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RESUM 
 

La present nota descriu la troballa d’un mascle de serp verda (Malpolon monspessulanus) en estat 

d’inactivitat hivernal dins d’una caixa niu de mussol comú. La caixa en qüestió es trobava a 9 metres 

d’alçada en un pi i la serp es trobava cargolada dins d’un niu de rosegador. 
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ABSTRACT  
 

This note describes the discovery of a male Montpellier snake (Malpolon monspessulanus) hibernating 

inside a little owl nest box. The nest box was placed 9 meters above the ground, on a pine tree. The 

snake was coiled inside a rodent nest. 

 

KEY WORDS: Montpellier snake; nest box; rodent; hibernation; Santa Coloma de Farners. 

 
 

 

El dia 4 de desembre de 2018, durant tasques 

de neteja de caixes niu es va detectar la 

presència d’un mascle de serp verda (Malpolon 

monspessulanus) dins d’una caixa niu en estat 

d’inactivitat hivernal. La caixa niu en qüestió 

era de tipologia cilíndrica destinada al mussol 

comú (Athene noctua) i es trobava instal·lada a 

9 metres d’alçada en un pi blanc (Pinus 

halepensis), en una zona forestal poc densa 

propera a la depuradora municipal de Santa 

Coloma de Farners (UTM: 472435.90, 

4633452.15; Figures 1 i 2). L’individu es 

trobava cargolat i completament inactiu a 

l’interior d’un niu de rosegador que es trobava a 

la caixa niu esmentada (Figura 3). La serp 

estava tota coberta de materials i no va ser 

descoberta fins que no se’n va retirar una part. 

Després de la identificació i sense haver 

manipulat l’animal, se’l va deixar tal i com se 

l’havia trobat, tornant-lo a cobrir amb els 

materials retirats.  
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La serp verda és una espècie molt terrestre tot i 

que s’enfila amb facilitat per matolls i arbres 

(PLEGUEZUELOS, 2015). Hi ha constància 

d’individus enfilant-se a arbres per alimentar-se 

de polls i ocells adults dels nius (GARZÓN, 

1974; MONRÓS, 1997) així com casos de 

depredació en caixes niu (RUIZ, 2013; 

PLEGUEZUELOS, 2015).  Tot i així, es tracta 

d’una troballa curiosa per l’alçada a la que es 

trobava la caixa, la tipologia de l’arbre o el fet 

que la serp s’hagués quedat a l’interior de la 

caixa niu. Probablement l’animal va depredar el 

rosegador en qüestió i es va quedar a la caixa 

per digerir-lo, coincidint els fets amb l’arribada 

del fred. 

El dia 19 de desembre de 2018 es va tornar a 

l’indret amb l’objectiu de col·locar un 

termòmetre i així monitoritzar la temperatura 

interior de la caixa niu durant els mesos 

d’hivern, però ja no s’hi va trobar la serp. Les 

temperatures moderades de començaments de 

desembre, amb màximes puntuals al municipi 

de gairebé 20ºC (19,7ºC el mateix dia 4) 

(SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA, 

2018), així com els possibles efectes a les 

condicions interiors de la caixa derivats de 

l’obertura i retirada momentània de materials, 

probablement van reactivar l’ofidi que va 

aprofitar per buscar un refugi més favorable per 

a la hibernació. 

La present observació doncs, també es pot 

considerar com un cas d’activitat hivernal. Al 

sud de la península Ibèrica s’ha pogut constatar 

que, a diferència d’altres espècies d’ofidi, la 

serp verda és capaç d’activar-se ràpidament 

durant els pics de calor puntuals que es puguin 

produir al mig del període hivernal (MORENO-

RUEDA, et al., 2009) cosa que podria explicar 

l’absència de la serp.  
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Figura 1.- Pi en el que es trobava la caixa niu, a uns 9 metres d’alçada. Es pot observar la caixa a 

una de les branques inferiors, marcada amb un cercle vermell. Foto: Nil Torres.   
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Figura 2.- Caixa niu per a mussol comú on hi havia el niu de rosegador amb la serp verda a dins. El niu 

es trobava al fons de la caixa, en l’extrem on hi ha l’obertura que en permet la neteja. Foto: Nil Torres. 

 

 
  

Figura 3.- Visió parcial de la serp enroscada dins del niu de rosegador, completament immòbil.  

En el moment d’obrir la caixa la serp no era visible. Foto: Nil Torres. 


