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RESUM 

 

Es descriu l’enregistrament mitjançant fototrampeig d’un exemplar de Malpolon monspessulanus mos-

trant un comportament carronyaire. 

 

PARAULES CLAU: Fototrampeig; rèptils; Malpolon monspessulanus; carronyaire; dieta; Catalunya. 

 

 

ABSTRACT  
 

A scavenger behavior showed by an individual of Malpolon monspessulanus and captured by a camera 

trap is described.  
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RESUMEN 

 
Se describe la captura mediante fototrampeo de un ejemplar de Malpolon monspessulanus mostrando 

un comportamiento carroñero. 

 

PALABRAS CLAVE: Fototrampeo; reptiles; Malpolon monspessulanus; carroñero; dieta; Cataluña. 

 

 

INTRODUCCIÓ  
 

La serp verda Malpolon monspessulanus es un 

rèptil diürn, molt comú a la conca mediterrània. 

Es una serp opistoglifa (amb capacitat d’inocular 

verí amb les dents posteriors) de la família Lam-

prophiidae, que s’alimenta de més de 30 espè-

cies entre rèptils, mamífers i aus (PLEGUEZUE-

LOS, 2017). 

Tot i que moltes serps accepten presa morta 

quan es troben en captivitat, les observacions de 

serps en llibertat alimentant-se de carronya, 

s’acostumen a considerar com situacions pecu-

liars. Probablement, la tendència al comporta-

ment carronyaire en les serps es molt més fre-

qüent de lo que generalment es reconeix (DE-
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VAULT & KROCHMAL, 2002; VENTURA, 2012; 

VALVERDE, 1974; POSCHADEL & KIRSCHEY, 

2002; LUISELLI et al., 2005; AYRES, 2012). De 

fet, la creença de que moltes espècies no men-

gen carronya de forma natural no té molt de sen-

tit, si considerem els avantatges evolutius que 

comporta (SHIVIK & CLARK, 1999). 

Les serps tenen un comportament discret, son 

difícils de localitzar i tenen un període d’activitat 

curt, que depèn de les condicions meteorològi-

ques (BLOMBERG & SHINE, 1996). Tot plegat fa 

que es tingui poca informació sobre la seva eco-

logia tròfica i que les observacions puntuals si-

guin de gran interès (PARDAVILA et al., 2012) 

Probablement la gran majoria d’esdeveniments 

carronyaires per part dels ofidis en llibertat no 

serien fàcilment detectables pels mètodes tradi-

cionals. Tot i així, per a la serp verda s’han des-

crit alguns casos de comportaments carronyaires 

observats: VALVERDE (1974) fa referència d’un 

exemplar d’aquesta serp que va recollir un Timon 

lepidus mort a la carretera, un altre cas reportat 

per VENTURA (2012) d’un Sturnus unicolor que 

havia estat atropellat, i altres casos similars de 

captura d’exemplars morts a la carretera de Po-

darcis hispanica i Psammodromus algirus (Gar-

cía-Muñóz in VENTURA, 2012). Recentment 

ALARCOS (2017) descriu un cas idèntic amb una 

Podarcis bacagei atropellada. 

Les càmeres de fototrampeig estan dissenyades 

per a la detecció d’animals d’una certa mida, que 

no acostumen a activar-se amb el pas de verte-

brats petits (com ara lacèrtids i ofidis). La foto-

captura d’aquests animals es considera un fet 

aïllat i fortuït (DELGADO-FERNÁNDEZ & ESCO-

BAR-FLORES, 2017; CARO et al., 2013). 

 

 

 
 

Figura 1.- Imatge capturada del vídeo, on s’aprecia el comportament carronyaire en serp verda a la serra de 

Collserola (podeu consultar el vídeo en el següent enllaç: https://vimeo.com/225820921). 

  

https://vimeo.com/225820921
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FOTO-CAPTURA DE SERP VERDA MOSTRANT COMPORTAMENT CARRONYAIRE 
 

La present cita és de doble interès ja que descriu 

dues situacions que es poden considerar rares: 

per una banda es descriu l’excepcional foto-cap-

tura d’una serp verda i per l’altre es descriu el 

mateix individu mostrant un comportament carro-

nyaire, que es rarament observat. 

El dia 28 de juliol de 2009 es va registrar al Parc 

Natural de la Serra de Collserola (Barcelona, Ca-

talunya) una serp verda (Malpolon monspessula-

nus) amb una càmera de fototrampeig Moultrie I-

40 (2 Megapixels). L’objectiu de la instal·lació de 

la càmera de fototrampeig era gravar la fauna 

vertebrada del Parc Natural, en concret els ma-

mífers i aus. Com a esquer es va utilitzar pollas-

tre: pell, cap i altres restes. La càmera s’havia 

estat canviant de zona cada pocs dies, per tal de 

no crear un menjador fix i no habituar als ani-

mals. En aquest cas la càmera es va instal·lar a 

una zona de matoll mediterrani, a prop d’una 

pista forestal (41°26' 14.66"N, 2° 5'5.68"E). 

La filmació, que dura 20 segons, va estar feta 

durant les hores centrals del dia. En ella 

s’aprecia un individu de serp verda, d'aproxima-

dament 1,5 metres. Durant la filmació s’observa 

clarament que l’ofidi agafa un tros de pollastre i 

l’arrossega, separant-lo dels altres restes. 

Posteriorment es va filmar com les restes de po-

llastre varen ser devorades per una geneta i per 

uns senglars. 

 

 

CONCLUSIONS 
 

Aquest document descriu com a través del foto-

trampeig, que s’utilitza sovint per a mamífers i 

aus, s’ha filmat la presència d’una serp verda i 

com s’ha confirmat la informació sobre la seva 

ecologia tròfica. 

Aquest enregistrament es de gran interès i ra-

resa, ja que il·lustra la capacitat carronyaire de 

les serps i en concret de la serp verda, que rara-

ment ha estat filmat. 
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