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Nom científic: Malpolon monspessulanus 
 
Estat de conservació:   Categoria IUCN Mundial (2012) 
 

 
 

         
 

Foto 1. Per Alexandre Roux (CC BY-NC-SA 2.0) via https://www.flickr.com/search/?l=deriv&q=malpolon%20monspessulanus  
Foto 2. Serp verda a la llera del riu Congost en la zona de Palou (Ajuntament de Granollers) 

 
Hàbitat i ecologia: Típica mediterrània, habita a zones de matollar, espais oberts i 
zones antropitzades com ara cultius i construccions. 
Els joves s’alimenten d’artròpodes i sargantanes mentre els adults poden menjar 
conills, aus i llangardaixos. La còpula es realitza entre abril i maig, i la posta és al juny.   
 
Trets identificatius: És la serp més gran que trobem a Catalunya, pot arribar als 2 m 
de longitud. Té el cap estret, amb les escates supraoculars formant una mena de cella 
prominent sobre l’ull. El musell és afilat i la pupil·la circular. El color dels adults és verd 
olivaci o marronós uniforme i la part anterior té taques negres, el ventre és groguenc. Si 
és molestada s’alça dreta com una cobra i emet un xiuxiueig penetrant. Té verí als 
ullals posteriors que només arriben a mossegar quan la seva presa ja està bastant dins 
de la seva boca, per la qual cosa la seva mossegada, encara que pot ser dolorosa, no 
és perillosa per a l'home. 
 
Distribució: Típicament mediterrània, es troba al nord d’Àfrica, a la Península Ibèrica, 
al sud de França i nord-est d’Itàlia. A Catalunya és una de les espècies més freqüents. 
 
Tendència poblacional: Segons la valoració de l’estat dels amfibis i rèptils del riu 
Congost realitzat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, la tendència és 
estable. No és rar de veure-la travessar les carreteres, on s'atura per aprofitar la calor 
de l'asfalt, costum que fa que molts exemplars morin atropellats.  
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Les mesures de gestió haurien d’estar enfocades a disminuir les taxes d’atropellament i 
millorar l’hàbitat amb el condicionament de zones de rocalla o vegetació mediterrània 
on poguessin prendre el sol. 
 


