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RESUM
 
Nova observació d’un individu melànic d’escurçó pirinenc (Vipera aspis) a Catalunya, al terme munici-
pal de Gualba, massís del Montseny (Vallès Oriental, Catalunya). 
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ABSTRACT  
 
New sighting of a melanic individual from Asp Viper (Vipera aspis) in Catalonia, within the limits of Gualba, 
Montseny’s massif (Vallès Oriental, Catalonia). 
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El melanisme és una anomalia pigmentària re-
sultat d’una presència major de l’habitual de 
melanina, produïda en els melanòfors. Aquest 
fet, dóna lloc a una coloració negra o fosca més 
extensa de l’habitual, en parts o en el conjunt de 
l’individu afectat (RIVERA, ARRIBAS & MARTÍ, 
2002). Les implicacions ecològiques d’aquesta 
variació han estat comprovades en diferents in-
drets. Existeix el precedent d’estudis insulars, en 
especial a les Illes Balears on trobem diferents 
poblacions de Podarcis lilfordi i Podarcis pityu-
sensis melàniques (MAYOL, 1985) a causa d’una 
absència de discriminació real d’aquests indivi-
dus probablement motivat per la relativament 
baixa quantitat de depredadors. Nombrosos es-
tudis apunten, també, a les avantatges ecològi-
ques d’aquests individus en termes de latitud o 
altitud. Es constata que a les zones més fredes 
la proporció d’individus melànics és superior, a 
causa  que aquests són capaços de termoregu-
lar-se de manera més efectiva (CLUSELLA-TRU-
LLAS et al., 2008). Estudis recents evidencien la 
correlació positiva entre el melanisme i una ma-
jor forma física i longitud en regions alpines, a 
més a més de l’augment probabilístic de trobar 

un exemplar melànic a major altura (CASTELLA et 
al., 2013).  
Sembla que la distribució del melanisme dins del 
gènere Vipera és irregular. Vipera seoane, per 
exemple, sembla presentar una elevada propor-
ció d’individus melànics en algunes poblacions 
(SAINT-GIRONS, BEA & BRAÑA, 1986) mentre 
que es coneixen molt poques cites de Vipera la-
tastei amb aquesta aberració cromàtica dins de 
tota la seva àrea de distribució (MARTÍNEZ-FREI-
RÍA, PARDAVILA & LAMOSA, 2012). Tot i que es 
coneixen com a mínim 2 casos de melanisme en 
Vipera aspis a Catalunya, un d’ells trobat al ma-
teix massís del Montseny, al Pla de la Calma (RI-
VERA, ARRIBAS & MARTÍ, 2001), de l’altre cas, es 
va publicar una fotografia, però  sense indicació 
de localitat concreta (PASCUAL i PARELLADA, 
1983). És coneix un tercer per a la Catalunya 
Nord, al Massís del Carlit (SAINT-GIRONS et 
FONTS, 1977), pel que aquest sembla ser un 
fenomen estrany al nostre país. Això xoca amb el 
fet que aquesta anomalia és relativament comú 
a altres zones de distribució de l’escurçó piri-
nenc. Als Alps, sense anar més lluny, és cone-
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guda la seva presència i l’elevada proporció 
d’aquests individus (NAULLEAU, 1973). 
En la present nota es descriu l’observació feta 
per Ignasi Oliveras el dia 19 de novembre de 
2014 a les 15h dins del terme municipal de 
Gualba, Vallès Oriental. L’individu va ser localit-
zat enmig d’una pista forestal en un vessant 
orientat al sud mentre es termoregulava. Aquest 
era de mida força gran, d’uns 60 cm de longitud i 

va mostrar una actitud activa i agressiva enfront 
l’observador. La coloració era totalment negra, 
no mostrant, aparentment, cap zona amb colora-
ció normal. La cita és localitza en un ambient 
força termòfil, amb vegetació arbustiva i alzinar 
(Quercus ilex). 
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Figures 1 i 2: Fotografies de l’exemplar melànic de Vipera aspis on es pot apreciar la gran mida i la coloració realment 
fosca de l’exemplar. Autor: Ignasi Oliveras. 
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