra.
Crista caudal baixa.

9B. Larvas medianas, de máis de 30 mm
de lonxitude. Cor olivácea ou parda;
no caso de ser escuras, o ventre adoita
ser branco. Crista caudal máis alta.

10A. Segunda ringleira de dentículos bucais
superiores cunha estreita interrupción
no centro (só visible con lupa). Ríos,
lagoas e charcas de certa fondura,
xeralmente permanentes.

10B. Segunda ringleira de dentículos bucais
superiores cunha ancha interrupción
no centro. Charcas estacionais moi
pouco fondas.

11A. Punta da cola relativamente aguda.
Cor dorsal averdada ou olivácea e ven-
tre branco anacarado. Lonxitude total
maior de 45 mm cando está desenvol-
vida. Lagoas e charcas en xeral gran-
des e con vexetación nas marxes;
tamén en ríos de corrente lenta.

11B. Punta da cola máis roma. Cor dorsal
pardo máis ou menos escuro, coa zona
ventral pouco pigmentada de branco.
Lonxitude total menor de 40 mm. Vive
en correntes de auga como ríos, arroios
e regos.

Rela 
(Hyla arborea)

10

11

Sapo común 
(Bufo bufo)

Sapo corredor 
(Bufo calamita)

Ra verde 
(Rana perezi)

Ra patilonga 
(Rana iberica)

Clave de larvas de anfibios
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Larvas de urodelos

1. Píntega común, 2. Saramaganta rabilonga, 3. Tritón verde, 4. Tritón
común.

Larvas de anuros

1. Sapo de esporas, 2. Sapo pinto, 3. Sapo parteiro, 4. Rela, 5. Sapo
corredor, 6. Sapo común, 7. Ra verde común, 8. Ra patilonga.

1 2

3 4

2

1

3

4 5

7 6

8
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CCllaavvee ddee ppoossttaass ee oovvooss ddee aannffiibbiiooss

1A. Ovos depositados na auga.

1B. Ovos en terra, levados entre as patas
traseiras do macho formando un nove-
lo, unidos uns a outros por un filamen-
to, coma un rosario. Tamaño grande
(3,5-4 mm) e cor amarela cando están
acabados de pór.

2A. Ovos illados uns de outros.

2B. Ovos xuntos en masas ou cordóns
xelatinosos.

3A. Ovos non pegados a ningunha superfi-
cie, espallados no fondo de charcas. Cor
negra e cada un rodeado dunha peque-
na cápsula xelatinosa. Numerosos, en
grupos de máis de 100.

3B. Pegados a superficies, xeralmente
follas de plantas acuáticas ou pedras.
Cor clara. Illados ou en grupos peque-
nos, de menos de 20.

4A. Pegados a pedras ou rochas, brancos e
en grupos de 15-20. Grandes (4-5 mm)
e coa cápsula redonda. En arroios de
augas rápidas ou en covas.

4B. Pegados a follas de plantas acuáticas (a
miúdo envoltos nelas) e illados uns dou-
tros. Cor parda ou averdada e cápsula
alongada. En charcas de diversos tipos.

5A. Cor parda; pequenos (2 mm; cápsula
3-4 mm).

5B. Cor averdada; algo máis grandes (3
mm; cápsula 4-5 mm).

6A. Ovos en cordóns xelatinosos, delgados
ou grosos.

2

Sapo parteiro 
(Alytes 
obstetricans)

3

6

Sapo pinto 
(Discoglossus 
galganoi)

4

Saramaganta 
rabilonga 
(Chioglossa 
lusitanica)

5

Tritón común 
(Lissotriton boscai)

Tritón verde 
(Triturus 
marmoratus)

7

Clave de postas e ovos de anfibios
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Clave de postas e ovos de anfibios

6B. Ovos en masas xelatinosas, esféricas
ou amorfas.

7A. Ovos en cordóns xelatinosos grosos, de
máis de 10 mm de ancho, dispostos en
grupos de máis de 4 ou desordenados,
de cor parda e branca.

7B. Ovos en cordóns xelatinosos delgados,
de menos de 5 mm de ancho e moi
longos, dispostos en 1 a 4 ringleiras,
de cor negra ou negra e branca.

8A. Cordóns con 1-2 ringleiras de ovos
(xeralmente 1 ao estiralos), de 1,0-1,5
mm, depositados en encharcamentos
estacionais moi superficiais.

8B. Cordóns con 2-4 ringleiras de ovos
(xeralmente 2 ao estiralos), de 1,5-2,0
mm, depositados en augas máis fon-
das, normalmente permanentes.

9

Sapo de esporas 
(Pelobates 
cultripes)

8

Sapo corredor 
(Bufo calamita)

Sapo común 
(Bufo bufo)

Posta de ovos de sapo corredor (Bufo calamita).



29

Guía dos anfibios e réptiles

9A. Ovos en masas xelatinosas pequenas,
de menos de 35 mm de diámetro, e
que conteñen xeralmente menos de
100 ovos, de cor amarela clara.

9B. Ovos en masas xelatinosas máis gran-
des, de máis de 40 mm de diámetro e
que xeralmente conteñen máis de 100
ovos (se non están rachadas).

10A. Masas xelatinosas pequenas, de
menos de 60 mm de diámetro, con-
tendo xeralmente menos de 500 ovos,
de cor negra e branca, atopados en
correntes de auga ou preto de elas,
remansos de ríos e arroios.

10B. Masas xelatinosas grandes (aínda que
poden estar fragmentadas) contendo
máis de 600 ovos, de cor parda e ama-
relenta, atopados en charcas diversas,
de augas quedas, xeralmente con vexe-
tación somerxida.

Rela 
(Hyla arborea)

10

Ra patilonga 
(Rana iberica)

Ra verde 
(Rana perezi)

Clave de postas e ovos de anfibios

Posta de ovos de ra patilonga (Rana iberica).
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PPíínntteeggaa ccoommúúnn ((SSaallaammaannddrraa ssaallaammaannddrraa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sara-
banduxa (O Barbanza), sala-
mántiga (Ría de Arousa), saca-
beira, pesoia, pinchorra, roncha,
pinta, salmántiga, salamanca,
saramaganta, zaramela.
CCaasstteelláánn:: Salamandra común.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Urodelo grande
e robusto; adultos entre 120 e
190 mm de lonxitude total e
entre 60 e 110 mm de lonxitu-
de cabeza-corpo. Glándulas

parótides grandes e ben marcadas. Cola relativamente curta e de
sección cilíndrica. Pel lisa con poros ben visibles. Cor e deseño
inconfundible: negra brillante con manchas amarelas. Nesta zona
(como no resto da Galicia central e meridional) está presente a
subespecie S. s. gallaica, grande e robusta, co fociño afiado e
manchas amarelas irregulares. Con frecuencia tamén con man-
chas vermellas na cabeza e na gorxa. As femias acadan tamaños
máis grandes e teñen o corpo máis groso e longo que os machos.
Estes posúen os beizos cloacais moito máis prominentes que as
femias, sobre todo no celo.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie do Paleártico occi-
dental que ocupa toda Galicia. Escasa no parque, onde non se
atopa nos principais hábitats (areais, dunas, zonas salobres,
etc.), restrinxíndose principalmente ás áreas periféricas con
mato ou bosque, así como nalgunhas zonas de cultivo. Vive
principalmente en fragas (bosques atlánticos) con abundante

1000 m

Larva de píntega común.
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follaxe no solo, mais tamén en piñeirais, zonas de mato e her-
bais. Máis abundante preto de correntes de auga.

BBiioollooxxííaa.. Período de actividade anual concentrado nas estacións
húmidas, a partir das primeiras choivas do outono, desde outu-
bro até abril. Diminúe a súa actividade nos períodos máis fríos
do inverno e permanece inactiva no verán. A actividade cotiá é
completamente nocturna. O período reprodutor comeza en
outono, con apareamentos (amplexus) en terra. As femias son
ovovivíparas e paren larvas xa desenvolvidas na auga. Os partos
prodúcense xeralmente entre novembro e febreiro ou marzo,
cando a femia deposita entre 30 e 40 larvas (ás veces até 70)
en mananciais, regos, empozamentos invernais en prados e
camiños, etc. As larvas viven na auga 2-4 meses até que sae a
terra tras a metamorfose. Tardan en acadar a madurez sexual 3-
4 anos e poden vivir até 18-19 anos, cun 30% da poboación
con máis de 10 anos. Aliméntase de invertebrados do solo,
sobre todo miñocas, isópodos e larvas de insectos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada a nivel mundial,
catalogada de Preocupación menor, LC (UICN, 2006). As
poboacións da subespecie S. s. gallaica (que inclúen as do par-
que natural) son consideradas Case ameazadas, NT no con-
xunto de España (Pleguezuelos et al., 2002). En Galicia, as
poboacións continentais non se consideran ameazadas no
Catálogo galego de especies ameazadas.

Píntega común (Salamandra salamandra). Femia adulta.
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SSaarraammaaggaannttaa rraabbiilloonnggaa ((CChhiioogglloossssaa lluussiittaanniiccaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sala-
mántiga rabilonga.
CCaasstteelláánn:: Salamandra rabilarga.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Corpo e cola
moi alongados e delgados;
patas pequenas. Mide até
150 mm de lonxitude total
dos que as dúas terceiras par-
tes corresponden á cola
(aínda que pode estar rota, xa
que ten a capacidade de
autotomizala). Cabeza peque-

na e deprimida, cos ollos grandes e moi saltóns. Cor parda
escura, con dúas liñas douradas lonxitudinais no dorso que
se xuntan nunha soa na cola. Sexos semellantes, mais o
macho ten a cloaca avultada e a femia case lisa. Esta ten o
corpo máis groso e acada lonxitudes lixeiramente máis gran-
des que os machos.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Unha das xoias faunísti-
cas de Galicia. Endemismo do noroeste ibérico (tipo faunís-
tico Lusitánico). Na zona do parque natural é moi escasa e a
penas penetra dentro dos seus límites. Até agora só obser-
vamos larvas nun pequeno arroio da zona periférica, próxima
ao monte da cidade, nunha vagada con árbores (Alnus glu-
tinosa) e mato mesto, aínda que é posible a súa presenza
noutros arroios e ríos.

BBiioollooxxííaa.. Pode estar activa todo o ano, aínda que reduce a
súa actividade en períodos moi secos e cálidos do verán
ou moi fríos do inverno. Actividade cotiá exclusivamente
nocturna. Período reprodutor variable; na zona das Rías
Baixas aparecen femias con ovos entre maio e novembro e
prodúcense os apareamentos entre xuño e outubro. Cada
femia pon de 10 a 20 ovos (brancos, de 4 mm de diáme-
tro), que pega a rochas húmidas, moitas veces en zonas
subterráneas. Larva moi alongada, que chega a alcanzar
40-45 mm de lonxitude total. Vive en arroios de augas
rápidas, ben osixenadas e non contaminadas. Os máis
novos acabados de metamorfosear miden uns 40 mm de
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lonxitude total; tardan en acadar a madurez sexual 3-4
anos (machos) ou 4-5 (femias). Lonxevidade duns 8 anos.
Aliméntase de pequenos invertebrados do solo que captu-
ra coa súa lingua.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Considerada Vulnerable (VU), tanto a nivel
mundial (UICN, 2006) como español (Peguezuelos et al.,
2002). Tamén incluída nesa categoría no Catálogo galego de
especies ameazadas.

Saramaganta rabilonga (Chioglossa lusitanica). Macho adulto.
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TTrriittóónn ccoommúúnn ((LLiissssoottrriittoonn bboossccaaii))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Pinta-
fontes común, limpafontes,
lagarto da auga, pinta da auga,
sabanduxa.
CCaasstteelláánn:: Tritón ibérico.
NNoottaa:: Anteriormente o nome
científico era Triturus boscai.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Tritón pequeno,
sendo os machos menores que
as femias, que poden medir até
90 mm de lonxitude total. Os
exemplares das zonas interiores

do parque son dun ecotipo de pequeno tamaño, con machos
adultos dunha lonxitude total de 58-65 mm e femias de 64-75
mm. O ventre ten unha coloración alaranxada ou vermella
durante todo o ano, tanto na terra coma na auga, con manchas
negras redondas. Na súa fase terrestre teñen o dorso moi escu-
ro, practicamente negro, pero durante o período de celo a cor
dorsal adoita ser parda clara ou olivácea. Nesta fase reproduto-
ra acuática, os machos teñen unha librea de celo pouco recha-
mante, carecendo de crista dorsal e a crista caudal está pouco
desenvolvida. Os machos teñen a zona da cloaca moi avultada.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo occidental ibé-
rico (tipo faunístico Lusitánico), repartido por toda Galicia. É o
tritón máis abundante neste espazo protexido e atópase espa-
llado por todo el, tanto nas zonas areosas como nas rochosas, as
áreas de mato, bosques e campiñas periféricas. No parque natu-
ral atopámolo na fase acuática en charcas de todo tipo, desde
as estacionais nas zonas areosas até as permanentes, así como
en fontes, arroios, regos, lavadoiros e pozas con auga para o
rego. Na fase terrestre pode vivir tamén en medios moi diversos,
desde bosques e matogueiras até cultivos.

BBiioollooxxííaa.. Como todos os tritóns, teñen dúas fases moi diferen-
ciadas no seu ciclo anual, unha acuática e outra terrestre. No
período máis seco do ano, xeralmente durante o verán e prin-
cipios do outono, levan unha vida terrestre, mais a finais do
outono ou no inverno desprázanse cara as charcas para reali-
zar a cría e levan vida acuática até completala. O período
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acuático reprodutor é moi longo nesta especie e algúns indi-
viduos poden permanecer na auga todo o ano. Os primeiros
adultos acoden ás charcas de cría xa en outubro, pero nor-
malmente o período reprodutor non comeza até mediados do
inverno, e prolóngase até abril ou maio. O cortexo do macho
ante a femia, realizado na auga, consiste fundamentalmente
en dobrar a cola sobre si mesma e mover o extremo. A femia
pon entre 100 e 300 ovos de un en un, fixados ás plantas
acuáticas. As larvas son pequenas, medindo até 30 mm, de cor
parda clara e cunha crista dorsocaudal ben desenvolvida.
Madurez sexual aos 2 anos (ás veces 1 ou 3 anos) e lonxevi-
dade duns 7-8 anos (máxima 9-10 anos). Aliméntase de inver-
tebrados de pequeno tamaño, tanto terrestres como acuáticos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación menor,
LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español (Pleguezuelos
et al., 2002). Tampouco se consideran ameazadas as poboacións
continentais galegas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Larva de tritón común.

Tritón común (Lissotriton boscai). Macho adulto en celo.
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TTrriittóónn vveerrddee ((TTrriittuurruuss mmaarrmmoorraattuuss))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Pinta-
fontes verde, limpafontes verde,
tritón marmorado, píntega de
auga, sabanduxa.
CCaasstteelláánn:: Tritón jaspeado.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Tritón grande e
robusto, que pode acadar os
160 mm de lonxitude total,
aínda que normalmente osci-
lan entre 120 e 145 mm. Cor
dorsal verde, formando un xas-
peado sobre fondo escuro ou

negro. Zona ventral negra con manchiñas brancas. Fase terres-
tre: pel moi rugosa e granulosa; cor moito máis clara, dun verde
xaspeado rechamante, cunha liña vertebral vermella ou alaran-
xada. Fase reprodutora acuática: pel máis lisa e cor verde escu-
ra co deseño moito menos sinalado. Machos cunha crista dorsal
e caudal alta con bandas negras e amarelas dispostas alternati-
vamente e outra crista na parte inferior da cola, de cor negra;
banda branca brillante a ambos lados da cola. Avultamento clo-
acal moi engrosado. Femias máis grandes e grosas, sen crista
dorsal e a caudal moi pouco desenvolvida; cloaca non avultada.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie de tipo faunístico
Europeo atlántico. Vive en toda Galicia. Amplamente repartido
polo parque, onde é unha especie común e localmente abun-
dante. Na fase acuática pode atoparse tanto en charcas esta-
cionais das zonas areosas como nas permanentes, aínda que é
máis frecuente nas charcas máis grandes e con vexetación acuá-
tica. Na fase terrestre ocupa hábitats moi diversos, tanto de
campiña como bosques e zonas de mato, mesmo nos rochedos
e áreas antropoxénicas, como cultivos, fincas ou prados.

BBiioollooxxííaa.. A fase terrestre ten lugar principalmente de xuño a
outubro, aparecendo con frecuencia en lugares moi afastados da
auga, baixo pedras ou troncos. A fase reprodutora acuática com-
prende de novembro a maio e, aínda que pode criar nun variado
tipo de medios acuáticos, as poboacións máis numerosas ató-
panse nas masas de auga doce máis grandes, con vexetación
acuática nas marxes e somerxida. O cortexo do macho compon-
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se de fases semellantes ás do tritón común, con certas variantes.
Cada femia pon de 150 a 500 ovos que fixa ás plantas acuáti-
cas. As larvas posúen unhas cristas dorsocaudais ben desenvolvi-
das e rematadas nun longo filamento e os seus membros son lon-
gos e delgados; a cor é averdada con puntos negros e chegan a
medir até 40-70 mm de lonxitude total.  Teñen costumes moi
nadadoras e acostuma vivir a medias augas, non no fondo. O des-
envolvemento larval dura 3-4 meses. Madurez sexual aos 2-3
anos (machos) ou 3-4 anos (femias). Lonxevidade máxima até 14
anos, cun 80% da poboación con 4-9 anos. Comen unha ampla
variedade de invertebrados, tanto terrestres como acuáticos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación menor,
LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español (Pleguezuelos
et al., 2002). Tampouco se consideran ameazadas as poboacións
galegas no Catálogo galego de especies ameazadas.
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Tritón verde
(Triturus 

marmoratus).
Macho adulto 

en celo.

Macho adulto 
en fase terrestre
de tritón verde.

Larva de tritón verde.
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SSaappoo ppiinnttoo ((DDiissccoogglloossssuuss ggaallggaannooii))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sapiño
pintoxo, ra das herbeiras, sapo
raxado.
CCaasstteelláánn:: Sapillo pintojo ibérico.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Aspecto xeral
semellante ao dunha ra, aínda
que máis groso e coas patas
non tan longas. Tamaño media-
no, podendo acadar os 80 mm
de lonxitude. Cabeza ancha e
baixa, co fociño afiado e o tím-
pano pequeno. Ollos sobresaín-

tes, escuros e coa pupila en forma de corazón. Cor dorsal variable,
xeralmente parda, aínda que hai exemplares agrisados, pardo-ver-
mellos e amarelentos. O deseño dorsal presenta dúas formas:
unha raiada (con tres bandas lonxitudinais amarelentas) e outra
manchada (con manchas escuras variables). Os machos adultos
diferéncianse das femias por ter a membrana interdixital comple-
ta nas patas posteriores, as patas anteriores máis grosas, o corpo
máis delgado e tamaño medio maior, o cal é una cousa rara nos
anfibios, nos que as femias acostuman ser maiores que os machos.

VVoozz.. Moi silencioso; canto débil, difícil de escoitar. Durante a
noite, no momento da aperta sexual o macho emite un
“groar… groar… groar” baixo e lento.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo ibérico distri-
buído pola metade occidental da península. Vive en toda
Galicia. Está moi estendido no parque natural, onde é abun-
dante, ocupando unha ampla variedade de medios acuáticos
e herbeiras húmidas ao longo de todo el. Especie moi adapta-
ble que pode vivir case en calquera medio acuático, desde

arroios e mananciais até char-
cas de choiva, marismas e
lagoas litorais de moderada
concentración salina. Atópase
xeralmente preto dos cursos
de auga ou charcas, aínda que
ás veces pode observarse
tamén en zonas de mato ou
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Larva de sapo pinto.
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herbais, lonxe da auga. Pode ocupar medios antropoxénicos,
mesmo contaminados.

BBiioollooxxííaa.. A actividade anual é continua na zona do parque, tanto
no verán como no inverno, aínda que nos períodos secos refúxia-
se entre raíces ou baixo pedras. A actividade cotiá é sobre todo
crepuscular e nocturna, pero non tanto como outros sapos, sendo
doado velo activo de día. O período reprodutor na zona é moi
longo e abrangue de novembro a xullo. Reprodúcese xeralmente
en charcas estacionais de escasa profundidade. Neste espazo
natural protexido atopámolo criando principalmente nos enchar-
camentos nas zonas areosas e nas canles pouco fondas dos her-
bais húmidos. A aperta é lumbar (amplexus inguinal). Ovos illados
uns doutros, en pequenas cápsulas xelatinosas. Cada femia pon
entre 500 e 1000 ovos, e pode repetir a posta varias veces ao ano.
Larva pequena (ata uns 35 mm de lonxitude total), de cor negra
e cun fino reticulado na membrana caudal (só apreciable con
lupa). Espiráculo situado en posición ventral. Desenvolvemento
larval moi rápido (21-60 días). Os máis novos acabados de meta-
morfosear moi miudiños, de 6-15 mm de lonxitude. Madurez
sexual aos 3 anos e lonxevidade duns 8 anos. Aliméntase princi-
palmente de insectos do solo e as súas larvas.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación menor,
LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español (Pleguezuelos
et al., 2002). Tampouco se consideran ameazadas as poboacións
continentais galegas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Sapo pinto (Dicoglossus galganoi). Macho adulto.
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SSaappoo ppaarrtteeiirroo ((AAllyytteess oobbsstteettrriiccaannss))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sapiño
comadrón, sapiño troiteiro.
CCaasstteelláánn:: Sapo partero común.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Sapo moi
pequeno, a lonxitude cabeza-
corpo dos adultos oscila entre
35 e 55 mm. Ollos grandes
coa pupila vertical, corpo
groso e patas curtas e fortes.
Cor agrisada con manchas
escuras, pardas ou negras, que
poden formar xaspeados.

Verruguiñas no dorso de cor vermella ou alaranxada. Sexos
moi semellantes; as femias algo máis grandes que os machos
e coas patas proporcionalmente máis curtas.

VVoozz.. Pola noite os machos emiten a súa chamada, que consis-
te nunha nota afrautada, breve e intermitente, que sona como
“pú” ou “dlú”.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie de tipo faunístico
Europeo atlántico. Atópase por toda Galicia, onde era moi
común até hai poucos anos (forte declive poboacional). No
parque natural é actualmente unha especie escasa, con pou-
cas observacións, realizadas en zonas con rochas, pedras e
matogueiras das áreas periféricas.

BBiioollooxxííaa.. Na zona do parque pode estar activo todo o ano, aínda
que reduce a súa actividade nos períodos máis fríos do inverno
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Larva de sapo parteiro.
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Sapo parteiro (Alytes obstetricans). Macho adultos cos ovos.

e nos máis secos do verán. Estritamente terrestre e nocturno, de
día permanece refuxiado en pequenas galerías na terra ou baixo
pedras. A reprodución ten lugar en terra, e durante o aparea-
mento (amplexus inguinal), a femia transfírelle ao macho os
ovos, que este enrola entre as patas traseiras grazas a que están
unidos mediante un filamento. Despois é o macho quen trans-
porta os ovos até que nacen os cágados, ao cabo duns 20 días.
Cada femia pon entre 20 e 60 ovos grandes (3,5-4,5 mm de diá-
metro) e normalmente cada macho transporta só a posta dunha
femia. Para a eclosión dos ovos, o macho achégase a unha char-
ca, introdúcese na auga e con movementos das extremidades
posteriores despréndese dos ovos e axuda a nacer aos cágados.
As larvas poden desenvolverse en medios acuáticos moi dife-
rentes, incluíndo pías do gando, lavadoiros, canos, charcas de
canteiras, pozas e fontes. A larva é grande (ata uns 60 mm de
lonxitude total, ás veces máis). Despois da metamorfose saen á
terra medindo de 20 a 25 mm. Acadan a madurez sexual aos 2-
3 anos e a súa lonxevidade é duns 5 anos. Aliméntase dunha
ampla variedade de invertebrados terrestres.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC) a nivel mundial (UICN, 2006), pero en España, as
poboacións da subespecie que está presente no parque e no
resto de Galicia (A. o. boscai) considéranse Case ameazadas
(NT) (Pleguezuelos et al., 2002). Non figura incluída no
Catálogo galego de especies ameazadas.



SSaappoo ddee eessppoorraass ((PPeelloobbaatteess ccuullttrriippeess))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sapo
de esporas, sapo de esperóns.
CCaasstteelláánn:: Sapo de espuela.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Sapo groso e de
gran tamaño que pode acadar
os 90 mm de lonxitude total.
Ten os ollos moi grandes e pro-
minentes, coa pupila vertical. A
coloración de fondo é pálida,
abrancazada, gris, parda clara
ou olivácea, sobre a que desta-
can manchas irregulares máis
escuras que lle dan un aspecto
apencado ou un xaspeado máis
ou menos extenso. Ten unha
rechamante “espora” córnea
negra, coma unha uña, nas
patas posteriores, que utiliza
para se enterrar na area. As

femias son maiores que os machos, os cales posúen os membros
anteriores máis grosos e cunha glándula ovalada.

VVoozz.. O macho emite durante a reprodución un “croc-croc-croc-
croc” renxente e en ton baixo, que pode ser lento ou rápido.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo ibérico, presen-
te tamén en certas áreas de Francia. Ben distribuído no con-
xunto da península, pero moi escaso e localizado en Galicia,
onde só ocupa as comarcas máis cálidas da costa meridional e
do interior. Extinguido recentemente en varias zonas onde habi-
tou no pasado. O parque natural é un dos últimos lugares de
Galicia onde esta especie aínda está presente e mesmo é relati-
vamente abundante en certos puntos (en contraste coa súa
situación no resto de Galicia). Atópase disperso por gran parte
deste, tanto na zona norte de Olveira e Corrubedo, como na sur
de Vixán e Vilar ou nas zonas centrais. Resulta máis abundante
nas chairas areosas con vexetación (dunas grises) e na periferia
das charcas e marismas, aínda que tamén se pode atopar en her-
beiras húmidas, zonas de mato aberto, piñeirais ou bosques con
solos non compactos. É un dos anfibios galegos cuns requiri-
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mentos de hábitat máis restrinxidos, xa que só vive en zonas de
solo pouco compacto, principalmente areoso. Nestes solos esca-
va galerías onde se enterra nos períodos secos e durante o día.

BBiioollooxxííaa.. A actividade anual limítase aos meses húmidos do ano,
desde as primeiras choivas do outono até o final da primavera, en
maio-xuño. Nos meses máis secos pode entrar nunha diapausa
estival, permanecendo enterrado e inactivo no substrato areoso,
ás veces fondamente. A actividade cotiá é exclusivamente noctur-
na. Durante o día fica enterrado nas galerías que el mesmo esca-
va coa súa espora. O período reprodutor no parque natural ten
lugar desde finais do outono até a primavera temperá. Durante a
noite, os adultos reprodutores acoden ás charcas (tanto as esta-
cionais de choiva coma as lagoas permanentes) e na auga, os
machos suxeitan as femias cunha aperta á altura das inguas
(amplexus inguinal). As femias expulsan os ovos envoltos en gro-
sos cordóns xelatinosos que poden conter varios milleiros. O perí-
odo de postas ten lugar en varias fases entre novembro e abril. A
larva do sapo de esporas é a máis grande de todos os anfibios
galegos, chegando a medir até 150 mm de lonxitude total. O des-
envolvemento larval é lento, e dura entre tres e catro meses.
Debido a isto, nos anos secos prodúcense grandes mortalidades
de larvas ao secarse prematuramente as charcas de cría. Os
pequenos sapos que saen a terra tras a metamorfose miden entre
20 e 35 mm. É unha especie lonxeva, que pode vivir até 12 ou 15
anos. Aliméntase principalmente de insectos terrestres (destacan-
do os coleópteros e as súas larvas), anélidos e isópodos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Considerado Case ameazado (NT), tanto a nivel
mundial (UICN, 2006) como no conxunto de España. As pobo-
acións galegas considéranse como Vulnerables no Catálogo
galego de especies ameazadas.

Sapo de
esporas.
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SSaappoo ccoommúúnn ((BBuuffoo bbuuffoo))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sapo
cunqueiro.
CCaasstteelláánn:: Sapo común.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Sapo grande e
groso. Pode alcanzar grandes
dimensións: os exemplares
adultos miden 50-80 mm
(machos) e 60-120 mm
(femias), ás veces máis (até
180 mm). Corpo moi groso,
coa pel rugosa, chea de verru-
gas; ollo co iris dourado ou

vermello e a pupila horizontal. Glándulas parótides grandes,
con forma de ril e diverxentes (curvadas). Cor variable, xeral-
mente parda ou agrisada, ás veces amarela. Os machos adoi-
tan ser uniformes, mentres que as femias teñen o dorso xas-
peado de manchas brancas e escuras. Dimorfismo sexual acu-
sado no tamaño, sendo os machos máis pequenos que as
femias pero cos membros dianteiros máis grosos. Machos con
rugosidades escuras nos tres dedos internos na época do celo.

VVoozz.. Canto non moi forte, que emite o macho durante a repro-
dución, desde a auga: “roac-roac-roac” baixo, ronco e áspero.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie Paleártica, pre-
sente en toda Galicia. Común e ben distribuído por todo o par-

1000 m

Amplexus de sapo común.



45

Guía dos anfibios e réptiles

Sapo común, femia adulta.

que, onde pode ocupar unha grande variedade de medios.
Adoita ser máis frecuente en zonas con solos fondos e boa
cobertura vexetal, como bosques, soutos, toxais, leiras e hor-
tas, pero tamén está presente en queirogais e zonas rochosas
e con pedras, moi erosionadas e con pouca vexetación. Neste
espazo témolo atopado mesmo nas zonas areosas.  

BBiioollooxxííaa.. No clima temperado do parque, pode manterse en acti-
vidade todo o ano. Completamente nocturno, pasa o día refuxia-
do en galerías ou debaixo de pedras. Moi terrestre, achégase á
auga só durante a reprodución, recorrendo en ocasións longas
distancias durante a migración reprodutora. Período reprodutor
de febreiro a abril, cando acude a medios acuáticos de corrente
lenta ou nula, con vexetación nas marxes e certa profundidade.
Ás veces en empozamentos marxinais de ríos ou regos, en her-
bais e bosques. Amplexus axilar, que pode iniciarse xa en terra.
As femias poñen os ovos en longos cordóns xelatinosos de varios
metros de lonxitude que conteñen varios milleiros. Larvas peque-
nas (15-32 mm de lonxitude total) e de cor negra, que tardan 3-
4 meses en completar o desenvolvemento larval. Metamorfose
en maio e xuño, saíndo a terra uns xuvenís moi pequenos, duns
10 mm de lonxitude. Acadan a madurez sexual aos 3 anos os
machos e aos 4 as femias, e a súa lonxevidade máxima é duns
10 anos. Aliméntase de invertebrados, principalmente insectos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluído no Catálogo galego
de especies ameazadas.
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SSaappoo ccoorrrreeddoorr ((BBuuffoo ccaallaammiittaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Sapo
corriqueiro.
CCaasstteelláánn:: Sapo corredor.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Robusto e
groso, aínda que claramente
máis pequeno que o sapo
común. Os machos adultos
miden 40-60 mm e as femias
50-70mm; ocasionalmente
algunhas femias chegan aos
90 mm. Moi parecido ao sapo
común, pero diferénciase doa-

damente por ter unha liña amarela estreita que percorre lon-
xitudinalmente o dorso, as glándulas parótides paralelas, o
ollo co iris verde claro con estriamentos negros e as patas tra-
seiras moito máis curtas. Forma grosa, coa pel con moitas
verrugas grandes e aplanadas de cores diversas, alaranxadas,
pardas, ocres ou vermellas. Cor dorsal moi variable, xeralmen-
te averdada ou parda, con xaspeados irregulares. Machos máis
pequenos que as femias e cun saco vocal interno grande que
inchan para emitir o seu canto durante o celo.

VVoozz.. Forte, grazas á resonancia do saco vocal na gorxa, que incha
coma un globo: “craaaaa… craaaaa… craaaaa” potente e xeral-
mente emitido en coros desde as charcas durante a reprodución.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie de tipo faunístico
Europeo atlántico que ocupa toda Galicia. No parque natural
na actualidade é escaso, aparecendo en puntos dispersos.
Completamente terrestre, pode ocupar zonas moi secas. Vive
principalmente en solos areosos, como dunas e areais con
vexetación, pero tamén en montes pedregosos e zonas de
mato abertas con toxos e queiroas. 

BBiioollooxxííaa.. Pode estar activo todo o ano. Período de cría a partir
de febreiro (xa en xaneiro en invernos temperados). Selecciona
para reproducirse encharcamentos moi superficiais, producidos
polas choivas invernais. Os machos poden cantar en coros desde
as charcas de cría polas noites. O amplexus é axilar e ao final
deste, a femia expulsa uns cordóns xelatinosos cos ovos, de
varios metros de lonxitude, que poden conter varios milleiros

1000 m
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Sapo corredor, femia adulta.

Larva de 
sapo corredor.

(até 10.000 ovos). Os cágados son moi pequenos (25 mm de
lonxitude total) e de cor negra. O desenvolvemento larval é rápi-
do (5-8 semanas), mais por causa do carácter temporal e esca-
sa profundidade das charcas onde se reproduce, ás veces estas
secan completamente antes de que remate o desenvolvemento
das larvas e prodúcense mortalidades masivas de cágados. Os
pequenos sapos que logran concluír a metamorfose son moi
pequenos, de entre 8 e 13 mm de lonxitude. A madurez sexual
acádase aos 4 ou 5 anos e poden vivir até 17. A súa dieta com-
ponse de diversos artrópodos terrestres e miñocas.  

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazado (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluído no Catálogo galego
de especies ameazadas.
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RReellaa ccoommúúnn ((HHyyllaa aarrbboorreeaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Estroza,
Ra estroza.
CCaasstteelláánn:: Ranita de San Antonio.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Ra pequena; os
adultos miden de 35 a 45 mm
de lonxitude cabeza-corpo.
Ollos coa pupila horizontal e o
iris dourado. Corpo de forma
ovalada e a pel lisa no dorso e
granulosa no ventre. Patas
longas e delgadas, cos dedos
rematados nuns discos adhesi-

vos que lles permiten rubir pola vexetación. Cor do dorso verde
viva uniforme (ás veces pode trocarse gris ou azul), cos costa-
dos percorridos por dúas bandas negras. Ventre branco.
Machos algo máis pequenos que as femias e cun gran saco
vocal na gorxa, que ao retraerse, a pel queda engurrada e de
cor pardo-amarela (femias coa gorxa branca). Ao incharse para
emitir o canto, é coma un globo amarelo.

VVoozz.. Moi potente, un: “krec-krec-krec-krec-krec-krec”, estriden-
te, forte e rápido. Pode ser emitido en coros. Moitas veces o
seu canto é o único indicio da súa presenza, xa que é moi difí-
cil de ver entre a vexetación.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie de tipo faunístico
europeo. Atópase en toda Galicia, aínda que sufriu fortes
declives. Distribuída por todo o parque natural nos hábitats

1000 m

Larva de rela.
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axeitados, como zonas de mato e herba mestas na periferia de
charcas con abundante vexetación acuática, lagoas e ríos. Ás
veces pode atoparse relativamente afastada dos medios acuá-
ticos, entre a vexetación, principalmente silveiras (Rubus). 

BBiioollooxxííaa.. Período anual de actividade de marzo a outubro
(febreiro-novembro en anos temperados). Actividade cotiá
nocturna, permanecendo durante o día oculta na vexetación
mesta. Período reprodutor de marzo a maio. Durante o
mesmo, os machos emiten o seu canto, moi forte, grazas ao
saco vocal grande, que se infla coma un globo, e atraen ás
femias. Aperta (amplexus) axilar. Postas de ovos en pequenas
masas xelatinosas duns 20-100 ovos. Cada femia pon en total
400-1000 ovos. Larvas medianas (até 40-50 mm de lonxitude
total), de cor olivácea e co ventre branco; membrana dorso-
caudal moi alta e cola terminada nunha punta afiada.
Madurez sexual con 1-2 anos (ás veces 3 anos). A lonxevidade
na natureza é duns 6 anos. Aliméntase de arácnidos pequenos
gasterópodos e insectos. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC) a nivel mundial (UICN, 2006) nin en España a
subespecie H. a. molleri, que vive no norte ibérico
(Pleguezuelos et al., 2002). Mais, por mor dos seus fortes
declives, as poboacións galegas son consideradas Vulnerables
no Catálogo galego de especies ameazadas.

Rela.
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RRaa vveerrddee ccoommúúnn ((RRaannaa ppeerreezzii))

CCaasstteelláánn:: Rana común.
NNoottaa:: As ras verdes pertencen
ao subxénero Pelophylax, que
recentemente tende a ser con-
siderado como xénero, deno-
minándose esta especie
Pelophylax perezi.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Ra grande e
robusta, que pode superar os
100 mm de lonxitude, se ben a
grande maioría dos adultos
mide entre 40 e 65 mm de

cabeza-corpo (machos) ou entre 45 e 80 mm (femias). O exem-
plar máis grande medido no parque foi unha femia de 90 mm
de Olveira. Ollos grandes, coa pupila horizontal; tímpano gran-
de e conspicuo. Posúe dous cordóns glandulares dorsolaterais
moi marcados. Membros longos e fortes, os posteriores cunha
membrana interdixital completa. Cor de fondo xeralmente verde
ou cunha mestura de verde e pardo, pero son frecuentes exem-
plares enteiramente pardos ou agrisados. Teñen unha liña ver-
tebral de cor verde clara ou amarela e manchas negras moi
variables en distribución e tamaño por todo o dorso e costados.
Machos máis pequenos que as femias e con sacos vocais exter-
nos nas comisuras bucais que inflan coma globos para cantar.

1000 m

Ra verde común, femia adulta.
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VVoozz.. Os machos cantan con gran potencia, grazas aos sacos vocais
externos, que amplifican o son, formando coros ruidosos. Emiten
cinco sons diferentes, destacando un canto forte e rexente: “trree-
eee… trreeeeee… trreeeeeee” que pode ser emitido en grupos.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo ibérico, pre-
sente tamén en zonas próximas de Francia. Relativamente
abundante en Galicia (pero moitas poboacións en declive). É
o anfibio máis común e espallado polo parque natural e
tamén o de costumes máis acuáticas. Os adultos sempre están
asociados ás augas doces. Frecuente en todas as zonas con
masas de auga, sobre todo permanentes (canles, charcas, ríos
abertos, lagoas), onde acada as densidades máis elevadas,
pero tamén pode atoparse en charcas temporais. Coloniza con
rapidez pozos para o rego nas zonas con cultivos e prados. 

BBiioollooxxííaa.. Adultos activos entre febreiro e outubro ou novembro,
pero os xuvenís poden permanecer activos todo o ano. Actividade
tanto nocturna coma diúrna e costumes moi acuáticos. O perío-
do reprodutor comeza en marzo e dura até xuño. A cría ten lugar
nas mesmas charcas onde viven o resto do ano, seleccionando
zonas con vexetación acuática ou somerxida. Amplexus axilar. As
femias poñen os ovos en grandes masas xelatinosas que conte-
ñen 2.000-5.000 ovos. Larvas medianas (até 40-50 mm de lon-
xitude total), de cor olivácea e co ventre branco. Xuvenís acaba-
dos de se metamorfosear de 12-20 mm de lonxitude. Madurez
sexual aos 1-2 anos e lonxevidade duns 5-6 anos, máxima de 8-
10 anos. Aliméntase tanto de presas acuáticas (larvas de insec-
tos, moluscos, etc.) como terrestres (insectos, arácnidos, etc.).

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación menor,
LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español (Pleguezuelos
et al., 2002). Tampouco se consideran ameazadas as poboacións
galegas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Larva de rra verde común.
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RRaa ppaattiilloonnggaa ((RRaannaa iibbeerriiccaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Zam-
pexa, ra dos regos.
CCaasstteelláánn:: Rana patilarga.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. A máis peque-
na e estilizada das ras galegas;
os machos adultos miden 30-
40 mm e as femias adultas
37-53 mm. Ocasionalmente
algunha femia acada maiores
lonxitudes, até 60 mm.
Estilizada e de patas posterio-
res moi longas; o talón supera

o fociño se abatemos a pata traseira cara adiante. Teñen unha
mancha escura entre o ollo e o tímpano (máscara facial). Ollos
grandes coa pupila ovoide horizontal. Dous cordóns glandula-
res que discorren paralelos, un a cada lado do dorso. Pel lisa
ou finamente granulosa. Cor de fondo moi variable, parda,
ocre, vermella ou moura, con manchas escuras irregulares
espalladas polo dorso. A gorxa ou todo o ventre presentan
unhas manchas agrisadas en retícula, pero cunha banda cen-
tral lonxitudinal branca, ben visible. Machos menores e máis
esveltos que as femias, cunha rugosidade gris ou negra na
cara interna do 1º dedo durante o celo.

VVoozz.. Raramente escoitada. Os machos emiten un “rao…
rao… rao” baixo e renxente. As femias un “ruc… ruc… ruc”,
tamén baixo.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee
hháábbiittaatt.. Endemismo do nor-
oeste ibérico (tipo faunístico
“Lusitánico”). Só vive en
Galicia, norte de Portugal,
Sistema Central e Cornixa
Cantábrica. Ocupa toda

Galicia, desde o nivel do mar até a montaña. Escasa no parque
natural onde só se atopa nas zonas periféricas con ríos con
bosque ripícola nas beiras (como o Artes) ou regos de auga
con herbeiras húmidas ou mato. Vive nas beiras de augas
correntes, con vexetación nas súas marxes. 

1000 m

Larva de ra patilonga.
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BBiioollooxxííaa.. Activa durante todo o ano. Actividade tanto diúrna
coma nocturna. Período reprodutor no Parque de novembro a
marzo. Cría nas zonas remansadas dos regos, arroios e ríos
onde vive todo o ano e as súas charcas marxinais. Amplexus
axilares. As femias poñen nestes lugares 200-500 ovos en
pequenas masas xelatinosas. Larvas medianas (até 38-50 mm
de lonxitude total), de cor parda e crista dorsocaudal relativa-
mente elevada. Xuvenís acabados de metamorfosear de 12-15
mm de lonxitude. Madurez sexual aos 2 anos e lonxevidade
duns 4-5 anos. Aliméntase de artrópodos terrestres, principal-
mente dípteros, coleópteros e arácnidos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. A UICN (2006) considéraa globalmente como
Case ameazada (NT), pero en España considérase como
Vulnerable (Pleguezuelos et al., 2002). A mesma categoría de
Vulnerable (VU) outórgaselle ás poboacións galegas no
Catálogo galego de especies ameazadas.

Ra patilonga, 
femia adulta.

Xuvenil de 
ra patilonga.



TTrriittóónn ppaallmmaaddoo ((LLiissssoottrriittoonn hheellvveettiiccuuss))

CCaasstteelláánn:: Tritón palmeado.
NNoottaa:: Anteriormente o seu nome
científico era Triturus helveticus.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Tritón pequeno, de
tamaño semellante ao do tritón
común (50-75 mm de lonxitude
total), pero doadamente diferencia-
ble deste por ter, en todas as libreas,

unha banda central de cor amarela na zona ventral. Os machos en
celo teñen unha sección corporal cuadrangular, unha crista dorsal
baixa, cristas caudais ben desenvolvidas e cola truncada, rematada
nun filamento caudal longo. Teñen tamén de xeito característico
unhas palmaduras negras entre os dedos das patas posteriores.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Citado neste espazo natural
protexido en diferentes publicacións (Caramelo Rego et al., 1995;
Sánchez Rodríguez & Negreira Souto, 2005). Nos Atlas Galegos e
Español non o citan na zona do parque natural, pero si na veciña
serra do Barbanza, na cuadrícula UTM de 10x10 Km NH02
(Balado et al., 1995; Pleguezuelos et al., 2002). Na costa meri-
dional de Galicia é unha especie pouco común (abunda no centro
e norte de Galicia, facéndose máis rara cara o sur), pero é posible
a súa presenza no parque xa que acada puntos moito máis meri-
dionais pola costa e están presentes en algúns dos seus hábitats
máis característicos, como son as lagoas e marismas de auga doce
con abundante vexetación nas marxes e somerxida.

BBiioollooxxííaa.. Período de vida terrestre de maio ou xuño a xaneiro
ou febreiro. A fase reprodutora acuática xeralmente de febrei-
ro a abril-maio. Adoita reproducirse en charcas con máis vexe-
tación acuática que o tritón común, aínda que pode ocupar
tamén pequenos regos e charcas con pouca vexetación. Ovos
e larvas semellantes aos do tritón común.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluída no Catálogo galego
de especies ameazadas.

54

Parque Natural do complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán

Outras especies de anfibios

Tritón palmado. Macho adulto en celo.
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Forman un grupo animal ben diversificado na actualidade, con
máis de 8.300 especies que viven principalmente nas zonas
tropicais da terra. Das catro ordes actuais de réptiles, neste
espazo natural (e no resto da fauna galega e europea) só exis-
ten representantes de dúas: as tartarugas e os escamosos
(lagartos e serpes).
Á diferenza dos anfibios, os réptiles son xa vertebrados plena-
mente adaptados á vida terrestre, grazas a unha serie de adap-
tacións que lles permiten colonizar até os medios máis áridos.
Entre elas, ter o corpo recuberto de escamas córneas, que for-
man un tegumento moi resistente á deshidratación e á súa
reprodución, plenamente terrestre, con fecundación interna e
protección dos embrións en desenvolvemento cunha serie de
membranas extraembrionarias e dunha casca protectora. Este
ovo é posiblemente a adaptación máis importante deste
grupo, que lle permitiu a súa diversificación e a das súas liña-
xes descendentes, as aves e os mamíferos.
No grupo dos escamosos, aínda que unha gran parte das
especies teñen as catro extremidades ben desenvolvidas,
moitos grupos seguiron liñas evolutivas nas que estas extre-
midades reducíronse ou desapareceron, alongándose o corpo
e desprazándose mediante a reptación, como nas serpes e
moitos lagartos.

Os réptiles
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LLaaggaarrttoo aarrnnaall ((TTiimmoonn lleeppiidduuss))

CCaasstteelláánn:: Lagarto ocelado.
NNoottaa:: Anteriormente o seu nome
científico era Lacerta lepida.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. O máis grande
dos lagartos do parque natural
(e de Europa), aínda que estas
poboacións da costa galega
(subespecie ibericus), son os de
menor tamaño da especie, aca-
dando até 180 mm de lonxitu-
de cabeza-corpo os machos e
160 mm as femias. Cola longa,

até 2 veces esta lonxitude cando está intacta. Fortes e robustos,
de cor dorsal verde, cun fino reticulado negro e rechamantes man-
chas redondas azuis nos costados (os ocelos). Ventre abrancazado,
sen manchas. Os machos son máis grandes que as femias e coa
cabeza moito máis voluminosa e robusta. Cor e deseño similares,
pero os ocelos dos machos son máis grandes e numerosos. Os
novos teñen un deseño de ocelos brancos por todo o corpo sobre
un fondo pardo ou oliváceo.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie ibérica, presente
tamén nalgunhas zonas de Francia. Común en case toda Galicia.
É o réptil máis amplamente espallado polo parque, estando pre-
sente na súa práctica totalidade, agás nas zonas máis húmidas
e nos areais sen vexetación. Especialmente abundante en zonas
con rochas ou grandes pedras, debaixo das que busca refuxio,
así como nas zonas de mato de toxo ou silvas.

BBiioollooxxííaa.. Activo de marzo a outubro, aínda que poden verse indi-
viduos nos días máis solleiros do inverno. Actividade máxima

1000 m

Xuvenil de lagarto arnal.
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dos adultos entre abril e xuño. O celo comeza a principios de
abril, con condutas territoriais dos machos adultos, que poden
ser agresivos entre eles. As cópulas prodúcense entre abril e
xuño, e uns días despois, a femia pon entre 6 e 22 ovos (medias
de 10 ou 12) de cor branca debaixo de grandes pedras ou en
galerías na terra. O tempo da incubación oscila entre 66 e 90
días, nacendo os xuvenís desde setembro até outubro. Miden ao
nacer entre 39 e 46 mm de cabeza e corpo. A madurez sexual
pode acadarse entre os 2 e os 3 anos de idade. Poden vivir entre
10 e 11 anos na natureza. Aliméntase dunha ampla variedade
de presas, predominando na zona os coleópteros, himenópteros,
ortópteros e caracois terrestres. Pode consumir tamén froitos,
especialmente amoras (Rubus). As cóbregas lisas común e meri-
dional capturan aos máis novos, mentres que os adultos son
cazados por moitos depredadores, tanto aves coma mamíferos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. A UICN (2006) considérao globalmente como
Case ameazado (NT), a mesma categoría que ten en España a
subespecie da costa galega, T. l. ibericus (Pleguezuelos et al.,
2002). En Galicia non se considera ameazado no Catálogo
galego de especies ameazadas.

Lagarto arnal,
macho adulto.

Femia adulta de
lagarto arnal.
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LLaaggaarrttoo ddaass ssiillvvaass ((LLaacceerrttaa sscchhrreeiibbeerrii))

CCaasstteelláánn:: Lagarto verdinegro.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Lagarto grande,
pero máis pequeno que o
arnal. Machos até 117 mm de
lonxitude cabeza-corpo e
femias até 120 mm. Cola até
1,5 veces esta lonxitude se
está intacta.  Cor dorsal verde
en ambos sexos, pero as man-
chas negras dorsais son finas e
mestas nos machos e grandes
e illadas nas femias. Machos

en celo cunha brillante coloración azul cobalto na gorxa e na
cabeza. As femias poden ter tamén a gorxa azul, pero máis
pálida. Ventre amarelo intenso, moi manchado de negro nos
machos e liso nas femias. As crías teñen un rechamante des-
eño, moi diferente do dos adultos, composto de manchas
brancas e amarelas orladas de negro na cabeza e corpo, sobre
un fondo pardo ou oliváceo, e a cola de cor alaranxada.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo occidental
ibérico (tipo faunístico Lusitánico). Moito menos abundante e
espallado no parque que o lagarto arnal, atópase principal-
mente nas zonas de vexetación mesta. É frecuente nas áreas
con mato, especialmente silveiras (Rubus) con fieitos
(Pteridium), así como nas beiras dos ríos (como o Artes ou
Sirves) con ameneiros (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix), e
tamén preto dos regos en herbeiras húmidas con matogueiras.

BBiioollooxxííaa.. Actividade anual de febreiro até outubro ou novembro.
Na primavera os machos son moi activos e déixanse ver con faci-
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lidade, mentres que no verán é máis difícil velos. Os apareamen-
tos comezan en abril e duran até xuño. A femia pon entre 7 e 24
ovos, brancos, case esféricos, desde finais de maio até principios
de xullo nun burato no chan non compacto ou debaixo das
pedras. Logo duns 60-70 días de incubación nacen os xuvenís,
en agosto e setembro. Miden no momento da eclosión entre 26
e 30 mm de cabeza e corpo. Acadan a madurez aos 2 ou 3 anos
de vida e poden vivir até 10 anos. Consome unha ampla varie-
dade de invertebrados, principalmente coleópteros, ortópteros,
himenópteros e caracois terrestres. Na zona é depredado princi-
palmente polo lagarteiro e os xuvenís pola cóbrega lisa común.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Considerado como Case ameazado (NT), tanto
a nivel mundial (UICN, 2006) como español (Pleguezuelos
et al., 2002). Non incluído no Catálogo galego de especies
ameazadas.

Lagarto das silvas. Macho 
adulto coa súa característica 

cor azul na cabeza.

Parella de lagarto das silvas; esquerda femia e dereita macho.
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LLaaggaarrttaa ddooss ppeenneeddooss ((PPooddaarrcciiss hhiissppaanniiccaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Lagar-
tixa dos penedos, lagartiña
dos penedos.
CCaasstteelláánn:: Lagartija ibérica.
NNoottaa:: No conxunto da península
Ibérica, Podarcis hispanica é en
realidade un complexo de varias
especies diferentes. A que está
presente no parque natural (e no
resto do noroeste ibérico) aínda
non ten nome oficial e ás veces
é nomeada provisionalmente
como Podarcis hispanica tipo 1
ou Podarcis lusitanica.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Lagarta de pequeno tamaño, medindo os adultos
entre 42 e 60 mm de lonxitude cabeza-corpo. De complexión
lixeira, ten o corpo e a cabeza moi aplanados como adaptación á
vida entre rochas e pedras, onde busca refuxio en fendas estreitas
(fisurícula). Machos de maior tamaño, coa cabeza máis robusta e
con deseños dorsais reticulados (as manchas negras únense entre
elas formando unha rede), mentres que as femias mostran raias
escuras e claras lonxitudinais. Coloración dorsal parda ou verde
nos machos en celo. A coloración ventral é abrancazada nas
femias e branca tinguida de rosa ou alaranxada nos machos, que
poden ter máculas azuis e negras nas escamas ventrais externas.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Esta especie (P. hispanica
tipo 1, P. lusitanica) trataríase dun elemento faunístico endémi-
co do noroeste da península Ibérica, de tipo Lusitánico. Ocupa
a metade sur de Galicia, principalmente Ourense e Pontevedra.
No parque natural atópase cerca do seu límite norte pola costa.
Está presente sobre todo nas zonas rochosas e pedregosas con
mato aberto, así como en construcións (muros de pedra), onde
pode chegar a ser localmente abundante. Máis ligada aos subs-
tratos rochosos e mellor gabeadora que P. bocagei. 

BBiioollooxxííaa.. Activa todo o ano, excepto nos períodos máis fríos do
inverno. Actividade cotiá unimodal (un máximo ao mediodía) en
primavera e outono, e bimodal (máximos pola mañá e ao serán,
cun mínimo ao mediodía) no verán. O período de celo comeza
en marzo e dura até xuño. Primeira posta de ovos en abril, e
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pode repetila en maio e xuño. Pon entre 1 e 5 ovos (media de
2,7) por posta, nun pequeno burato entre raíces ou baixo
pedras. Os primeiros xuvenís acabados de nacer aparecen en
xullo, prolongándose as eclosións até setembro. A cor dorsal dos
xuvenís é parda e a cola averdada, medindo entre 21 e 25 mm
de cabeza-corpo. Acadan a madurez sexual no primeiro ou
segundo ano de vida e poden vivir en liberdade uns 4 ou 5 anos.
Caza principalmente pequenos artrópodos (sobre todo insectos
voadores) e araneidos. No parque atopamos os seus restos en
estómagos de cóbrega lisa meridional (Coronella girondica).

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación menor,
LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español (Pleguezuelos
et al., 2002). Tampouco se consideran ameazadas as poboacións
continentais galegas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Vista ventral de lagarta dos penedos, de cor abrancazada.

Lagarta dos penedos. Macho.
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LLaaggaarrttaa ccoommúúnn ((PPooddaarrcciiss bbooccaaggeeii))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Lagar-
tixa galega, lagartixa de
Bocage, lagartiña común.
CCaasstteelláánn:: Lagartija de Bocage.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Lagarta peque-
na, pero relativamente robus-
ta e co corpo non deprimido.
A diferenza de Podarcis hispa-
nica, que ten a cabeza moi
aplanada, P. bocagei tena
moito máis alta. A lonxitude
cabeza-corpo dos adultos

varía entre 45 e 65 mm. Os machos son máis grandes que as
femias e teñen a coloración dorsal verde, mentres que estas
últimas son pardas (nalgúns casos averdadas). As liñas claras
dorsolaterais están moi ben sinaladas e son continuas en
ambos sexos. A coloración ventral adoita ser amarela intensa
en machos e femias adultos (o mellor carácter diferencial das
dúas lagartas do xénero Podarcis na zona), con pequenas man-
chas negras.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo do noroeste
ibérico (tipo faunístico Lusitánico), presente en case toda
Galicia, excepto nas bisbarras de maior influencia mediterrá-
nea. No parque natural é común, principalmente na zona cen-
tral e norte. Pode ocupar unha ampla variedade de medios,
desde os areais e cantís costeiros até zonas de mato, cultivos
e construcións. A diferenza da lagarta dos penedos, a común
ocupa preferentemente os terreos chans de veiga e vive a
miúdo sobre substratos de terra, non de rocha. Moi antropófi-
la, é frecuente nos muros das casas.

BBiioollooxxííaa.. Pode estar activa todo o ano, cun máximo de activi-
dade na primavera e outono e un mínimo no inverno, aínda
que só desenvolven actividade os días solleiros. Diúrna e helio-
térmica (exponse ao sol para termorregularse). Período repro-
dutor de marzo a xullo, cando posúen as coloracións máis
rechamantes. A femia pon entre 2 e 7 ovos (media de 4),
nunha pequena galería na terra ou debaixo dunha pedra,
nunha zona ben solleira. As femias pequenas só realizan unha
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posta ao ano, pero as máis grandes, poden facer até tres (en
abril-maio, xuño e principios de xullo). As crías nacen ao cabo
de 50-60 días, normalmente en agosto e setembro. Madurez
sexual con 1 ano (aproximadamente o 40% dos xuvenís) ou
con 2 anos (60%) de vida. A lonxevidade media é duns 4-5
anos e máxima duns 6-7 anos. A súa alimentación componse
de pequenos araneidos e insectos, sobre todo voadores (como
dípteros, homópteros e himenópteros), que captura entre as
pedras ou na vexetación.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluída no Catálogo galego
de especies ameazadas.

Lagarta común, macho adulto.

Escamas ventrais de lagarta común, de intensa cor amarela.
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EEssggoonnzzoo ccoommúúnn ((CChhaallcciiddeess ssttrriiaattuuss))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Escán-
cer de patas común.
CCaasstteelláánn:: Eslizón tridáctilo.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Lagarto de
corpo moi longo, cilíndrico,
semellando unha cóbrega,
pero con patas diminutas, de
4-7 mm, que rematan cada
unha en tres dedos. Lonxitude
da cabeza-corpo: até 215 mm;
cola até 1,3 veces esta lonxitu-
de. Cabeza pequena e cónica,

con ollos tamén pequenos, con pálpebras móbiles e buratos
auditivos moi ben sinalados. Escamas do corpo grandes e moi
lisas. Coloración e deseño moi constante, con 9 a 11 liñas lon-
xitudinais marróns sobre un ton de fondo pardo claro. Sexos
moi semellantes, pero as femias acadan lonxitudes maiores e
son máis grosas que os machos.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie do Mediterráneo
occidental. Ocupa toda Galicia, sendo máis frecuente nas
rexións máis cálidas, especialmente nas bisbarras costeiras.
Moi común e estendido por todo o parque natural. Acada as
máximas densidades nos hábitats con boa cobertura herbácea
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e ben expostos ao sol, como herbeiras (Festuca, Agrostis) ou
zonas de mato aberto, onde chega a ser moi abundante. Vive
tamén nos areais con tal de que teñan vexetación herbácea,
así como en zonas pedregosas, rochosas, lindeiros de bosques
e beiras de cultivos e fincas.

BBiioollooxxííaa.. Actividade anual de finais de febreiro ou marzo até
outubro ou novembro, aínda que pode estar activo os días
cálidos do inverno. É diúrno, desprazándose entre a herba con
rapidísimas ondulacións do corpo e refuxiándose na vexeta-
ción mesta ou debaixo das pedras. O período reprodutor
comeza en abril, producíndose as cópulas neste mes e en
maio. É unha especie vivípara, cun longo período de xestación.
Os partos teñen lugar a finais de xullo e en agosto. Cada femia
pare, en función do seu tamaño, entre 2 e 12 crías que miden
ao nacer entre 43 e 52 mm de lonxitude cabeza-corpo. A súa
alimentación componse de arañas de terra, insectos, isópodos
e pequenos caracois terrestres que captura entre a vexetación
ou debaixo dela. Neste espazo natural atopamos restos dun
exemplar no estómago dunha Coronella girondica.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Tampouco se consideran ameaza-
das as poboacións galegas no Catálogo galego de especies
ameazadas.

Detalle da cabeza do esgonzo común.
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EEssccáánncceerr ccoommúúnn ((AAnngguuiiss ffrraaggiilliiss))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Es-
gonzo, liscáncer, alicrán, boei-
ro, cristalina, verme cego (entre
moitas outras variantes).
CCaasstteelláánn:: Lución.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Lagarto que
carece de patas (externamen-
te pode parecer unha cóbre-
ga), mais diferénciase delas
por ter os ollos con pálpebras
normais, as escamas da rexión
ventral iguais ás dorsais e a

cola moi longa cando está enteira (doadamente autotomiza-
ble: o animal despréndese dela con moita facilidade). Corpo
cilíndrico e moi alongado; cabeza pequena cun pescozo pouco
definido. Lonxitude de cabeza-corpo dos adultos: 120-210
mm; cola de 1,0 a 1,3 veces esta lonxitude, pero moi frecuen-
temente moito menor ao estar rota. Pel moi ríxida pola pre-
senza de osteodermos debaixo das escamas. Machos adultos
de coloración relativamente uniforme, pardos ou agrisados, os
máis vellos con manchas azuis; femias adultas cunha banda
dorsal clara, ocre ou parda, e as costas e o ventre negros ou
marróns moi escuro. Crías co dorso amarelo ou ocre cunha liña
vertebral negra e as costas e máis o ventre negro brillante.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie de carácter
Eurosiberiano, de tipo faunístico Europeo, aínda que penetra
tamén en Asia. Presente en toda Galicia. No parque natural ató-
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Escáncer común, macho adulto.

pase moi amplamente distribuída e é común, chegando a ser
localmente abundante, aínda que é difícil de ver pola súa vida
oculta. Localizáronse exemplares en áreas rochosas con mato,
tanto mesto como aberto, bosques claros, soutos, herbais, sebes
de separación entre leiras, herbeiras en solos areosos e dunas
grises. Vive na vexetación mesta, levando unha vida semisubte-
rránea, refuxiándose debaixo das pedras, troncos, táboas e plás-
ticos, así como en galerías de micromamíferos.

BBiioollooxxííaa.. Actividade anual de febreiro a novembro, variando en
relación á climatoloxía. A súa actividade está moi condicionada
pola humidade ambiental, permanecendo inactiva nos períodos
máis secos. A reprodución comeza en abril, tendo lugar os apa-
reamentos a finais deste mes, en maio e xuño. Durante a cópu-
la, o macho morde á femia detrás da cabeza, deixándolle sinais
nas escamas do pescozo. Esta especie é vivípara, dando á luz
crías completamente formadas en agosto e setembro, tras un
período de gravidez duns tres meses. O número de crías por
parto oscila entre 5 e 12, en relación ao tamaño da femia. O cre-
cemento é lento. As poboacións galegas acadan a madurez
sexual xeralmente aos 3 anos de vida, cunha lonxitude cabeza-
corpo de 135-150 mm. Especie moi lonxeva, que pode vivir máis
de 20 anos. A súa alimentación está condicionada polo seu
microhábitat (semisubterráneo, niveis máis baixos da vexetación
e follaxe) e pola súa conduta lenta e pausada, capturando prin-
cipalmente lesmas e miñocas.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Tampouco se consideran ameaza-
das as poboacións continentais galegas no Catálogo galego
de especies ameazadas.
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CCóóbbrreeggaa ddee eessccaaddaa ((RRhhiinneecchhiiss ssccaallaarriiss))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Serpe
riscada.
CCaasstteelláánn:: Culebra de escalera.
NNoottaa:: até hai pouco o seu nome
científico era Elaphe scalaris.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Cóbrega relati-
vamente grande e forte, que
pode acadar os 150 cm de
lonxitude total. Cor dorsal
parda ou ocre uniforme, cun
deseño composto por dúas
liñas escuras lonxitudinais

paralelas que, nos xuvenís e subadultos, atópanse unidas por
barras negras perpendiculares a estas liñas dorsais, o que
semella un debuxo “en escada” (de onde provén o nome da
especie). Ventre amarelento uniforme. Femias máis grandes e
robustas que os machos. Especie aglifa, sen veleno, a súa tra-
bada é absolutamente inocua, aínda que é vigorosa e pode ser
agresiva, mordendo ao ser capturada.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie ibérica que tamén
se estende pola costa mediterránea francesa. Ocupa case toda
a península Ibérica agás a franxa cantábrica e os Pirineos. En
Galicia distribúese pola metade sur. Na Coruña, pola costa,
acada os montes do Pindo (Carnota). No parque natural é
unha especie escasa, con poucas observacións, realizadas nas
zonas periféricas, xeralmente en áreas ben solleiras, con
pedras, rochas e matogueiras.
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BBiioollooxxííaa.. Actividade anual de marzo a outubro; actividade
cotiá diúrna, aínda que tamén é crepuscular e nocturna no
verán. Agóchase debaixo de grandes pedras, muros ou galerí-
as de mamíferos (como coellos). As observacións de cópulas
producíronse sobre todo en maio e xuño e aproximadamente
un mes despois (entre 20 e 46 días) a femia realiza a posta
dos ovos. Pon entre 4 e 24 ovos, en relación ao tamaño da
femia, brancos e alongados, dos que nacen as crías tras 50-60
días de incubación. Os xuvenís miden entre 27 e 38 cm. de
lonxitude total, e teñen o seu deseño inconfundible de barras
transversais negras no dorso sobre un ton de fondo amarelado
pálido. Madurez sexual aos 4 anos nos machos (cando acadan
50 cm de lonxitude cabeza-corpo) ou 5 anos nas femias (cuns
66 cm de lonxitude cabeza-corpo), e lonxevidade duns 19
anos. A alimentación dos adultos consiste principalmente en
mamíferos, como ratas (Rattus), ratos (Apodemus, Microtus) e
crías de coello. Os xuvenís pola contra, consomen crías de roe-
dores e lagartas.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Tampouco se consideran ameaza-
das as poboacións continentais galegas no Catálogo galego
de especies ameazadas.

Cóbrega de escada, macho adulto.
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CCóóbbrreeggaa lliissaa ccoommúúnn ((CCoorroonneellllaa aauussttrriiaaccaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Cóbre-
ga lagarteira común.
CCaasstteelláánn:: Culebra lisa europea.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Ofidio de
pequeno tamaño; mide como
máximo 75 cm de lonxitude
total, se ben a maioría dos
adultos miden entre 50 e 60
cm. O exemplar máis grande
medido en Corrubedo foi
unha femia de 63 cm de lon-
xitude total de Olveira.

Escamas dorsais lisas. Cor dorsal de fondo gris ou parda, cun
deseño de manchas marrón escura ou negra, cunha liña escu-
ra que cruza o ollo a cada lado da cabeza. Diferénciase da
cóbrega lisa meridional por ter a coloración ventral uniforme,
negra, gris escura ou alaranxada, o ollo bordeado pola 3ª e 4ª
escamas supralabiais e 19 ringleiras de escamas dorsais nun
anel no centro do corpo. Sexos semellantes. Especie aglifa, sen
veleno, a súa trabada é absolutamente inocua.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie Eurosiberiana de
tipo faunístico Europeo. Na península Ibérica ocupa a meta-
de norte e certas serras do sur. En Galicia é abundante nas
provincias do norte, A Coruña e Lugo. En Ourense e
Pontevedra é máis escasa, sendo a súa distribución irregular,
fundamentalmente nas serras. No parque natural é común e
está amplamente distribuída, mesmo en zonas secas como
areais (témola achada baixo pedras en dunas grises). Ocupa
unha grande variedade de hábitats, como bosques abertos,
piñeirais, valados e muros vellos ao carón de hortas e campos.
Pero o medio máis típico son as zonas de mato, como toxei-
ras, queirogais e xesteiras.

BBiioollooxxííaa.. Período anual de actividade de marzo a outubro; acti-
vidade cotiá fundamentalmente diúrna, aínda que pode ser cre-
puscular con tempo moi cálido. O período reprodutor comeza
cos apareamentos, que teñen lugar de marzo a maio (un segun-
do celo en setembro e outubro). O ciclo é bienal, reproducíndo-
se as femias cada dous anos. É vivípara, parindo de 2 a 15 crías,
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en relación directa co tamaño da nai, en setembro e outubro. Os
neonatos miden entre 15 e 19 cm de lonxitude total e o seu des-
eño e cor son moi semellante ao dos adultos. A madurez sexual
nos machos acontece aos 2 ou 3 anos de vida e nas femias aos
4 ou 5 anos. En liberdade poden vivir até uns 9 ou 10 anos. A
súa alimentación componse de réptiles nun 85% (principal-
mente lagartas, Podarcis bocagei e P. hispanica, crías de lagar-
tos, escánceres comúns, Anguis fragilis e esgonzos, Chalcides
striatus). O 15% restante componse de micromamíferos (ratos,
Apodemus, Microtus e musarañas, Sorex e Crocidura).

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non avaliada a nivel mundial (UICN, 2006).
Considerada non ameazada (Preocupación menor, LC) en
España (Pleguezuelos et al., 2002). Non incluída no Catálogo
galego de especies ameazadas.

Cóbrega lisa común.

Escamas ventrais de cóbrega lisa común, de cor homoxénea.
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CCóóbbrreeggaa lliissaa mmeerriiddiioonnaall ((CCoorroonneellllaa ggiirroonnddiiccaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Cóbre-
ga lagarteira meridional.
CCaasstteelláánn:: Culebra lisa meridional.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Cóbrega esvel-
ta e de pequeno tamaño. O
exemplar máis grande medido
no parque natural foi unha
femia de 73 cm de lonxitude
total do monte da Lavandeira.
En Galicia poden superar os
80 cm. Excepcionalmente che-
gan até 90 cm. Escamas dor-

sais lisas e cor de fondo dorsal parda ou gris cun deseño de
manchas escuras. Teñen unha liña escura desde a comisura
bucal até o ollo. Cor ventral branca ou amarelenta, cun deseño
de manchas negras “en taboleiro de xadrez”, o que permite
diferenciala doadamente da cóbrega lisa común, que o ten
uniforme. Tamén se diferenza por ter o ollo bordeado pola 4ª
e 5ª escamas supralabiais e 21 ringleiras de escamas dorsais
nun anel no centro do corpo. Sexos moi semellantes. Especie
aglifa, sen veleno, a súa trabada é absolutamente inocua.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie do Mediterráneo
occidental. En Galicia distribúese  case uniformemente polas
provincias do sur, mentres que en Lugo e na Coruña a distri-
bución é puntual no norte. No parque natural é relativamente
común, aínda que difícil de atopar polas seus costumes noc-
turnos e lapidícolos (debaixo das pedras). Ocupa preferente-
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mente zonas secas e pedregosas con mato, pero tamén muros
e valados preto de cultivos, bosques abertos, etc. En xeral moi
ligada a toxais, queirogais e xarais.

BBiioollooxxííaa.. Actividade anual desde febreiro até novembro, aínda que
poden atoparse tamén exemplares activos en decembro e xaneiro,
pero en baixa proporción. Actividade cotiá fundamentalmente cre-
puscular e nocturna. Durante o día acostuma esconderse debaixo
das pedras. Na primavera ou no outono tamén pode estar activa
en pleno día. O período reprodutor comeza en abril, tendo lugar os
apareamentos desde este mes até principios de xuño. A diferenza
da cóbrega lisa común, é ovípara e pon entre 4 e 10 ovos, brancos,
alongados e case cilíndricos, dos que nacen os xuvenís ao cabo
duns dous meses. Os poucos datos recollidos indican que as pos-
tas teñen lugar na zona sobre todo en xullo. Os que acaban de
nacer miden entre 17 e 19,5 cm de lonxitude total. Poden acadar
até 15 anos de vida. A súa dieta é fundamentalmente sauriófaga,
alimentándose de esgonzos (sobre todo Chalcides striatus, até o
41%), lagartas (Podarcis bocagei e P. hispanica, 35-45%), crías de
lagartos (6-10%). Outras presas son escánceres comúns (Anguis
fragilis) e crías doutras especies de cóbregas.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluída no Catálogo galego
de especies ameazadas.

Escamas ventrais de
cóbrega lisa meridional.
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CCóóbbrreeggaa ddee ccoollaarr ((NNaattrriixx nnaattrriixx))

CCaasstteelláánn:: Culebra de collar.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Cóbrega de
tamaño mediano a grande. Os
exemplares máis grandes ato-
pados neste espazo natural até
agora foron unha femia de Vilar
de 98 cm de lonxitude total e
un macho de Olveira de 76 cm.
Pasa frecuentemente do metro
de lonxitude e os tamaños
máximos en Galicia son 120 cm
nas femias e 90 cm nos

machos. Excepcionalmente pode superar o metro e medio.
Escamas dorsais carenadas. Cor dorsal moi variable, aínda que
normalmente son pardas ou grises, xeralmente con escasas man-
chas negras. Ventre branco, con manchas negras cuadrangulares.
Os exemplares novos posúen un debuxo branco amarelado bor-
deado de negro detrás da cabeza  (como un “colar”, de onde deri-
va o seu nome común). Este colar desaparece nos exemplares
adultos. Femias moito maiores e máis robustas que os machos.
Especie aglifa, sen veleno, a súa trabada é absolutamente inocua.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie do Paleártico occi-
dental de distribución moi ampla (norte de África, toda
Europa e Asia Menor). Distribúese por toda Galicia e o resto
da península Ibérica. No parque natural é común e está
amplamente repartida, sobre todo nas proximidades de char-
cas, lagoas de auga doce e herbeiras húmidas. Nada moi ben
e é frecuente nestes medios acuáticos, aínda que pode vivir
tamén moi afastada deles, en zonas de mato mesto, praderías
e lindeiros de bosques, silveiras e cultivos. 

BBiioollooxxííaa.. Período anual de actividade de marzo a novembro.
Actividade cotiá fundamentalmente diúrna, aínda que pode ser
tamén crepuscular no verán. Dous períodos de celo, un na pri-
mavera e outro secundario no outono. O principal período de
apareamentos prodúcese en abril e maio. En xuño e xullo as
femias poñen entre 6 e 50 ovos, brancos e alongados, en lugares
húmidos e quentes, como montóns de vexetación en descompo-
sición ou esterco. As crías nacen en setembro ou outubro, medin-
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do no intre da eclosión entre 14,5 e 21,6 cm de lonxitude total,
e teñen o característico “colar” negro e marelo na unión da cabe-
za co pescozo. Os machos acadan a madurez sexual aos 3 anos e
as femias aos 4 ou 5. Poden vivir até os 20 anos en liberdade. A
súa alimentación componse fundamentalmente de anfibios. No
Parque atopamos nos seus contidos gástricos sobre todo Rana
perezi e Discoglossus galganoi, pero tamén Bufo bufo, Pelobates
cultripes e Lissotriton boscai. Non acostuma cazar dentro da auga
e moi raramente o fai mergullada, aínda que é boa nadadora.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Tampouco se consideran ameaza-
das as poboacións continentais galegas no Catálogo galego
de especies ameazadas.

Cóbrega de colar. Femia adulta.

Cóbrega de colar, xuvenil co característico colar.
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CCóóbbrreeggaa vviippeerriinnaa ((NNaattrriixx mmaauurraa))

CCaasstteelláánn:: Culebra viperina.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Ofidio de
mediano tamaño; os máis
grandes rexistrados neste par-
que natural foron unha femia
de 69 cm de lonxitude total de
Olveira e un macho de 55 cm
de Vixán. Excepcionalmente
poden superar o metro de lon-
xitude. Escamas dorsais moi
carenadas. Ten unha colora-
ción moito más contrastada

que a cóbrega de colar. Cor de fondo variable, averdada, parda
ou alaranxada, cun debuxo dorsal negro en zigzag, semellante
ao dalgunhas víboras. Os exemplares máis vellos poden ser moi
escuros, algúns case completamente negros (de onde lle provén
o nome científico: maura = escura). Femias bastante maiores
que os machos, co corpo máis groso. Especie aglifa, sen veleno,
a súa trabada é absolutamente inocua.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie do Mediterráneo
occidental. Amplamente repartida no centro e sur de Galicia,
é máis escasa no norte. No parque natural é o ofidio máis
común e atópase distribuído por todo el, sobre todo nas bei-
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Xuvenil de cóbrega viperina.
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ras de zonas húmidas de auga doce, aínda que tamén apare-
ce afastada da auga, en hábitats secos, como matos ou her-
beiras. É a máis acuática de todos os ofidios deste espazo
natural (e ibéricos); nada e mergúllase moi ben.

BBiioollooxxííaa.. Actividade anual de febreiro ou marzo até novembro.
Actividade cotiá basicamente diúrna, pero tamén crepuscular
ou nocturna con tempo cálido. Período reprodutor de abril a
xuño (un segundo celo outonal en setembro e outubro). A
femia pon entre 4 e 17 ovos entre maio e xullo (ás veces até
24), de cor branca e máis cilíndricos que os da cóbrega de
colar, cunhas pequenas concrecións pola superficie. As crías
nacen desde finais de agosto até outubro, medindo no intre
da eclosión entre 13,5 e 19 cm de lonxitude total. O deseño
dorsal e da cabeza é máis contrastado que o dos adultos. Os
machos acadan a madurez sexual aos 3 anos e as femias aos
4 ou 5 anos. Poden vivir máis de 12 anos. A súa dieta com-
ponse de peixes (10-58%; porcentaxes mínimas e máximas en
Galicia), larvas de anfibios (5-30%), anfibios adultos (20-
38%) e invertebrados (16-20%), nos que predominan as
miñocas. Acostuma cazar as súas presas mergullada. Moi áxil,
refúxiase de contando na auga ao ser descuberta.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Tampouco se consideran ameaza-
das as poboacións continentais galegas no Catálogo galego
de especies ameazadas.

Cóbrega viperina. Femia adulta.



VVííbboorraa ddee SSeeooaannee ((VViippeerraa sseeooaanneeii))

CCaasstteelláánn:: Víbora cantábrica,
víbora de Seoane.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Ofidio de
pequeno tamaño, alcanza
como máximo 60 cm de lonxi-
tude total. Corpo groso e cola
curta; cabeza triangular e ollo
coa pupila vertical e o iris dou-
rado. Escamas dorsais carena-
das. Cor de fondo parda ou
ocre, cunha banda vertebral
marrón escura ao longo do

dorso, reberetada de manchas negras en forma de zigzag e dúas
liñas lonxitudinais claras. Ventre gris escuro ou negro, con pun-
tos brancos. Non son raros os individuos melánicos, completa-
mente negros. Machos coa cola comparativamente máis longa.
Especie solenoglifa, con veleno e dous dentes ocos (os “cai-
ros”) conectados ás glándulas velenosas. Mordedura perigosa.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Endemismo ibérico, só vive
en Galicia, extremo norte de Portugal e Cornixa Cantábrica até o
País Vasco. No conxunto de Galicia é común, desde o nivel do
mar até a montaña. No parque natural é relativamente escasa,
aínda que pode atoparse en diferentes hábitats, desde prados
moderadamente húmidos até areais costeiros con vexetación. É
algo máis común nas zonas periféricas, en lindeiros de bosques,
piñeirais, matos de toxos (Ulex) e silveiras (Rubus).

BBiioollooxxííaa.. Leva unha vida moi oculta, ao abeiro de silvas e mato-
gueiras, saíndo moi poucas veces a terreo descuberto, polo que é

difícil de ver. A actividade cotiá
é diúrna case todo o ano, pero
pódese volver parcialmente
nocturna no verán. A inactivida-
de invernal é moi curta nesta
zona, polo que se poden ver
exemplares activos desde
febreiro até novembro en anos
favorables. Celo e apareamen-
tos de abril a maio. É unha
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Cabeza de víbora de Seoane. Pode verse
o ollo coa pupila vertical e os dentes
inoculadores do veleno.
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Víbora 
de Seoane.

especie vivípara polo que as femias paren entre 3 e 10 crías
desde mediados de agosto até outubro. No intre do parto, as
crías miden 15-18 cm. O seu crecemento é lento. Acadan a
madurez sexual aos 3 ou 4 anos (cando teñen 30 a 38 cm de
lonxitude total) e a súa lonxevidade é duns 13 anos.
O veleno e o aparato inoculador (dous finos dentes ocos, como
agullas hipodérmicas) é unha adaptación á súa dieta de microma-
míferos, que na provincia da Coruña constitúen o 83% das presas.
Son fundamentalmente cortas (Microtus lusitanicus), trilladeiras
(Microtus agrestis), ratos (Apodemus sylvaticus) e musarañas
(Sorex, Crocidura). O resto son saurios (7%) e anfibios (10%).

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluída no Catálogo galego
de especies ameazadas.

QQuuéé ffaacceerr aannttee uunnhhaa ttrraabbaaddaa ddee vvííbboorraa.. A víbora de Seoane é pouco
agresiva e moi tímida, fuxindo rapidamente ante a presenza huma-
na. Ademais, o seu veleno adoita ser pouco activo, polo que o risco
dun desenlace fatal é pequeno. Mais, a súa toxicidade é un feito
polo que nunca hai que tentar collelas coa man (o que é máis que
suficiente para non correr riscos de mordedura). No caso de que se
produza unha mordedura, hai que inmobilizar a zona afectada, sen
realizar ningún corte na ferida (como se dicía tradicionalmente), nin
sucionala (perigoso se temos feridas na boca). Tampouco por aper-
tados torniquetes se non o fai un experto (os efectos do torniquete
poden ser graves). A continuación, tranquilizando á persoa afecta-
da, trasladarse a un centro médico. Nel manterana en observación
e decidirase se é que se lle administra ou non antisoro con anticor-
pos contra o veleno de víbora. Este antisoro só debe ser utilizado
cando sexa estritamente necesario, xa que nalgúns casos pode pro-
vocar reaccións alérxicas graves.
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SSaappooccoonncchhoo ccoommúúnn ((EEmmyyss oorrbbiiccuullaarriiss))

CCaasstteelláánn:: Galápago europeo.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Tartaruga acuá-
tica de cuncha ovalada e baixa,
que mide nos adultos de 120 a
160 mm de lonxitude, rara-
mente máis. Coloración moi
escura, negra ou moura, con
liñas amarelas dispostas radial-
mente en cada placa da cun-
cha. Plastrón amarelado, con
manchas escuras de forma irre-
gular. Cabeza, pescozo, patas e

cola negras, cun mesto punteado amarelo. Machos máis peque-
nos que as femias, coa cuncha máis estreita, plastrón lixeira-
mente cóncavo (recto nas femias) e a cola máis longa.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Especie do Paleártico
Occidental. En Galicia só sobreviven dúas poboacións: unha
no Porriño (Pontevedra) e outra no río Arnoia (Ourense). Vive
en masas de auga doce moi diversas, de corrente lenta ou nula
e que teñan abundante vexetación acuática nas ribeiras. Hai
datos da súa antiga presenza na zona do parque natural, pero
extinguiuse probablemente na segunda metade do século XX.
No ano 2004 foron introducidos uns individuos na charca de
Olveira, que aínda persisten na actualidade (2006).

BBiioollooxxííaa.. Actividade anual concentrada en dous períodos princi-
pais, un primaveral (febreiro-maio) e outro outonal (setembro-
outubro). A actividade cotiá é diúrna. A reprodución comeza
cedo, con cortexos nada máis saír da hibernación, xeralmente en
febreiro ou marzo, que poden prolongarse até maio. Nas pobo-
acións galegas, as primeiras femias con ovos aparecen a media-
dos de xuño. Nestas poboacións, só se realiza unha posta ao
ano, a mediados de xullo. O número de ovos por posta oscila
entre 3 e 18, con medias en torno a 6 ovos. As femias non se
reproducen todos os anos. A posta realízase pola noite, nun
burato que escava a femia duns 10-12 cm de profundidade. A

Outras especies de réptiles
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determinación do sexo é pola temperatura de incubación
(<28°C: machos; >29°C: femias). Nas poboacións galegas ten
lugar a hibernación dos neonatos no niño, saíndo en primavera.
As crías miden uns 30 mm de lonxitude ao nacer. Os machos
acadan a madurez sexual aos 4 anos, con 125 mm de lonxitude,
e as femias aos 6 anos, con 137 mm. A lonxevidade máxima é
de 28 e 29 anos para machos e femias, respectivamente. A súa
alimentación é oportunista, predominando a compoñente ani-
mal, pero incluíndo tamén materia vexetal, sobre todo no verán.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Considerada a nivel mundial como Case ameazada,
NT (UICN, 2006). En España, no entanto, considérase En perigo
de extinción (EN) nas poboacións do noroeste (Plegeuezuelos et
al., 2002), xa que só quedan, no caso de Galicia, dous pequenos
núcleos poboacionais. A mesma categoría de En perigo de extin-
ción recóllese no Catálogo galego de especies ameazadas. Este é,
por tanto, o réptil máis ameazado de Galicia.

Sapoconcho común na auga.

Detalle da cabeza do sapoconcho común.



SSaappooccoonncchhoo ddee FFlloorriiddaa ((TTrraacchheemmyyss ssccrriippttaa))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Tartaruga de Florida.
CCaasstteelláánn:: Galápago de Florida, Tortuga de Florida.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Sapoconcho relativamente grande, cunha lonxi-
tude da cobertura que  oscila nos adultos entre 120 e 290
mm, sendo as femias máis grandes e coa cuncha máis ancha
que os machos. Aínda que son máis coñecidos os pequenos
xuvenís postos á venda (acabados de nacer), o seu crecemen-
to é moi rápido e pronto acadan un tamaño grande. A cor dor-

sal verde destes xuvenís
desaparece coa idade,
volvéndose anegrados.
Pódese distinguir doada-
mente a calquera idade
do sapoconcho común
pola mancha vermella
intensa aos lados da
cabeza e por ter o plas-
trón de cor amarela viva.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Orixinarios do surleste
dos EE.UU., foron criados masivamente para a súa venda
en todo o mundo como animais de compañía. Se os peque-
nos xuvenís mercados sobreviven, co paso do tempo tór-
nanse en grandes e voraces sapoconchos que molestan
dentro das casas, polo que algúns propietarios déitanas
aos ríos e charcas onde poden formar poboacións que
constitúen unha ameaza para a fauna autóctona. Pode
vivir en todo tipo de medios de auga doce permanentes.
Observáronse nos últimos anos varios exemplares desta
especie en charcas e lagoas do parque natural, así como
en xardíns de fincas privadas.

BBiioollooxxííaa.. Activo de marzo a outubro. En España atopáronse
postas en maio e xuño, compostas por 2-23 ovos. Período de
incubación de 60-88 días. Os neonatos miden 24-36 mm de
lonxitude da cobertura. Lonxevidade máxima en liberdade de
30 anos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non catalogada polo seu carácter alóctono. É
desexable a súa erradicación.
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Sapoconcho de Florida.
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1A. Cobertura con placas córneas

1B. Cobertura sen placas, cunha pel de aspec-
to de coiro e varias quillas lonxitudinais
saíntes. Xeralmente de tamaño moi gran-
de, até 500 kg.

2A. Placa nucal en contacto coa primeira placa
costal. 5-6 placas costais a cada lado.

2B. Placa nucal afastada da primeira placa
costal. 4 placas costais a cada lado.

3A. Tres placas inframarxinais sen poros a
cada lado do plastrón.

3B. Catro placas inframarxinais, cada unha
cun poro glandular, a cada lado do
plastrón.

4A. Placas córneas da cobertura xustapostas
(como as baldosas dun piso). Dúas esca-
mas prefrontais na cabeza.

4B. Placas córneas da cobertura imbricadas
(como as tellas dun tellado). Catro esca-
mas prefrontais na cabeza.

2

Tartaruga mariña
de coiro
(Dermochelys 
coriacea)

3

4

Tartaruga 
mariña común
(Caretta caretta)

Tartaruga 
mariña pequena
(Lepidochelys
kempii)

Tartaruga 
mariña verde
(Chelonia mydas)

Tartaruga mariña
carei (Eretmochelys
imbricata)

Clave de identificación

TTaarrttaarruuggaass mmaarriiññaass

De xeito ocasional poden aparecer nas praias do parque exem-
plares varados de tartarugas mariñas. Non son moi frecuentes
nas augas galegas, xa que son características dos mares tropicais
e subtropicais, pero tampouco son excepcionais e hai dúas espe-
cies que son rexistradas con relativa frecuencia nas nosas costas,
a tartaruga mariña común e a de coiro. Porén, xa que cabe a posi-
bilidade de que se atopen outras especies (aínda que a probabi-
lidade é baixa), inclúese unha clave de identificación de todas as
especies que poden ser vistas en augas (e costas) atlánticas.
As tartarugas mariñas están moi ben adaptadas á vida no mar
e teñen as extremidades convertidas en aletas, coas que
poden nadar con gran rapidez. A súa vida é completamente
mariña e unicamente saen á terra as femias para depositar os
ovos (mais non nas costas galegas).
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Cobertura das tartarugas mariñas

1. Tartaruga mariña de coiro, 2. Tartaruga mariña común, 3. Tartaruga
mariña verde, 4. Tartaruga mariña carei, 5. Tartaruga mariña pequena.

2

1

3

4 5

As dúas especies que se teñen rexistradas no litoral do parque
natural son:

TTaarrttaarruuggaa mmaarriiññaa ddee ccooiirroo ((DDeerrmmoocchheellyyss ccoorriiaacceeaa))

CCaasstteelláánn:: Tortuga laúd.

É a máis grande das tartarugas vivintes, podendo chegar a medir
máis de 1,5 m de lonxitude da cobertura e pesar 500 kg.
Cobertura e plastrón recubertos dunha pel coriácea, con 7 quillas
lonxitudinais polo dorso e 5 no plastrón. A cabeza é grande, con
tres fondas entallas na mandíbula superior. Aletas dianteiras moi
grandes e potentes, sempre sen unllas. Coloración anegrazada
cun mesto punteado de manchas pequenas e brancas.
Os exemplares observados na zona son adultos, cunha lonxitude
da cobertura que supera frecuentemente o metro e medio.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Considerada como En perigo crítico de extin-
ción (CR), tanto a nivel mundial (UICN, 2006) como español
(Pleguezuelos et al., 2002). No Catálogo galego de especies
ameazadas é considerada como En perigo de extinción (EN).
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TTaarrttaarruuggaa mmaarriiññaa ccoommúúnn ((CCaarreettttaa ccaarreettttaa))

CCaasstteelláánn:: Tortuga boba.

É a especie que pode aparecer con máis frecuencia nas cos-
tas do parque natural. Xeralmente varan exemplares xuvenís
ou subadultos, cunha lonxitude da cobertura inferior a 40
cm. Os adultos poden chegar a medir até algo máis dun
metro de lonxitude da cobertura e até 150 kg de peso.
Cobertura ovalada, coas beiras de forma aserrada, con 5 pla-
cas vertebrais e 5 costais a cada lado, estando a primeira en
contacto coa placa nucal. 3 placas inframarxinais no plas-
trón, sempre sen poros. Cabeza grosa, con 2 pares de esca-
mas prefrontais. Aletas dianteiras con 2 unllas. Cor do espal-
dar marrón ou parda vermella.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Considerada como En perigo de extinción (EN),
tanto a nivel mundial (UICN, 2006) como español
(Pleguezuelos et al., 2002). No Catálogo galego de especies
ameazadas figura como Vulnerable (VU).

Plastrón de tartaruga mariña común

1. Placas inframarxinais.
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LLaaggaarrttaa rraabbuuddaa ((PPssaammmmooddrroommuuss aallggiirruuss))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Lagartixa rabuda.
CCaasstteelláánn:: Lagartija colilarga.
NNoottaa:: No ano 2006 describiuse unha nova especie,
Psammodromus manuelae, no centro de España, á que é posible
que pertenzan tamén as poboacións galegas de lagarta rabuda.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Lagarta relativamente grande e robusta, de 61-
75 mm de cabeza-corpo, e unha cola moi longa, de 2,1-2,7
veces esta lonxitude. As súas escamas dorsais son moi gran-
des, triangulares, bicudas e fortemente imbricadas entre elas.
A coloración dorsal é parda con dúas liñas claras lonxitudinais
moi ben sinaladas, principalmente nas femias, orladas por
liñas pardo escuras ou negras. Os machos en celo poden ter
manchas vermellas na gorxa e na cabeza.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Citada repetidamente no
parque natural (Caramelo Rego et al., 1995; Sánchez
Rodríguez & Negreira Souto, 2005). Balado et al. (1995) e
Pleguezuelos et al. (2002) citan a especie na cuadrícula UTM
de 10x10 km MH91 que inclúe a práctica totalidade da super-
ficie deste espazo protexido. No entanto, nós non a atopamos

nas nosas prospeccións. É moi
posible a súa presenza actual
xa que o parque natural ten
moi boa representación do seu
hábitat típico na Galicia costei-
ra: zonas areosas con vexeta-
ción de mato disperso de
Cistus ou Ulex e herbeiras.

BBiioollooxxííaa.. Activa entre febreiro e novembro. Reprodución
de abril a xuño, poñendo a femia 2-11 ovos nun burato na
area ou debaixo dunha pedra. Nacemento das crías en
agosto e setembro. Madurez sexual con 1 ou 2 anos e lon-
xevidade de só 5-7 anos. Aliméntase de araneidos e insec-
tos do solo.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. Non se considera ameazada (Preocupación
menor, LC), nin a nivel mundial (UICN, 2006) nin español
(Pleguezuelos et al., 2002). Non incluída no Catálogo galego
de especies ameazadas.

Lagarta rabuda, femia adulta.



EEssggoonnzzoo iibbéérriiccoo ((CChhaallcciiddeess bbeeddrriiaaggaaii))

OOuuttrrooss nnoommeess ggaalleeggooss:: Escáncer
de patas ibérico.
CCaasstteelláánn:: Eslizón ibérico.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn.. Esgonzo de corpo
groso, medindo 65-90 mm de
cabeza-corpo os adultos, e algo
menos de cola, que tamén é

grosa e cilíndrica, co extremo afiado. Distínguese moi doadamen-
te do esgonzo común por ser moito máis curto e groso, ter as catro
extremidades reducidas pero ben conformadas, con 5 dedos cada
unha, e unha coloración dorsal parda clara case uniforme.

DDiissttrriibbuucciióónn,, aabbuunnddaanncciiaa ee hháábbiittaatt.. Esta especie é citada repeti-
damente nas listas faunísticas do parque (Caramelo Rego et al.,
1995; Sánchez Rodríguez & Negreira Souto, 2005). Mouriño et al.
(2004) tamén a citan, aínda que para o conxunto deste espazo
natural e costa norte do Barbanza. Nesta costa norte é citada
tamén no Atlas Español (Pleguezuelos et al., 2002) na cuadrícula
UTM de 10x10 km MH92, veciña á do parque natural, aínda que
fóra deste. Pola nosa parte, só conseguimos unha posible cita
nunha zona de mato aberto con herbeira seca (o exemplar fuxiu
sen poder ser examinado). Resulta sorprendente esta aparente
ausencia (ou escaseza) da especie, xa que está presente pola costa
tanto ao norte como ao sur do parque e están moi ben represen-
tados nel os seus hábitats máis característicos, como son os terre-
os areosos con vexetación herbácea e matos espallados. Porén, a
súa vida moi oculta, case sempre debaixo das pedras e da vexe-
tación, fai moi doado que pase desapercibido. É, por tanto, moi
posible a súa presenza en distintas zonas deste espazo natural.

BBiioollooxxííaa.. Activo de marzo a outubro e período reprodutor de
finais de abril a xuño. Especie vivípara, as femias paren de 1 a
4 crías xeralmente en agosto. Madurez sexual con 2 ou 3 anos.
Comen arácnidos, isópodos e insectos do chan.

CCoonnsseerrvvaacciióónn.. A nivel mundial considérase Case ameazada, NT
(UICN, 2006). En España ten a consideración de Vulnerable,
VU (Pleguezuelos et al., 2002), mentres que as reducidas
poboacións da provincia da Coruña (entre as que estarían as
do parque natural) considéranse como En perigo de extinción
(EN) no Catálogo galego de especies ameazadas.
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Esgonzo ibérico.
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