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1.1 Antecedents  
 

1.1.2 Història de l’aparició 

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) va ser vist per primera vegada l'any 

1978, de forma anecdòtica, i per la seva morfologia se’l va assignar a l’espècie tritó 

pirinenc (Calotriton asper). En un primer moment doncs, malgrat ser vist no va ésser 

diferenciat com a espècie endèmica del Montseny, i per tant, no podem començar a 

considerar els antecedents d'aquest amfibi fins al moment en que es distingeix com a 

espècie endèmica dels Països Catalans. Això es produeix quan el biòleg Salvador 

Carranza reflexiona sobre la possibilitat que els tritons del Montseny no siguin 

pirinencs, ja que entre ells existeix una zona prou significativa com són les Guilleries, 

de més de 40 km, en la qual no hi ha tritons. 
Al voltant de l'any 2001, Salvador Carranza i Fèlix Amat decideixen portar a 

terme un estudi genètic sobre els tritons en qüestió; després d'haver apreciat clares 

diferències morfològiques externes entre els exemplars situats a cada costat de les 

Guilleries. La no existència de flux genètic i la descoberta d'unes 15 mutacions entre 

uns 380 parells de bases nitrogenades comparades en l'estudi de les seqüències de 

ADN de diferents poblacions de manera representativa de tritó pirinenc de Catalunya i 

exemplars de tritó del Montseny. 

D'ençà de la confirmació de l'aparició de la nova espècie, els seus dos 

descobridors han estat treballant bàsicament en la biologia d'aquest animal, per tal de 

conèixe'l més exhaustivament. Pràcticament podríem dir que la major part de material 

bibliogràfic existent, no va més enllà d' uns quants articles en revistes científiques a 

partir de la investigació realitzada per part dels dos científics descobridors de 

Calotriton arnoldi.  

També cal esmentar, que degut a la recent descoberta de l’espècie hi ha llibres 

on encara el tritó del Montseny és erròniament tractat com a tritó pirinenc. 

 

1.1.2 El Pla especial i el tritó 

 El nou Pla especial recentment aprovat ha tingut en compte la recent 

descoberta del tritó del Montseny, incloent-lo en les seves actuacions; les zones d’alt 

interès natural i paisatgístic han estat delimitades tenint en compte el seu hàbitat així 

com la determinació dels espais d’alt interès faunístic. 
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1.1.3 Control de la qualitat de l’aigua 

 La Directiva Marc de l’Aigua intenta donar un marc d’actuació comú sobre la 

gestió de l’aigua a tots els estats membres de la Unió Europea. Aquesta va ser 

aprovada l’any 2000 per la Comissió i el Parlament Europeu, va ser transposada a 

l’ordenament jurídic estatal, el text refós de la Llei d’aigües 1/2001, per l’Article 129 de 

la Llei 62/2003 de 30 de desembre. 

 Des de ja fa una temporada s’estan realitzant mostrejos al llarg de la conca de 

la Tordera a càrrec de diferents associacions implicades. A cada prospecció del riu es 

mesuren diversos paràmetres mitjançant els índex de qualitat com són els índex 

biològics (identificació de macroinvertebrats) i l’ISQA. 

 

 

1. 2 Finalitat del Pla  

 

El projecte que plantegem és condicionat en la seva finalitat de forma directa 

pels estudis que ja s'estan portant a terme amb anterioritat a aquest Pla de 

recuperació. Aquests fan referència a la seva biologia, l'estudi de la seva genètica, 

comportament, distribució, relacions inter i intraespecífiques... dirigits pel Dr. Salvador 

Carranza i el senyor Fèlix Amat. Per tant, la finalitat del nostre Pla de recuperació és la 

de no invertir en els aspectes que ja estan essent estudiats, i dirigir el treball cap a 

altres objectius d'ajuda a la conservació i la recuperació de l'espècie. 

Des d’una visió a gran escala podríem atribuir el contingut d'un Pla de 

recuperació a un estudi de base biològica. En el cas d'aquest Pla de conservació i, 

degut als coneixements i especialitats dels quatre integrants de l'equip de treball, 

aquest projecte s'enfoca cap a uns àmbits més relacionats amb la gestió extrabiològica 

de l'espècie. És a dir, que abasta aspectes com els legislatius, de propietat del sòl i de 

destrucció de l'hàbitat, entre d'altres. Ens volem focalitzar en els problemes i les 

solucions que des de l'àmbit de les ciències ambientals podem abordar amb major 

rigor i eficàcia. Això no significa que el projecte s'oblidi de la biologia del tritó, ja que és 

evident que va estretament lligada a qualsevol altre capítol de la seva amenaçada 

supervivència. El projecte treballa amb la informació que avui en dia tenim del tritó del 

Montseny, com a base per l’apartat biològic del nostre estudi. En aquest sentit volem 

agrair la col·laboració inestimable del Dr. Salvador Carranza amb el seu ampli 

coneixement de l'espècie. 
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En resum, el Pla de recuperació té com a finalitat general aportar propostes per 

a la conservació i recuperació del tritó del Montseny des d'un punt de vista no observat 

fins el moment. Treure a la llum aquells factors que amenacin les seves poblacions i 

presentar-ne les respectives solucions.  

 

1.2.1 Objectius directes de les actuacions del Pla de recuperació 

Els objectius concrets del Pla són:  

• Avaluar l'estat dels ambients aquàtics del Parc Natural del Montseny, com a 

hàbitat principal del tritó. Es pretén també avaluar l’evolució dels aqüífers, rius i 

petits estanys, així com les seves amenaces d'origen antròpic (fàbriques 

d'aigua embotellada, gestions del medi no favorables...). 

• Quantificar la magnitud dels diversos factors que amenacen l’hàbitat del tritó i 

proposar solucions viables en la mesura que ens sigui possible. 

• Establir propostes resolutives en referència a la propietat privada del Montseny, 

tenint en compte la dificultat d'actuació que presenta un territori majoritàriament 

compost per sòl privat amb usos del sòl molt diversos. 

 

1. 3 Limitacions del Pla  

 

Les limitacions més importants que ens hem trobat a l’hora d’elaborar aquest 

Pla són: 

• Al ser un animal de mida reduïda i d'activitat nocturna es fa molt difícil la seva 

observació en el seu hàbitat natural. 

• El tritó del Montseny, com en la majoria d’amfibis, accentuen la seva activitat al 

període primaveral; aquest moment coincideix amb la finalització de la primera 

fase del projecte: recopilació d’informació i sortides de camp. 

• La seva limitada distribució en el territori del Montseny.  

• És una espècie descoberta recentment i per tant, la informació existent sobre la 

biologia, l’hàbitat, i altres aspectes importants per a l'elaboració del Pla; és de 

poca magnitud i de difícil accés. 

• Les mesures cautelars que adopta el Parc Natural del Montseny en el moment 

de facilitar informació respecte el tritó són molt restrictives, tenint en compte 

que es tracta d'una espècie amb una elevada vulnerabilitat. 

• El fet de no conèixer la localització exacta de les poblacions de tritó del 
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Montseny, ens ha suposat la limitació més rellevant a l’hora de proposar les 

mesures tant in situ com ex situ. 

• Desconèixer la titularitat i els límits del sòl de propietat privada on habita el tritó 

fan difícil la gestió del seu hàbitat. 

• La falta de formació professional ens restringeix a l’hora de proposar mesures 

més tècniques, de caire més específic. 

• Al tractar-se d’un treball purament acadèmic, el temps és una restricció, ja que 

tan sols disposem d’un temps limitat en funció del curs acadèmic. 

 

1.4 Agraïments  

 

La feina realitzada en aquest treball no hauria estat possible sense la 

col·laboració d'aquelles persones que ens han atès, escoltat i ajudat a resoldre gran 

quantitat de qüestions. Per això volem agrair amb lletres majúscules l'atenció i la 

transparència dedicada a aquest projecte per part del Doctor Salvador Carranza. 

Sense oblidar-nos també d'altres col·laboracions importants com la del Sr. Fèlix Amat 

per respondre les nostres preguntes, a la Sra. Rosa Fraguell per a la seva ajuda en 

l'enfoc social del Pla, a la Cinta Pérez com a biòloga del Parc Natural del Montseny i 

finalment a en Pere Pons com a tutor tècnic del projecte. 

 

1.5 L’elaboració del Pla  

 

Aquest Pla de recuperació el qualifiquem des de l’autocrítica com un Pla 

original i diferent, una mica especial per qüestions que ja hem esmentat en punts 

anteriors. El Pla de conservació del tritó del Montseny que hem elaborat, s’ha 

desenvolupat partint d’un esquema orientatiu del contingut d’un Pla de recuperació, 

realitzat per A. Machado el 1989.  

El projecte està format per quatre apartats principals: anàlisi de la situació, 

avaluació de la situació, diagnosi ambiental i Pla d’actuació. 

L’elaboració de l’anàlisi de la situació ha estat realitzada mitjançant la síntesi 

del material bibliogràfic sobre el tritó del Montseny, d’on hem pogut extreure’n la seva 

morfologia, hàbitat, distribució, ecologia... .   



   PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ DEL MONTSENY 
   ACEE: Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques dels Països Catalans  

 6 

Després d’una reflexió elaborada sobre el possible estat / futur de l’espècie, els 

nivells de coneixements i l’actitud social vers l’espècie ha estat possible la realització 

de l’avaluació de la situació. 

Tot i no seguir l’esquema d’un Pla de recuperació proposat per Machado, hem 

cregut oportú la realització d’un apartat de diagnosi ambiental on recollim la informació 

més rellevant sobre quatre grans blocs els quals creiem que poden influenciar més a 

l’estat futur de l’espècie tractada, el tritó del Montseny. Aquests quatre blocs principals 

tractats amb més èmfasi són: el balanç hídric del Montseny, el canvi climàtic, la 

quitridiomicosi i l’ordenació del Parc Natural del Montseny. Tots ells han estat 

elaborats gràcies a un procés previ de recollida d’informació i consulta a diversos 

treballs i tesis científiques d’altres autors. 

Finalment, el Pla d’actuació engloba un conjunt de mesures proposades per 

l’equip tècnic redactor les quals afavoreixen la preservació de l’espècie. També fa 

referència a una sèrie de regulacions i aspectes més de tipus social. Alhora fa una 

proposta de seguiment per a l’espècie.  

 Seguidament el Pla de recuperació tracta una sèrie de temes més de caire 

burocràtic i deixa de banda els de tipus ambiental, endinsant-se en aspectes com 

l’execució i la coordinació del Pla, el pressupost, el seguiment i l’execució del mateix 

Pla. 

Finalitza amb un resum elaborat pels mateixos integrants del grup mitjançant la 

capacitat de síntesi, extracció de les idees claus i conclusió de les propostes més 

imminents a portar a terme per tal de garantir la perdurabilitat de l’espècie, el tritó del 

Montseny. 
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2.1 Situació taxonòmica  

  

2.1.1 Posició en el regne animal 

 Els tetràpodes constitueixen una unitat monofilètica de la qual amfibis i 

amniotes (rèptils, aus i mamífers) en són les dues grans branques actuals (Hickman, 

2006). Els amfibis són vertebrats ectoterms i bàsicament cudrúpedes, amb la pell 

granulada i dependents de l’aigua per la seva reproducció. Descendents dels primers 

tetràpodes del Devonià, van ser els primers vertebrats en desenvolupar adaptacions 

per a la respiració, autotransport, moviment i captació de sons i olors a terra, a la 

vegada que varen minimitzar les pèrdues d’aigua (Hickman, 2006). Tots els amfibis, 

per exemple, utilitzen la seva pell porosa com un òrgan respiratori primari o accessori 

(Hickman, 2006). 

 

2.1.2 La invasió del medi terrestre 

L’avanç des de l’aigua cap a la terra és potser l’esdeveniment més rellevant de 

l’evolució animal, ja que va suposar la invasió d’un medi físicament molt perillós per la 

supervivència. La vida es va originar a l’aigua, els animals estan compostos 

principalment d’aigua i totes les activitats cel·lulars es desenvolupen en aquest medi.  

Tot i així, els organismes, en un determinat moment van envair la terra, duent 

amb ells la composició aquosa. 

A part d’aquesta gran diferència, també n’existeixen d’altres de físiques que 

són importants pels dos ambients: (1) contingut d’oxigen, (2) densitat, (3) regulació de 

temperatura i (4) diversitat d’hàbitat. 

Els animals terrestres van haver de desenvolupar unes extremitats fortes i 

remodelar l’esquelet per tal d’aconseguir un suport estructural adequat. També es van 

haver de protegir dels extrems tèrmics, per això van desenvolupar l’estratègia de la 

homeotèrmia (la temperatura del cos es manté controlada i constant) de les aus i els 

mamífers (Hickman, 2006 ). 

 

2.1.3 La radiació dels tetràpodes al carbonífer 

Els tetràpodes, es van diversificar ràpidament. Els lisamfibis que contenen els 

amfibis moderns (Anurs, Àpodes i Caudats), també es van diversificar durant el 

carbonífer per donar lloc als antecessors dels tres grups de mamífers que sobreviuen 

a l’actualitat, les granotes i gripaus (Anurs o Salientia), les salamandres (Caudats o 
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Urodels) i els cecilis (Àpodes). Les primeres salamandres van desenvolupar dèbils 

membres i la cua es va adaptar millor com a òrgan nedador.  

 

 

 

Figura_1:  Cladograma aproximat dels tetràpodes (Font: Hickman, 2006). 

 

2.1.4 Els amfibis moderns 

Els tres ordres d’amfibis actuals comprenen més de 5.400 espècies, la majoria 

d’ells comparteixen adaptacions generals per la vida a la Terra, com el reforçament 

esquelètic i una reorganització de les prioritats sensorials des del sistema ancestral de 

la línia lateral fins als sentits de l’olfacte i de la oïda. Fins i tot, els amfibis més ben 

adaptats a la vida terrestre depenen en gran manera d’un ambient humit, si més no 

aquàtic. 

 La seva pell és molt prima, i requereix humitat per protegir-se contra la 

dessecació a l’aire. Al ser ectoterms, la seva temperatura corporal està determinada 

per la de l’entorn i varia amb ella, fet que restreny, en gran part, els llocs aptes per 

poder-hi viure (Hickman, 2006). 
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2.1.5 El context dels Salamàndrids: odre dels Urodels 

Com el nom suggereix, l’odre dels Urodels (Gr. oura, cua, + delos, evident) 

compren unes 500 espècies d’amfibis previstos de cua: les salamandres i els tritons 

(Hickman, 2006). 

Aquesta família va aparèixer a Europa fa com a mínim 70 milions d’anys i 

compren 16 gèneres i 66 espècies, les quals les trobem repartides en dos grups ben 

diferenciats filogenèticament: les salamandres terrestres o “salamandres veritables” i 

els tritons (Weisrock i col. 2006) amb una distribució molt àmplia que s’estén per 

Europa, Nord d’Àfrica i Nord Amèrica. 

Estava distribuïda per Euràsia i Amèrica del Nord. Una gran part dels seus 

membres són urodels terrestres que habiten a la superfície dels boscos o a la part més 

superficial del sòl. Només van a l’aigua per alliberar-hi larves bastant desenvolupades 

o fins hi tot no la necessiten, com és el cas de les espècies vivípares (Carranza i Amat, 

2005). 

A partir d’aquí han aparegut dues tendències evolutives. La més estesa entre 

les espècies és la vida alternant una fase aquàtica, en què els individus es 

reprodueixen i s’alimenten en medis aquàtics d’aigües entollades, amb una fase 

terrestre força críptica que bàsicament és de repòs, dispersió o alimentació. Aquesta 

estratègia vital ha donat lloc a espècies de colors vistosos en què els mascles 

s’adornen amb crestes dorsals i caudals per dur a terme complexos rituals 

d’aparellament. Són els tritons semiaquàtics, dels quals hi ha dues espècies al 

Montseny, el tritó verd (Tritus marmoratus) i el palmat (Lissotriton helveticus). L’altre 

tendència evolutiva està constituïda per tritons que habiten en medi aquàtic d’aigües 

corrents, fredes i oxigenades: els tritons de muntanya als quals pertany Calortriton 

arnoldi. Aquesta via evolutiva ha representat l’adaptació a un medi molt diferent del 

que habitaven els primers salamàndrids i ha tingut lloc en tres grups: 

El primer són els tritons de muntanya ibèrics englobats dins del gènere 

Calotriton, que comprenen només dues espècies, totes dues presents a Catalunya, 

Aragó, Navarra i sud de França : C. arnoldi i C. asper, els tritons del Montseny i 

pirinenc respectivament. 

Un segon grup, també constituït per dues espècies, són els tritons de muntanya 

tirrènics (gènere Euproctus) amb dues espècies, una a Còrsega (E. montanus) i l’altre 

a Sardenya (E. platycephalus). 
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 El tercer grup fa referència a cinc espècies de tritons de muntanya 

orientals que habiten a l’Àsia menor, el Kurdistan i el nord de l’Iran, els quals 

conformen el gènere Neurergus. 

 

2.1.6 El nou gènere Calotriton 

Abans es considerava que els tritons de muntanya formaven part d’un únic 

gènere Euproctus, però amb els estudis realitzats pels investigadors Felix Amat i 

Salvador Carranza, s’ha demostrat que en veritat, els tritons de Còrsega (Euprocus 

montanus) i Sardenya (Euproctus platycephalus) tenen un origen independent dels 

continentals, els quals es van classificar dins del nou gènere Calotriton que inclou els 

tritons pirinenc (C. Asper ) i del Montseny (C. Arnoldi). El comportament de còpula que 

presenten els Calotriton és un exemple de convergència evolutiva. D’aquesta manera 

es pot pensar que Euproctus i Calotriton van desenvolupar un tipus de comportament i 

van adquirir uns trets morfològics similars de forma independent com a millor solució 

per adaptar-se al mateix hàbitat (Carranza i Amat, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura_2:  Veiem localitzades les diferents poblacions de tritó Pirinenc i del Montseny (Font: Carranza, 

2007). 
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2.2 Breu sinopsi històrica 
 

Malgrat que el massís del Montseny ha comptat amb una gran tradició d’estudis 

dels seus diversos vessants científics que arrencaren a finals del segle XIX i continuen 

fins als nostres dies amb personatges com Pius Font i Quer, Estanislau Vayreda, 

Eduard Fonseré, Salvador Llobet, Ignasi de Sagarra, Ramon Villarubia, Jaume Almera, 

Joaquim Maluquer, Oriol de Bolòs o Martí Boada.  

Les primeres poblacions de tritó del Montseny no es van trobar fins l’any 1978, 

gràcies a la troballa d’un resident al Turó de l’Home. Ell va prosseguir a informar a en 

Martí Boada de la descoberta. Aleshores, va ser la universitat de Barcelona qui va 

anar a veure el tritó. Al cap d’uns dies va aparèixer una nota on s’explicava que s’havia 

trobat un individu de tritó pirinenc a la zona del Monstseny (Carranza com. verb. , 

2007). 

Aquestes primeres poblacions van ser catalogades com les més meridionals 

del tritó pirinenc (Euproctus asper, Montori i Pascual, 1981) i no ha estat fins als inicis 

d’aquest nou segle que han estat considerades una nova espècie (Carranza i Amat,  

2005). 

 

2.2.1 Història Evolutiva 

En el treball que es va publicar a la prestigiosa revista Zoological Journal of the 

Linnean Society, (Caranza i Amat, 2005) on es descriu la nova espècie, s’explica que 

es van utilitzar tècniques de sistemàtica molecular, les quals han consistit en la 

seqüenciació de tres gens mitocondrials i la seva posterior anàlisi filogenètica per a 

inferir les relacions evolutives entre els diferents grups de tritons europeus i poder 

crear la hipòtesi evolutiva i biogeogràfica del gènere Euproctus.  

Aquesta hipòtesi, ens diu que el gènere Euproctus al qual pertanyen els tritons 

de muntanya, consta de tres espècies diferents:  

• Euproctus asper, present als Pirineus i algunes muntanyes pròximes, 

• Euproctus montanus, endèmic de l’illa de Còrsega,  

•  Euproctus platycephalus, endèmic de l’Illa de Sardenya.  

Aquests tritons, es caracteritzen per estar adaptats a viure en un medi on les 

aigües corrin i siguin fredes.  També tenen en comú una sèrie de característiques 

morfològiques i de comportament que els fan únics entre els tritons europeus.  
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Tenint en compte aquestes adaptacions i la història geològica de l’àrea en la 

que viuen, des de sempre, s’ha assumit que comparteixen un ancestre comú més 

recent, que hauria viscut ara fa uns 29 Ma (Milions d’anys) en la zona dels Pirineus i el 

seu massís Corso-Sard. 

 Posteriorment, i degut a la separació d’aquest massís i a la seva rotació cap a 

l’est, s’hauria produït l’aïllament entre les poblacions continentals (E. asper) de 

l’ancestre dels tritons tirrènics, el qual hauria migrat amb el bloc Corso-Sard fins que 

aquest es va fragmentar a Còrsega i Sardenya donant lloc a E. montanus i E. 

platycephalus respectivament. 

 Aquestes tècniques moleculars s’han utilitzat junt amb l’anàlisi multivariant de 

16 caràcters morfològics i un estudi osteològic per analitzar el grau de variabilitat entre 

les diverses poblacions de tritó Pirinenc dins la seva àrea de distribució. 

 Els resultats del treball demostren sense cap dubte que el tritó pirinenc té un 

origen completament independent dels altres membres del gènere Euproctus i que per 

tant, totes les característiques morfològiques i etològiques que comparteixen són 

producte de convergències evolutives, produïdes com a resultat de la forta pressió de 

selecció que existeix en el medi aquàtic en el que viuen. Les anàlisis filogenètiques 

suggereixen que E. asper és el grup germà del clade marmoratus-karellini del qual es 

va separar ara fa uns 8 Ma aproximadament.  

Els dos tritons tirrènics (E. montanus i E. platycephalus) apareixen a la filogènia 

estretament emparentats i les datacions que s’han fet utilitzant rellotges moleculars 

suggereixen que es podrien haver separat fa aproximadament uns 5 Ma. Com a 

producte del llarg període de temps d’aïllament de les poblacions tirrèniques, les 

relacions d’aquests amb la resta de tritons europeus són incertes (Full informatiu de la 

societat catalana d’herptologia, 2005). 

 

2.2.2 Relacions filogenètiques: 

Basant-se en el Codi de Nomenclatura Zoològica, els referits autors mantenen 

E. montanus i E. platycephalus dins el gènere Euproctus (el qual es fa un nomen 

protectum ja que sinó, hauria d’utilitzar-se el nom Megapterna Savi, 1838, que es fa un 

nomen oblitum perquè del contrari tindria precedència sobre Euproctus) i es 

“ressuscita” el gènere Calotriton Gray 1850 per al Tritó pirinenc, amb el qual Euproctus 

asper  passa a denominar-se Calotriton asper (Full informatiu de la societat catalana 

d’herptologia, 2005). 
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2.2.3 Comparació entre poblacions de Calotriton 

 El principi de similitud en filogènia preveu que com menys temps faci que dues 

espècies o poblacions evolucionin per separat des del seu avantpassat comú, més 

semblant serà la seqüència nucleòtica. D’aquesta manera, la comparació de parells de 

seqüències per trobar l’hipotètic avantpassat comú permet establir un esquema 

jeràrquic, anomenat filogènia o arbre d’evolució. 

 

 

Figura _3: Arbre filogenètic dels tritons de muntanya ibèrics (Calotriton) obtingut mitjançant la 

seqüenciació d’un fragment de gen mitocondrial en les poblacions mostrejades. La zona ombrejada, 

representa la distribució del tritó pirinenc (C. asper). La distància que hi ha entre la població de Calotriton 

asper més propera al Montseny (Susqueda) i el massís és d’aproximadament 30 Km (Font: Carranza 

2007). 

1. Població de tritó del Montseny 

2. Irati 

3. Vidrà 

4. Xixerella 

5. Vall d’en Bac 

6. Collada de Tosses 

7. Font de l’ús 

8. Berga 

9. Ordesa 

10. Monrepos 

11. Susqueda 

12. Vilanova de Meià 
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Figura_4:  Esquema il·lustratiu de les diferents poblacions de tritó a la península (Font: Elaboració pròpia a  

partir de Carranza 2007). 

 

 La tècnica molecular utilitzada (Carranza i Amat, 2005) ha permès identificar 

espècies com el tritó del Montseny. En aquest cas, van utilitzar un fragment de 354 

nucleòtids del gen mitocondrial citocrom b, i van generar una filogènia mitjançant 

mètodes basats en diversos models d’evolució.  

Els resultats van revelar que tots els tritons del Montseny investigats que 

provenien dels diferents punts del Pirineu localitzats a la figura 4, presenten una 

seqüència similar entre ells, però alhora força diferent de la del tritó pirinenc (Calotriton 

asper).  

De tots els membres de la família dels salamàndrids, a la qual pertanyen els 

tritons, el Calotriton asper, és la menys diferent de l’endemisme del Montseny. 

 En termes evolutius, això significa que aquestes dues espècies, la pirinenca i 

la del Montseny, van derivar d’una mateixa i única espècie ja desapareguda que va 

experimentar un trencament de la seva distribució en les dues àrees separades i 

aïllades.  

Els individus de les poblacions que les habitaven no es reproduïen entre ells 

per la presència d’alguna barrera que impedia el flux d’individus entre les poblacions, a 

partir d’aleshores, va ser quan van començar a evolucionar per separat, fins esdevenir 

amb el temps les dues espècies actuals. 
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2.2.4 Evolució de Calotriton: 

Com que els gens experimenten canvis de nucleòtids amb una velocitat més o 

menys constant, anomenada taxa de substitució, és possible conèixer 

aproximadament l’edat de separació de dues espècies vivents respecte al seu 

avantpassat, mitjançant l’edat dels fòssils o esdeveniments geològics transcorreguts 

en el passat els quals han d’estar cronològicament ben datats. 

Si s’utilitza aquesta dada respecte a la quantificació de les diferències entre les 

seqüències d‘ADN d’aquestes dues espècies de referència, s’obté una taxa de 

substitució, la qual la podem utilitzar per datar el període de divergència d’altres 

espècies (Carranza i Amat, 2005). 

L’ús d’aquesta metodologia, permet estimar de forma aproximada que 

l’evolució de l’avantpassat dels dos tritons de muntanya (Calotriton) en dues espècies 

separades va tenir lloc fa 1,5 milions d’anys (figura 4). Durant aquesta època, la Terra 

es trobava sotmesa a períodes de clima fred i sec (glaciacions) i d’altres de càlids i 

humits (interglacials). Probablement, durant un d’aquests períodes glacials, en què 

gran part de les poblacions s’extingirien a causa de les condicions climàtiques 

adverses, l’espècie ancestral només deuria trobar refugi en dos indrets geogràfics 

separats amb característiques ambientals adients per a la seva supervivència. Això 

hauria propiciat la separació i l’inici del trencament de l’espècie ancestral en les dues 

que viuen actualment. 

Com que tant el tritó pirinenc com el del Montseny es troben a la Catalunya 

central, la hipòtesi més senzilla és suposar que l’avantpassat habitaria aquesta regió 

en el moment de produir-se el fenomen d’especiació (figura  4). 

Les anàlisis d’ADN realitzats pels científics Salvador Carranza i Felix Amat, 

revelen un aspecte interessant de la història antiga de les dues espècies germanes. 

Les seqüències dels tritons pirinencs examinades són quasi idèntiques entre elles, 

mentre que en l’endemisme del Montseny hi ha dos grups amb certes diferències que 

coincideixen amb els dos nuclis de poblacions trobats. L’explicació més versemblant 

d’aquestes evidències és que la distribució actual del tritó pirinenc és molt recent, 

producte d’una expansió molt ràpida. Per entendre-ho millor, cal que ens remuntem fa 

8.000 anys, a la darrera glaciació del Würm, quan gran part dels Pirineus (que 

actualment contenen la major part de la distribució de Calotriton asper) es trobaven 

completament gelats i per tant, eren inhabitables per aquesta espècie. Així, l’espècie 

pirinenca estaria refugiada en una àrea geogràfica original molt petita des d’on s’hauria 

dispersat als indrets on és present actualment. La situació de Calotriton arnoldi és 
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força diferent; la troballa de dos grups de seqüències d’ADN revela que durant gran 

part dels períodes glacials-interglacial les poblacions es van refugiar en dos indrets 

diferents del Montseny des de ben antic. El Calotriton arnoldi a diferència del seu 

congènere, no sembla haver-se expandit més enllà del Montseny. 

 

2.2.5 Mètode científic 

 Aquesta tècnica molecular utilitzada per Salvador Carranza i Felix Amat,  

permet identificar espècies com el tritó del Montseny. En aquest cas, van utilitzar un 

fragment de 354 nucleòtids del gen mitocondrial citocrom b, i van generar una filogènia 

mitjançant mètodes basats en diversos models d’evolució.  

 

2.2.6 Resultats 

Els resultats van revelar que tots els tritons del Montseny investigats que 

provenien dels diferents punts del Pirineu localitzats a la figura 3, presenten una 

seqüència similar entre ells, però alhora, força diferent de la del tritó pirinenc 

(Calotriton asper).  

De tots els membres de la família dels salamàndrids, a la qual pertanyen els 

tritons, el Calotriton asper, és la menys diferent de l’endemisme del Montseny. 

 En termes evolutius, això significa que aquestes dues espècies, la pirinenca i 

la del Montseny, van derivar d’una mateixa i única espècie ja desapareguda que va 

experimentar un trencament de la seva distribució en les dues àrees separades i 

aïllades.  

Els individus de les poblacions que les habitaven no es reproduïen entre ells 

per la presència d’alguna barrera que impedia el flux d’individus entre les poblacions, a 

partir d’aleshores, va ser quan van començar a evolucionar per separat, fins esdevenir 

amb el temps les dues espècies actuals. 
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2.3 Distribució. En el passat i actual 
 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), és 

un endemisme del massís del Montseny, i és l’únic tritó de muntanya que hi és 

present. Així doncs, el tritó pirinenc (Calotriton asper) no és present al Montseny i per 

tant, les poblacions més properes es troben a les rieres que transcorren pel vessant 

sud del pantà de Susqueda, al nord de les Guilleries (Baucells et al. 1988). 

La informació sobre el tritó del Montseny no va gaire més enllà de la 

catalogació d’aquest com a espècie, ja que d’anteriorment tan sols se’n conserva 

l’observació, degut a la classificació de l’amfibi com a tritó pirinenc. 

 Les dades de què es disposa actualment mostren que el tritó del Montseny 

presenta una distribució fragmentada, per una petita àrea inferior a 40 Km2, en dos 

nuclis poblacionals aïllats, amb 4 i 3 poblacions cadascun. L’ocupació es restringeix a 

7 torrents afluents de la Tordera. En total sumen un conjunt de 7 poblacions i un 

màxim total de 1.500 individus adults. 

Atès que l’espècie sembla ser exclusivament aquàtica, les poblacions es 

distribueixen al llarg d’un tram més o menys ampli del torrent. 

 

2.4 Hàbitat. Descripció, dinàmica i factors 

d’amenaça 
  

 El tritó del Montseny és una espècie molt 

críptica que només viu en 7 torrents dins d’una 

àrea de menys de 40 km2 del Parc Natural del 

Montseny. Una àrea que està situada a banda i 

banda del riu Tordera, en afluents determinats tan 

sols coneguts per Carranza i Amat. Entre les 

característiques del seu hàbitat hi destaquen la 

baixa temperatura de l’aigua que oscil·la entre 

1,5ºC al desembre i 20ºC a l’agost. La major 

activitat en l’espècie es troba entre els 7º i 16º. 

Tots els torrents on ha estat trobat tenen un 

  Figura_5: Exemple d’hàbitat del tritó (Font: 

Carranza, 2007). 
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substrat calís i fissurat i no substrat granític.  

 A més, els torrents es caracteritzen per ser estrets, amb poc cabal, un pendent 

força  elevat  i una cobertura vegetal, tant a nivell de bosc com de sotabosc, que fa 

efecte pantalla proporcionant un ambient fresc i humit. L’higroperíode dels torrents es 

caracteritza per una sequera estival del cabal en superfície i dos màxims a la 

primavera i a la tardor, coincidint amb el desgel i les pluges d’octubre. Majoritàriament, 

els torrents es troben entre els 800 i els 1.200 metres d’altitud i a l’obaga, però també 

hi ha poblacions a la solana on es troba suficient densitat de bosc.  

 El biòtop general està constituït per fagedes, tot i que també es troba en 

torrents que transcorren per boscos d’alzinar o alzinar amb bosquina de verns 

(Carranza i Amat, 2005). 

 Degut a que l’espècie és molt sensible a la pertorbació humana del seu medi, 

evita corrents d’aigües contaminades, torrents desforestats o la presència de pistes 

forestals.  

Situem dins el seu nínxol ecològic els corrents amb fort pendent localitzats 

sobre un substrat ric en fissures, fortament oxigenats, pobres en matèria orgànica i en 

partícules en suspensió (Carranza i Amat, 2005). És a dir, en trams alts dels rius, o en 

petits rierols afluents, de cabal irregular. Tot i que durant el mostreig a la tardor del 

2005 realitzada per Carranza i Amat, la majoria de tritons varen ser observats de 

manera activa en les lleres de les bassetes que produeixen l’entollament del torrent 

(Anuari del Parc, 2005). 

La dinàmica en l’hàbitat del tritó és intensa, doncs l’orogènia i la situació del 

Parc Natural, fan que ens trobem en condicions característiques del terreny i que 

afecten en major o menor mesura a l’amfibi, ja que tenen incidència en l’ambient. 

Podríem justificar el clima del Montseny a partir de fenòmens meteorològics ben 

perceptibles com el gradient tèrmic, les boires o la marinada i també per la presència 

de determinades comunitats vegetals com les fagedes o les avetoses (Panareda, 

2006). En poc més de sis quilometres trobem un desnivell de 1.500 metres, amb un 

gradient tèrmic i d’humitat considerable, factors que van relacionats directament amb 

el tritó ja que són dues de les variables més importants a l’hora de definir l’hàbitat de 

l’amfibi. La distribució de les diferents comunitats vegetals d’aquesta regió ve 

determinada per factors físics que ajuden a comprendre la capacitat del tritó per viure-

hi.  

Les exposicions a cara sud o nord, juntament amb altres factors ens donen 

diferències climàtiques clares dins el Parc, que s’accentuen a l’hivern, diferències 
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climàtiques algunes de les quals donen unes condicions òptimes al desenvolupament 

del tritó tan sols en la cara obaga, com és el cas de racons on a mai arriben els raigs 

del Sol (Panareda, 2006), aconseguint nivells d’insolació molt vàlids pel tritó del 

Montseny. 

Un dels fenòmens meteorològics característics del Montseny, és la inversió 

tèrmica, un procés que és de difícil presència. Encara que la inversió tèrmica és més 

intensa en la zona que està en contacte amb la plana de Vic (Panareda, 2006), i 

actualment el tritó es troba enfocat a la cara del Vallès, la inversió en les temperatures 

canviant el gradient tèrmic estàndard podria donar al tritó un ambient més humit i fresc 

en cotes més baixes on de per si, no s’obtindrien aquestes condicions.  

Un altre factor determinant per la possibilitat de supervivència del tritó és la 

boira que es forma a les cotes altes, resultat en molt bona part de la marinada 

provinent del Mediterrani, que al posar-se en contacte amb les serralades litorals i pre-

litorals es condensa. Aquest aire és força humit, i al condensar-se sol cobrir els 

vessants superiors del Montseny, sobretot a partir dels 800 metres. És un fenomen 

molt freqüent a l’estiu, entre agost i setembre. A l’observatori del Turó de l’Home es 

registren una mitjana de 19 a 22 dies de boira baixa respectivament (Panareda, 2006). 

Aquestes boires en les capes altes donen un ambient fresc a les zones habitades pel 

tritó en els mesos més calorosos de l’any, de fet és la formació d’aquestes boires, la 

vegetació densa i totes les altres característiques especials del Montseny les que fan 

possible que aquest petit organisme visqui en aquest massís. 

Atès que la distribució de la vegetació, afecta l’hàbitat del tritó de manera 

estacionària, els canvis són de procés lent, per tant, el règim de torrents i rius és molt 

més dinàmic i canviant, de manera irregular estacional i anual. La sequera estival 

provoca un estiatge llarg i problemàtic en tots els cursos principals. La Tordera, on 

actualment es troba distribuït el tritó, i el Congost, van gairebé sempre secs a l’estiu i 

fins i tot en altres moments de l’any. El Montseny és massa petit per ser un bon 

regulador i una reserva d’aigua a l’estiu. Moltes de les rieres porten aigua superficial 

en el moment d’entrar a la depressió, però aquesta aigua és ràpidament consumida de 

forma directa a l’infiltrar-se cap als aqüífers (Panareda, 2006). Tot i que en molts dels 

torrents l’aigua superficial perdura anualment, en alguns la sequera també arriba a 

produir-se, deixant el tritó sense hàbitat on desenvolupar-se. No obstant, s’ha observat 

que després d’un període de sequera el tritó torna a ser observat en el mateix punt 

anterior a l’absència d’aigua, això pot ser degut a la persistència sota terra de l’animal 

(Carranza, 2007). Volem destacar que tot i que el tritó pugui sobreviure, les rieres 
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sense períodes de sequera li proporcionen un ambient molt més òptim i faciliten la 

procreació i desenvolupament de l’amfibi.  

Un cop ja exposades les preferències vegetatives i les de caire aquàtic del tritó, 

també hem de remarcar que el tritó del Montseny, així com d’altres tritons, prefereix 

sempre el substrat calís, la qual cosa implica una reducció important de l’hàbitat, ja 

que el Montseny és majoritàriament granític. La predilecció per un substrat calís, recau 

en la formació de cavitats on amagar-se, així com el tritó pirinenc el trobem en les 

zones pissarroses per tal d’amagar-se entre les esquerdes (Carranza, 2007).  

Fent una síntesi de l’hàbitat, veiem que els requeriments del tritó condicionen 

fortament la seva distribució, ja que al Montseny l’àrea disponible és reduïda. Una 

expansió cap a nous hàbitats de forma autònoma es fa molt difícil degut a la poca 

extensió de territori habitable pel tritó, i també degut a la no existència de corredors 

biològics viables per permetre el moviment de l’amfibi; sense oblidar que ja de per si 

és un animal de poca capacitat de conquesta de nous hàbitats. 

Per últim, puntualitzar en les informacions que hem rebut del senyor Carranza, 

combinades amb les nostres pròpies investigacions així com el material gràfic de que 

es pot disposar respecte el Parc Natural del Montseny, han fet que tinguem una idea 

molt aproximada de la localització del tritó a mitjana escala, que ens permet proposar 

mesures per a la seva conservació. Ara bé, per motius de seguretat de les poblacions, 

hem decidit no mostrar mapes en la que creiem que és la ubicació del tritó actualment. 

      

2.5 Característiques morfològiques 
 

El tritó del Montseny (Carranza i Amat, 2005) té un cos robust i de secció 

subcilíndrica. La seva longitud total en estat adult no supera els 110 mm i els 94 mm 

de longitud des del musell fins a l’angle 

posterior de l’àrea cloacal (figura 6). El 

seu pes oscil·la entre els 3 i 8 grams. La 

cua  és com a mínim tan llarga com el 

tronc; es troba deprimida lateralment, 

amb una punta obtusa i sense crestes. 

El cap és gran, curt, ample i aplanat amb 

els ulls petits situats en posició lateral i 

un plec gular poc marcat (figura 7). 

Figura_6: Femella de tritó del Montseny. (Font: 
Carranza, 2007). 
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 Les potes són curtes i primes però ben 

desenvolupades, amb dits que han desenvolupat una 

mena de coberta quitinosa a les ungles. A la pell presenta 

grànuls amb una protuberància queratinitzada terminal 

que són absents a la regió gular, la ventral i la inferior a la 

cua. 

La pigmentació del cap, les extremitats, el dors, 

els flancs del cos i la cua és de color bru uniforme amb 

una tonalitat axocolatada (Carranza i Amat, 2005). Alguns tritons poden presentar 

taques petites irregulars als costats de la cua i més rarament del cos, de color groc 

lleugerament verdós i pàl·lid. Als flancs, àrea de contacte amb el ventre, apareixen 

puntets de color argentat que li donen un aspecte iridescent. És en la regió ventral on 

apareixen diferències entre sexes. 

Tant mascles com femelles  mostren la gola de color crema i una taca a la regió 

del ventre, a prop dels punts d’inserció de les extremitats anteriors, de color marfil 

(Carranza i Amat, 2005). En canvi, les femelles presenten una pigmentació crema 

uniformement distribuïda, però translúcida. Per aquesta causa i també per l’escassa 

pigmentació dels ovaris, és possible observar els estadis avançats de 

desenvolupament dels ous, els fol·licles en vitel·logènesi. En els mascles, l’extensió 

d’aquesta pigmentació es redueix a l’àrea ventral propera a la regió cloacal i a la resta 

del ventre apareix un mosaic de puntets de color gris amb diferent grau de 

pigmentació. 

La distinció entre mascle i femella és fàcil, ja que l’espècie és sexualment 

dimòrfica tant en mida com en forma corporal (Carranza i Amat, 2005). Els mascles 

presenten una major longitud des del musell fins a l’angle posterior de l’àrea cloacal i 

tenen el cap més ample. En canvi, les femelles tenen una cua més llarga en relació al 

Figura_7:   Detall del cap de  
Calotriton arnoldi. (Font: 
Carranza, 2007) 

  Figura_8:  A l’esquerra, regió ventral del mascle i, a la dreta, de la femella de tritó de Montseny 
(Font: Carranza, 2007). 
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cos. La regió cloacal és força informativa del sexe dels individus; així, els mascles 

presenten una àrea cloacal bulbosa, amb una obertura cloacal que s’obre en l’àrea 

central, mentre que les femelles tenen una protuberància allargada d’aspecte tubular 

projectada exteriorment, a l’extrem de la qual es troba l’obertura cloacal. 

Les larves presenten una coloració molt similar als adults i sovint les taques 

grogues són més patents (Carranza i Amat, 2005). A diferència de les larves de 

salamandra (Salamandra salamandra), tan freqüents al Montseny, les larves de 

Calotriton arnoldi són més escasses i presenten una morfologia diferent: el cap més 

llarg i estret, mentre que el cos és allargassat i comparativament més prim (figura 9). 

Fins ara no ha estat possible observar postes. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Diferències morfològiques amb el tritó 

pirinenc ( Calotriton asper) 
 

2.6.1 Anatomia externa 

Comparativament parlant, el tritó del Montseny és una espècie fàcilment 

identificable respecte a la seva espècie germana, el tritó pirinenc. L’endemisme del 

Montseny presenta menys grànuls i aquests estan menys desenvolupats i mai 

presents en el ventre o a la part inferior de la cua i el cos; però és la coloració tan 

particular, sobretot del ventre i la gola, que el fa marcadament diferent. El tritó del 

Montseny mai no presenta una línia groga al centre del dors, com pot succeir en 

l’espècie pirinenca. Fins i tot hi ha diferències en la morfologia cloacal de les femelles: 

la protuberància cloacal, que en l’espècie del Montseny s’insereix directament en la 

Figura_9:  Larva de tritó del Montseny (Font: Carranza, 2007). 
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base de la cua, en la seva congènere pirinenca ho fa sobre una base d’aspecte bulbós 

(Carranza i Amat, 2005).  

 

 

2.6.2 Diferències osteològiques 

 Es va poder determinar que especialment els mascles de tritó pirinenc tenen 

unes projeccions laterals força pronunciades i en un angle de 90º en les 3-4 primeres 

vèrtebres caudosacrals. Projeccions que són absents en tota la resta de tritons 

europeus mascles o femelles, els quals presenten unes vèrtebres caudosacrals amb 

projeccions més aviat petites i en un angle d’uns 60º 

   

Figura_10:  D’esquerra, a dreta dues visons d’una femella de tritó pirinenc i tritó del 
Montseny. (Font: Carranza, 2007). 
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2.7 Ecologia i comportament de l’espècie 
 

El tritó del Montseny és una espècie força esquiva a l’observació (Carranza i 

Amat, 2005). És fonamentalment nocturn i només ha estat possible observar un baix 

nombre d’individus de dia sota pedres o visibles sobre la llera del torrent a última hora 

de la tarda. La major part dels individus desenvolupa la seva activitat a l’interior del 

torrent, dins l’intricat laberint d’espais que conforma l’interior del llit pedregós del 

torrent, i només uns quants apareixen a la superfície de la llera.  

 

En cap cas s’ha observat 

mai a Calotriton arnoldi fora de 

l’aigua (Carranza i Amat, 2005), el 

que sembla indicar que a 

diferència del tritó pirinenc, el del 

Montseny podria ser de costums 

totalment aquàtiques. En el cas del 

tritó pirinenc desprès que les 

larves surten de l’aigua aquestes 

Figura_11: Radiografia de dos especímens, d’esquerra a dreta, tritó pirinenc i del Montseny,  
mostrant el detall de les vèrtebres caudosacral i caudal (Font: Carranza, 2007) 
 

Figura_12:  Larva de tritó del Montseny amagada entre 
esquistos. (Font: Carranza, 2007) 
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es passen dos anys a terra fins que retornen a l’aigua definitivament. Les larves del 

tritó del Montseny (figura 12) són extremadament secretives i amagadisses ja que al 

llarg de tots els anys de prospecció s’han vist més de 150 adults i tant sols 4 larves. El 

fet de que s’hagi vist tots els estadis a dins l’aigua (larves amb brànquies, larves amb 

brànquies molt reduïdes, juvenils sense brànquies i adults) ratifica la idea exposada 

anteriorment que la totalitat del cicle de vida del tritó del Montseny podria transcórrer 

dins dels torrents. 

El comportament del tritó 

sol ser la recerca d’aliment, la 

reproducció i l’oxigenació activa 

(Carranza i Amat, 2005). Les 

escasses dades sobre 

l’alimentació de què es disposa, 

indiquen una dieta de larves 

d’insectes aquàtics, larves de 

salamandra, de petits cargols, 

crustacis, cucs i sangoneres que 

cerquen introduint el musell en 

petites esquerdes o a les vores de 

les pedres. Sovint s’observen 

tritons aturats en indrets on l’aigua cau i genera un corrent força oxigenat. Com que els 

pulmons en aquesta espècie semblen estar força reduïts, per evitar la flotabilitat, 

determinats exemplars trien aquesta opció per augmentar l’eficiència de la respiració 

cutània. Habitualment, els tritons es desplacen lentament per la llera del torrent i quan 

són molestats neden ràpidament propulsant-se mitjançant ondulacions laterals de la 

cua i cercant un forat o una fissura on amagar-se. Una altra particularitat és que tots 

els individus de totes les poblacions de tritó del Montseny en ser capturats, desprenien 

una substància blanquinosa i enganxosa que feia una olor molt forta i que molt 

possiblement servia per defensar-se de possibles depredadors. 

El patró d’activitat observat a la superfície és bimodal, amb dos màxims a la 

primavera i la tardor i una marcada disminució de l’activitat hivernal i estival. Això és 

degut a la forta reducció del cabal dels torrents i l’augment de la temperatura de l’aigua 

a l’estiu, període més crític per la supervivència de l’espècie. La diapausa hivernal 

tindria lloc de desembre a febrer. Fins ara, només ha estat possible observar dues 

còpules, totes elles a la tardor, de característiques idèntiques a l’espècie germana 

Figura_13:  Una còpula de Calotriton Arnoldi. El mascle 
està dalt i té la cua cargolada al voltant de la femella i la 
subjecte amb força fins que li transfereix l’espermatòfor 
(Font: Carranza, 2007). 
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pirinenca; el mascle immobilitza a la femella amb la cua i li transfereix l’espermatòfor 

directament a la cloaca, evitant que sigui arrossegat per la forta corrent (figura 13). En 

aquest sentit, la meitat de les femelles observades a la tardor presentava fol·licles en 

vitel·logènesi. No obstant això, l’escàs coneixement d’aspectes de la biologia de 

l’espècie, com la freqüència i mida de la posta o el període de desenvolupament 

larvari, no permet descartar que hi hagi còpules primaverals (Carranza i Amat, 2005).  

 

2.8 Dinàmica de la població 
 

No existeixen actualment gaires dades sobre la seva dinàmica pel què fa a 

canvis d’hàbitat o grans canvis demogràfics. Com que aquesta espècie ha estat 

descrita científicament al 2005 encara està en fase d’estudi.  

 

2.8.1 Factors limitants i d’amenaça i causes de la regressió  

Són diversos els factors limitants per al tritó del Montseny, els quals poden fer 

que l’espècie quedi en una àrea més restringida i per tant, es trobi en un clar estat de 

regressió. A continuació, detallarem el grau d’importància de cadascun d’aquests 

factors per tal d’establir els objectius d’aquest Pla de recuperació, a més de fixar un 

ordre de preferències.  

• L’AIGUA: aquest recurs natural constitueix el principal factor limitant per al bon 

desenvolupament de les poblacions de Calotriton arnoldi. El Montseny és un 

massís aïllat i de dimensions petites; del qual una excessiva extracció d’aigua, 

tal i com sembla que s’està duent a terme per part de les quatre empreses 

embotelladores (Aigua Viladrau, Aigües del Montseny, Font Agudes i Font 

Regàs), pot comportar la disminució del nivell piezomètric dels aqüífers de les 

zones més elevades de la muntanya. Aquest fet afecta de manera bastant 

directa al tritó degut a que en redueix la superfície actual i de potencials 

hàbitats en què aquesta espècie es podria desenvolupar.  

De forma paral·lela en fa reduir la capacitat de colonització de noves zones 

degut a que aquestes queden separades per trams en què el torrent es troba 

totalment sec, i com ja hem explicat anteriorment, el tritó del Montseny és una 

espècie completament aquàtica durant totes les fases de la seva vida. 
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• LA PROPIETAT PRIVADA: el Parc Natural del Montseny està constituït 

majoritàriament per superfícies forestals, les quals són primordialment de 

titularitat privada. Aquesta estructura de la propietat no exclou que, com a tot 

espai natural, sigui necessària la gestió de la massa forestal. (Borrell, et. al., 

2003)  

Més concretament, tenim constància de que el 86% de la titularitat del sòl és 

privada, vers un 13% de titularitat pública gestionat per la Diputació de 

Barcelona i el 1% restant, públic gestionat per la Generalitat de Catalunya. Amb 

aquestes dades ens podem fer una idea de les dificultats a l’hora de proposar 

mesures de conservació de l’hàbitat.  

 

• EL CANVI CLIMÀTIC: és un problema ambiental de caire més general, tot i que 

no per això menys important. Les condicions climàtiques afecten molt a 

aquesta espècie, tot i que de moment la temperatura de l’aigua és l’adequada, 

hi ha estudis que demostren que la insolació també li afecta. De tal manera 

que, sempre viu en boscos de ribera, però a la cara sud del massís el trobem 

només en fagedes denses i tancades on gaudeix de l’ombra necessària per tal 

de que la temperatura no sigui massa elevada; mentre que a cara nord pot 

arribar a viure en alzinars petits ja que les condicions climàtiques entre 

mediterrànies humides i atlàntiques d’aquest vessant li ho permeten.  

Cal tenir en compte, que segons l’estudi en 50 anys la fageda ha pujat 70 

metres (Peñuelas i Boada, 2003), per tant, si la fageda a la llarga desapareix, 

l’espècie estudiada desapareixerà amb ella.  

 

• LA QUITRIDIOMICOSIS: l’aparició de noves malalties i patògens, i la seva 

ràpida expansió, és una de les problemàtiques que afecta més directament a la 

població d’amfibis, tot i que, per sort, en les poblacions de Calotriton arnoldi 

encara no s’hi ha detectat. Cal contemplar la possible aparició i fer que el Parc 

Natural del Montseny estigui preparat per afrontar la situació en cas d’infecció.  

 

El principal factor d’amenaça és l’actuació de l’home, però ja no parlant de 

manera indirecta pel què fa a la degradació del medi o a l’extracció il·legal d’aigua dels 

torrents, sinó per la captura il·legal d’aquests petits amfibis la qual és una de les 

accions directes realitzades per l’acció antropogènica que més pot afectar a la 

conservació d’aquesta espècie.  
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Normalment aquestes activitats tenen com a objectiu el comerç clandestí o el 

col·leccionisme pseudo-científic, activitats que haurien de regular-se mitjançant la 

vigilància de les poblacions de l’espècie i una legislació que castigui durament als 

infractors de manera transfrontanera.  

Prenem com a precedent el cas de la Salamandra (salamandra salamadra) ja 

que és una reivindicació d’abast mundial. A la publicació del Quercus del mes de juliol 

del 2007 apareix una carta redactada per la mateixa Associació Herptològica 

Espanyola referent a aquest tema, la qual ens comunica la seva estupor quan van 

descobrir a través d’internet que es trobaven a la venta d’exemplars de salamandra 

subespècie Asturiana a botigues d’Anglaterra, Alemanya i Itàlia. Ells exigeixen un 

major control tan en l’entrada com en la sortida d’animals d’Espanya i denuncien 

aquestes països on es venen aquestes espècies, ja que si no augmenta la seguretat i 

control de venda de fauna ibèrica, la riquesa herpetològica seguirà sent espoliada en 

benefici d’uns pocs. 

 Com a factor d’amenaça humà de caire indirecte, en terme secundari, trobem 

la degradació del medi, ja que no es tracta d’un factor tant decisiu com per altres 

vertebrats amenaçats del continent. Cal afegir que es tracta d’una espècie que habita 

en un Parc Natural que a més ha adquirit la categoria de Reserva de la Biosfera i la 

gestió del seu territori es veu regulada pel Pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge del Parc del Montseny, element primordial del planejament del Parc Natural 

del Montseny. L’hàbitat del tritó és de difícil accés i es troba força amagat entre el bosc 

de ribera, fet que afavoreix a la bona conservació d’aquest tram del torrent de la 

Tordera.  

 En quan a altres factors d’amenaça, encara no es coneix quines relacions de 

depredació i/o de competència poden afectar-lo. 

 El cas d’aquesta espècie és especial, ja que tot i que segons estudis fa molts 

anys que va quedar aïllada al massís del Montseny, en fa molt pocs que s’ha 

determinat com una espècie diferent de la que habita als Pirineus, Calotriton asper; 

motiu pel qual no es tenen masses dades per tal d’analitzar si hi ha una clara regressió 

de l’espècie.  

 Tot i que tenim la referència de que la població trobada inicialment,al 1978, 

classificada inicialment com a tritó pirinenc (C. asper), en cap altra visita al Parc s’ha 

trobat al mateix indret; es creu que ha desaparegut ja que el fet de ser completament 

aquàtica li suposa un obstacle a l’hora de recolonitzar nous hàbitats. Això es deu al 

canvi en el règim de temperatures i pluviometries, que s’ha experimentat des 



   PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ DEL MONTSENY 
   ACEE: Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques dels Països Catalans  

 30 

d’aleshores ençà, tal i com és motiu del desplaçament de la fageda, la qual conforma 

gran part de l’hàbitat del tritó del Montseny. 

 

2.8.2 Densitat i estructura de la població 

Per començar cal destacar en aquest apartat que el Calotriton arnoldi és 

l’amfibi amb l’àrea de distribució més petita de tot Europa. La seva àrea de distribució 

és d’aproximadament 40 km2 amb una població d’entre 1000 i 1500 adults (Carranza i 

Amat, 2005).  

Pel què fa a l’estructura d’edats d’aquesta espècie s’han dut a terme dos 

estudis paral·lels, el primer utilitza les dades preses pels descobridors del tritó en cada 

visita al torrent, mentre que el segon es realitza mitjançant l’estadístic d’Akaike, 

després de la realització d’un estudi puntual per tal de trobar els paràmetres 

necessaris per al model.   

En els dos casos coincideixen en el fet de que la proporció d’adults, respecte a 

la d’immadurs és molt gran. Tot i que discrepen en referència a la proporció de 

mascles i femelles durant algunes estacions de l’any, de tal manera que a l’estudi 

específic no es van mostrar diferències entre mascles i femelles.  

En aquest segon estudi, es va seleccionar un tram de torrent de longitud 

coneguda per estimar la mida i densitat de la població que l’habitava durant la tardor, 

capturant i recapturant tritons durant 11 dies. El mètode de selecció emprat va ser, 

com ja hem esmentat anteriorment, l’estadístic d’Akaike, que dóna per cada model un 

valor en funció de la quantitat d’informació respecte al nombre de paràmetres. Així, el 

model amb un valor d’Akaike més baix és el que amb un menor nombre de paràmetres 

conté més informació, i és el que es tria per a l’anàlisi poblacional. En la població 

investigada, el procés de selecció no va mostrar diferències entre mascles i femelles 

pel que fa a les probabilitats de captura i recaptura, però sí que la probabilitat de 

recaptura era clarament inferior a la de captura. Això, i el fet que el 21 per cent dels 

tritons capturats van ser recapturats, indica que els individus van variar el seu 

comportament i van esdevenir més difícils de capturar. En el tram de torrent estudiat, 

les estimacions de mida poblacional d’adults van ser d’entre 15 i 23 femelles i de 26 a 

36 mascles. Les estimacions de densitat poblacional, per al conjunt dels adults, 

oscil·len entre 0,29 i 0,41 tritons per metre lineal de torrent. Aplicant aquesta densitat a 

l’extensió dels torrents habitats per l’espècie, la mida poblacional per torrent se situa 

entre 72 i 330 individus (Carranza i Amat, 2005). 

Cal tenir en compte també que segons la localització dins el torrent, la densitat 
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també varia, amb una mitjana d’entre 0 i 5 individus en punts d’entollament d’aigua i 

entre 0 i 2 en zones de fort corrent.  

 

 

2.9 Interès econòmic 
 

Com ja hem esmentat, el tritó  és una espècie molt secretiva; aquest fet lligat 

als seus hàbits més aviat nocturns, fa que només un nombre molt reduït de persones 

hagin tingut la sort d’observar-lo en el seu hàbitat. Això ha comportat que no hagi 

esdevingut una espècie emblemàtica per a la població, tot i ser endèmica del 

Montseny; per la qual cosa no se l’hi pot atribuir un interès econòmic significatiu. 

Per altra banda, es podrien generar ingressos indirectes al Parc Natural del 

Montseny, basant-se principalment en els ingressos derivats de les funcions 

ambientals que realitzaria l’espècie (són quantificables la funció turística i la 

recreativa), significatives i gens despreciables. Així doncs, al representar l’única 

espècie de vertebrat endèmica de Catalunya, el tritó del Montseny podria ser un 

reclam pels visitants del PNM; perquè tot i segurament no poder ser observat pels 

turistes, aquests al passejar pel Parc Natural del Montseny on es troba el tritó, ja seria 

suficient per atreure’ls. 

 

2.10 Situació legal 
 

2.10.1 Mesures sobre l’espècie i sobre l’hàbitat 

Calotriton arnoldi ha estat recentment catalogat en l’àmbit estat pel Ministeri de 

Medi Ambient, qui va encarregar la redacció de l’informe per a la catalogació de 

l’espècie; amb la protecció d’espècie en perill d’extinció (EN) dins la categorització del 

llibre vermell. En les pròximes edicions, la presència del tritó dins les publicacions del 

Ministeri ja seran efectives. Tot i així, el tritó del Montseny ja gaudeix de protecció, de 

fet, aquesta va ser de màxima prioritat, per bé que, mentre era catalogat com a tritó 

pirinenc, la sanció aplicable era de molt baix cost i poc justificada tenint en compte la 

fragilitat del tritó del Montseny (Carranza com. verb., 2007).  

Així doncs, l’espècie gaudeix de la màxima protecció a nivell estatal, ara bé, 

tractant-se d’una espècie la qual qualsevol petita pertorbació en la població pot tenir 
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conseqüències importants, creiem necessària una proposta d’inclusió del tritó del 

Montseny al conveni CITES. Per raons de la pròpia espècie, i pel fet que el tritó sigui 

una espècie endèmica, rara, i molt particular, fan esdevenir a l’espècie com a molt 

temptadora al tràfic d’individus; és important donar una protecció especial al tritó, per 

tal de poder anar més enllà, si és necessari, de les fronteres espanyoles. El conveni 

CITES conté tres apèndixs que corresponen a tres categories de més a menys 

protecció. El tritó del Montseny hauria de ser inserit en l’apèndix 1, amb el qual s’obté 

la protecció màxima, de la manera més ràpida possible. Les espècies que es troben 

dins l’apèndix 1 del conveni tenen garantit un major control del tràfic d’individus, ja que 

aquest només és premés sota els corresponents permisos que el Ministeri decideix si 

atribuir. L’espècie compleix sobradament els requisits biològics necessaris per fer 

possible la seva inclusió: 

• La població total és petita, i les subpoblacions que les formen també. 

• La població té una àrea de distribució restringida i presenta fragmentació. 

• Existeix un cas d’extinció conegut. 

• L’espècie és molt vulnerable als factors intrínsecs i extrínsecs.  

 

Aquestes condicions citades responen a les demandes biològiques que el 

conveni CITES exigeix per tal de permetre l’entrada en aquest, i són absolutament 

suficients per garantir l’aplicació del conveni a Calotriton arnoldi. 

 

2.10.2 Les mesures específiques del Parc Natural 

Les pròpies mesures restrictives del Parc Natural del Montseny juguen a favor 

de la protecció del tritó del Montseny. La seva ubicació exacte es manté en secret per 

tal d’evitar qualsevol pertorbació, tot i que és molt difícil d’observar l’animal malgrat 

saber en quin tram de torrent trobar-lo (Carranza com. verb., 2007). L’ excel·lent 

vigilància forestal de la que gaudeix el Parc Natural del Montseny, juntament amb la 

total prohibició d’extreure sense permís exemplars de flora o fauna que habiten les 

comunitats del Parc, inclouen ja el tritó dins una protecció la qual podem qualificar com 

la d’actuació més pròxima.  

El règim general de protecció que mitjançant les disposicions generals i 

l’ordenació en zones que estableix el Pla especial, garanteix en gran mesura, el nivell 

adequat de protecció dels hàbitats i la fauna (Oficina tècnica de planificació i anàlisi 

territorial, 2007). La memòria del nou Pla especial certifica que de manera específica 

s’ha tingut en compte la distribució dels quiròpters, el cranc de riu autòcton 



   PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ DEL MONTSENY 
   ACEE: Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques dels Països Catalans  

 33 

(Austropotamobius pallipes), la granota roja (Rana temporaria) i el tritó del Montseny 

(Calotriton arnoldi), a l’hora de delimitar les Zones d’Alt Interès Natural, Ecològic i 

Paisatgístic (ZAINEP). D’aquesta manera, en el pitjor dels casos el tritó es troba dins 

una zona considerada de valor natural notable que justifica un elevat grau de protecció 

i la intervenció activa per assolir els objectius de conservació. Algunes de les 

poblacions de tritó es podrien trobar perfectament dins els límits de les Zones de 

Reserva Natural (ZRN), considerades les de màxima protecció del Parc. 

Corresponents a un conjunt d’espais naturals poc transformats, d’excepcional interès 

ecològic, paisatgístic i científic. La definició i les determinacions sobre aquestes àrees 

tenen per objecte la preservació dels hàbitats, ecosistemes, comunitats, espècies i 

altres elements naturals que per la seva raresa, fragilitat, importància o singularitat 

mereixen una protecció específica i estricta. Això encara beneficiaria més la protecció 

de l’hàbitat del tritó, donant-li una situació legal estable i poderosa, garantia de la 

conservació (Oficina tècnica de planificació i anàlisi territorial, 2007). 

 Així mateix, deixant de banda la zonificació del nou Pla i les diferències en la 

seva gestió, aquest també inclou en l’apartat 3.2 de l’Annex 2 de la Normativa un recull 

d’espècies de fauna, entre elles el Calotriton arnoldi que, o bé estan protegides 

parcialment per la legislació sectorial, o que, malgrat no estar protegides en l’actualitat 

per altres normatives, són de gran valor en l’àmbit del Pla especial, per ser 

considerades d’interès per als ecosistemes i la biodiversitat del Parc. Per a l’elaboració 

de la llista s’han consultat especialistes dels diferents grups faunístics, i s’han tingut en 

compte una sèrie de criteris biològics, que el tritó del Montseny, compleix en escreix 

com ens podem suposar, i per tant, li dóna encara un nivell més elevat de protecció 

dins del Parc. Fins i tot, aquest nivell de protecció inclou la possibilitat de determinació 

de programes de conservació d’espècies i hàbitats per part de l’òrgan gestor del Parc 

en concordança amb el Departament de Medi Ambient (Oficina tècnica de planificació i 

anàlisi territorial, 2007). 

 Totes aquestes gestions de protecció es tenen en compte a l’hora de l’alteració 

del territori, és a dir, que les mesures protectores fan que determinades activitats que 

podrien suposar un problema per a les espècies protegides, siguin rebutjades o 

reconduïdes. Ara bé, voldríem destacar la comunicació dels ecosistemes i de les 

xarxes fluvials, i la falta de consideració d’aquesta propietat ecològica en certs 

aspectes que es troben exposats més endavant. 
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2.11 Situació de conservació 
 

2.11.1 Status de conservació 

 El Llibre Vermell d’Amfibis i Rèptils, tant de Catalunya com de l’estat espanyol, 

seguint els criteris establerts per la UICN, han coincidit a l’hora d’atorgar-li la categoria 

d’EN PERILL (EN) a causa de la seva àrea de distribució i d’ocupació reduïda, tot i que 

el motiu decisiu és el fet de que hi ha referències d’un cas d’extinció en els darrers 10 

anys. Al Parc Natural del Montseny les competències estan en mans de la Diputació 

de Barcelona, tot i que en el cas de la conservació del tritó, aquestes estan regides per 

la Generalitat de Catalunya la qual no pot intervenir en alguns dels seus hàbitats, ja 

que són zones de torrents que es troben en mans privades.  

 

2.11.2 Mesures de conservació adoptades 

Fins a l’actualitat les mesures adoptades són, degut a la seva recent 

descoberta, la vigilància de la zona en que habita Calotriton arnoldi; de tal manera que 

aquesta és una àrea de màxima seguretat pel què fa a l’accessibilitat de qualsevol 

persona no involucrada en l’estudi de l’espècie.  

D’altra banda, des de la Generalitat de Catalunya s’ha impulsat l’iniciativa de la 

cria en captivitat, la qual es durà a terme al Centre de Torreferrusa on s’ha instal·lat un 

edifici de 25 m2 amb un sistema d’aquaris especialitzat a la morfologia de l’espècie. 

L’objectiu d’aquesta mesura és fer un seguiment exhaustiu dels paràmetres bàsics de 

la seva ecologia i amb l’objectiu que en un futur, es pugui dur a terme un Pla de 

reintroducció al medi natural.  

 Per a la realització d’una possible translocació a l’hàbitat natural del tritó, cal 

tenir en compte que aquesta espècie es troba distribuïda en dues poblacions aïllades 

les quals es troben diferenciades morfològica i genèticament; en la seva adaptació a 

l’ambient on es localitzen. Probablement per criteris evolutius no seria recomanable 

crear un flux genètic entre les dues poblacions 
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2.12 Sensibilitat social respecte l’espècie  
 

La pròpia biologia de Calotriton arnoldi el fa protegir-se, tant dels habitants més 

propers, com dels possibles visitants d’aquesta restringida zona del Parc; per tant, 

podríem afirmar que, exceptuant el cas dels científics que n’estudien la seva ecologia i 

biologia, el tritó del Montseny serà rarament observat.  

D’altra banda, cal tenir molt present que la seva distribució és molt reduïda i 

que per a trobar-lo es precisen les coordenades UTM exactes, contemplant que el 

terreny és escarpat i de difícil accés. Aquestes són només algunes de les moltes 

característiques ecològiques que fan que la popularitat del tritó del Montseny sigui 

baixa. L’amfibi en qüestió és un animal lluny de ser emblemàtic i/o conegut per a la 

població. La sensibilització social de la població respecte el tritó del Montseny és 

només factible a través d’una iniciativa activa per part dels interessats, és a dir, 

requereix d’una inversió per tal de que la població tingui constància de la seva 

existència. 

En aquests moments propers a la seva descoberta, podem qualificar la 

sensibilitat social del tritó del Montseny com a molt mínima; ja que segurament només 

és coneguda la seva existència per a persones relacionades amb el Parc Natural del 

Montseny, o bé lectors de la revista en que va ser publicada la seva descoberta, entre 

d’altres. 

Serà un dels nostres objectius augmentar aquesta sensibilitat social a través 

d’enquestes i altres accions divulgatives, que especificarem en l’apartat de mesures.  
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� III. AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ 
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3. 1 El nivell de coneixement 
 

 La catalogació del tritó del Montseny com a espècie data del 2003, una recent 

aparició implica un nivell de coneixement inicial i en augment, gràcies als estudis que 

s’estan realitzant. Els seus descobridors Carranza i Amat també es troben en un punt 

d’aprenentatge davant les característiques biològiques del tritó. 

El nivell de coneixements de l’espècie adquirit pel grup de treball d’ACEE 

(Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques), ha consistit en un 

desglossament i lectura de tota la informació bibliogràfica referent a l’espècie, així com 

també l’entrevista amb el Dr. Carranza. Aquest procés ens ha permès gaudir d’uns 

coneixements de l’espècie amb consistència malgrat encara faltar-ne alguns per 

descobrir, ja que no podem dir ni tan sols que aquells qui més en saben i que l’estan 

estudiant tinguin un coneixement de l’espècie equitatiu a d’altres de més antiguitat. 

 D’altra banda, la recent aprovació d’un nou Pla especial del Parc Natural del 

Montseny, així com la completa bibliografia que el Parc té a disposició d’ús públic, ens 

han donat molta informació respecte a l’hàbitat del tritó. L’aprovació del Pla especial 

del 2007 ens ha donat un marge per treballar amb unes mesures que es basen en una 

normativa pròxima pels anys vinents. 

 En resum, creiem que tot i que faltin moltes coses per descobrir i per ésser 

estudiades pels especialistes respecte les característiques biològiques del tritó, els 

coneixements que tenim actualment i tota la bibliografia referent al Parc Natural del 

Montseny ens permeten la redacció d’un bon Pla de conservació del Calotriton asper. 

 

 

3. 2 Estat futur de l’espècie 
  

 L’espècie en qüestió, el tritó del Montseny, tal i com ja hem mencionat en 

l’anàlisi de la seva biologia; adopta un comportament esquiu en el desenvolupament 

de la seva activitat dins el curs fluvial. Aquestes característiques pròpies del petit 

urodel afavoreixen a l’animal de manera que aquells factors negatius externs, els quals 

podrien ser perjudicials per la seva perdurabilitat, quedin reduïts a fets insignificants.  

 Tot i així, fent referència a l’àmbit teòric d’ecologia de poblacions, apreciem 

dues dades rellevants i decisives pel què fa a la seva existència al massís. El primer 

motiu que ens fa pensar que aquesta espècie està condemnada a extingir-se, en cas 
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de no dur a terme una actuació imminent, és que el sumatori de tots els individus de 

les diferents poblacions que consten en el registre, és inferior a 1.500 individus. 

Segons els criteris de la UICN, aquesta dada ens indica que ens trobem davant d’una 

espècie amenaçada.  

A aquest fet, cal afegir-hi el motiu principal pel qual es va catalogar com a 

espècie en perill d’extinció (EN): el descobriment d’un cas d’extinció d’una de les 

poblacions localitzades en el moment de la descoberta de l’espècie (1978), de la qual 

no se’n tenen referències des de fa 3 anys, des del moment en que els biòlegs 

descobridors van iniciar la recerca de la fenologia i característiques morfològiques de 

Calotriton arnoldi.  

 Un altre paràmetre ecològic que ens indica de forma quantitativa quines 

poblacions estan teòricament segures i quines no, és  el concepte de Mínima Població 

Viable (MPV); aquest es refereix al nombre d’individus mínims per tal de que la 

població persisteixi durant un període llarg de temps, per exemple 100 anys. Si 

aquestes poblacions no superen aquest llindar poblacional tenen una elevada 

probabilitat d’extingir-se, en aquest cas ens trobem davant d’una població en perill 

d’extinció. 

 No obstant, els efectes del canvi climàtic poden provocar una forta davallada en 

el nombre d’individus, causant també intenses alteracions sobre el medi aquàtic.  

 Tot i que no es troba a les nostres mans la possible elaboració d’un estudi 

detallat sobre l’impacte que causaria un augment de temperatures globals a l’hàbitat i 

a l’espècie en qüestió, no deixarem de banda aquests aspectes que creiem que 

modificaran l’hàbitat substancialment.   

 Per tal de pal·liar aquests efectes negatius anteriorment explicats, en el nostre 

Pla de recuperació del tritó del Montseny, proposem una sèrie de mesures en diferents 

àmbits dirigits a la conservació i preservació d’aquesta espècie per a la posteritat.   

 

 

3. 3 L’actitud social 
 

Ens trobem davant un aspecte del Pla de conservació, el qual podríem 

considerar un punt dèbil o difícil, pel fet que requereix d’un esforç administratiu. 

Aprofundint en l’impacte social que aquesta espècie pot tenir, és de fàcil deducció 

pensar que parlem d’un animal críptic; un animal de mida molt moderada, activitat 
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nocturna i d’hàbitat restringit. Aquest 

cúmul d’esdeveniments el fan de difícil 

observació en el seu estat salvatge. 

 Especificant, el tritó com a 

espècie i el tritó del Montseny 

especialment per la seva recent 

aparició, és un animal de poca 

popularitat expressant-nos en l’argot 

popular. En comparació amb altres 

Plans de recuperació aprovats en els 

últims anys a Catalunya, com podrien 

ser el de la llúdriga o el trencalòs, el tritó manca d’aquesta estimació per part de la 

població de manera sistemàtica. Mentre que en els altres dos casos, ja sigui per la 

seva fàcil observació sobrevolant els pics del nostre territori o per la seva bellesa 

natural, aquests dos animals tenen per defecte una admiració i un respecte per la 

població.     

En el cas del tritó, no volem amagar que les seves característiques el fan de 

més difícil valorització per part de les persones que no pas la llúdriga o el trencalòs, 

però creiem que una font principal d’aquest problema és la total desconeixença del 

que és un tritó. Possiblement per tractar-se d’un animal de difícil observació, molta 

gent desconeix l’aparença que té o el confon amb altres urodels com la salamandra; 

per això creiem que per tal d’obtenir un reconeixement social cap a aquesta espècie 

ens fa falta un esforç divulgatiu per part de l’administració, un esforç enfocat a donar a 

conèixer el tritó a la població, de petits a grans sense excepció i a través de diferents 

metodologies. 

Essent conscients de que l’observació del tritó en el medi natural és una opció 

molt poc viable, les accions haurien d’estar enfocades a la divulgació de l’espècie, 

activitats relacionades amb el tritó, l’observació de cries en captivitat... Sempre 

emfatitzant en que és un animal en perill, que viu en un indret únic i de tots com és el 

Parc Natural del Montseny, i ressaltant també, que es tracta d’una espècie que només 

es troba en indrets lliures de contaminació, amb l’objectiu de que la població tingui 

constància d’aquesta petita espècie de vertebrat. 

Avaluant la viabilitat de l’execució d’activitats de divulgació, creiem que des 

dels propis equipaments del Parc Natural es pot fer un gran treball. El Montseny és un 

espai que rep un nombre molt elevat de visites, i d’escolars. A més disposa de cinc 

Figura_14: Calotriton arnoldi mascle observat en 

el medi. (Font: Carranza 2007) 
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centres d’informació, nou punts informatius, sis centres d’interpretació, tres aules de 

natura, sala d’actes i d’audiovisual...(Anuari del Parc, 2005). Que són equipaments 

suficients per a una divulgació des del propi Parc, i que ja porten a terme treballs 

d’educació ambiental. 

Resumint, l’avaluació de l’actitud social la voldríem concloure assegurant que 

una divulgació de l’espècie és factible i necessària. El seu hàbitat es troba dins un 

espai ja regulat i per tant no ens cal aconseguir un canvi en l’activitat de les persones 

sinó simplement donar a conèixer el Calotriton arnoldi. 
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� IV. DIAGNOSI AMBIENTAL 
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4.1 Justificació de la diagnosi ambiental 
 

 Sense voluntat d’allunyar-nos de l’esquema orientatiu del contingut d’un Pla de 

recuperació proposat per A. Machado, 1989, el qual hem seguit fins al moment; creiem 

oportú incorporar un punt més de caire avaluatiu al treball. Hem desenvolupat aquest 

punt addicional per tal de crear una base científica que justifiqui una sèrie de mesures. 

 Per altra banda, també incloem tota la recerca que hem portat a terme l’equip 

de treball. Les dades i la informació que es troben al punt de la diagnosi ambiental, són 

aquelles que no es troben recollides en cap altre document. Es tracta d’una reflexió 

sobre la problemàtica ambiental que afecta al tritó, paral·lelament als estudis que 

s’estan portant a terme sobre la biologia del tritó del Montseny.  

 En aquest apartat es desenvoluparan conceptes previs al pla d’actuació que 

ens serviran de suport tècnic per proposar un llistat de mesures.  

 

 

4.2 Delimitació de la diagnosi  
 

 La diagnosi ambiental de l’estudi comprèn quatre punts principals que estan 

estretament relacionats amb la situació actual i amb el desenvolupament del tritó del 

Montseny com a aspectes restrictius per a la seva conservació. Aquests quatre punts 

són: l’aigua, el canvi climàtic, l’ordenació territorial del Parc Natural del Montseny i la 

quitridiomicosis. Aquests conformen els principals factors limitants per a l’espècie, i la 

recerca està enfocada estrictament en l’àmbit biològic que afecta al tritó.  

 

4.2.1 El balanç hídric del Montseny 

Podem dividir el factor de l’aigua en dos vessants; un que estableix la situació 

actual del tritó i l’altre la previsió d’aquest balanç hídric en un futur en el que es pot 

veure afectada la dinàmica poblacional del tritó. Els paràmetres que incloem en aquest 

balanç hídric són: precipitació, xarxa fluvial existent, extraccions d’aigües i nivells 

piezomètrics.  

Amb el desenvolupament d’aquest punt, volem aconseguir com a objectiu 

principal obtenir una relació objectiva sobre l’impacte que causen les embotelladores 
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amb l’extracció d’aigua, i com això afecta a la població de tritó d’una manera indirecta, 

ja que l’aigua és un factor limitant pel correcte desenvolupament del tritó. 

 

4.2.2 Possibles efectes del canvi climàtic sobre l’espècie 

Així com en el punt anterior el factor limitant era l’aigua, en la relació del tritó 

amb el canvi climàtic, el principal factor limitant és la temperatura. Podríem dir que, 

aigua i temperatura són els màxims exponents en la determinació de l’hàbitat del tritó. 

En resum, la relació que pretenem establir entre un dels components del canvi 

ambiental global, i el tritó del Montseny, passa per l’augment de la temperatura i els 

canvis corresponents en el medi, com podria ser el cas de la pujada en altitud de la 

fageda, o l’escalfament de les aigües. 

 

4.2.3 La propietat del sòl 

El factor de la titularitat del sòl, es deslliura de qualsevol limitació biològica pel 

tritó. Un problema restrictiu en l’àmbit de la gestió ens porta a avaluar la propietat 

pública i privada del Montseny. Veient les competències que gaudeix la Diputació en la 

propietat privada amb valor ecològic aplicarem les mesures necessàries per garantir la 

conservació de l’hàbitat del tritó.  

Tot i no saber del cert la ubicació exacte del tritó, malgrat tenir-ne una idea 

aproximada, pretenem conèixer bé la distribució de les finques públiques i de quines 

serien importants de ser gestionades per la Diputació des del punt de vista ecològic. 

També sembla important conèixer aquesta distribució per tal de determinar possibles 

hàbitats futurs per a l’espècie en el cas de tractar-se d’un sòl ja públic i controlat, amb 

plenes competències.  

 

4.2.4 La quitridiomicosi 

Aquesta malaltia que està afectant greument als amfibis a escala mundial, té 

una relació amb el canvi climàtic i l’escalfament global. Per això, hem cregut necessari 

donar-li un apartat propi, per tal d’emfatitzar aquesta advertència i donar la importància 

que es mereix al tractar-se d’un fong patogen realment perillós que causaria danys 

considerables en cas d’afectar al tritó. En la diagnosi ambiental sobre la 

quitridiomicosi, no solament volem avaluar i assumir els riscos que el tritó té en aquest 

moment de ésser atacat pel fong, sinó també analitzar si s’estan portant a terme 

mesures per a la protecció en front d’aquesta malaltia. 
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4.3 El balanç hídric del Montseny 
  

4.3.1 Característiques hidrogeològiques del Montseny 

 El massís del Montseny té una importància elevada dins dels recursos hídrics a 

nivell autonòmic i fins i tot estatal. Aquest massís central, propietari d’una conca 

hidrogràfica interna important com és la de la Tordera, i organitzat en una àmplia xarxa 

de cursos de règims permanents i intermitents. Els rius i les rieres formen un règim 

permanent d’aigua exempts de períodes de sequera, excepte en casos extrems. Una 

àmplia xarxa de torrents, sots i torrenteres formen un règim intermitent important en les 

zones més altes del Montseny. 

La permeabilitat dels materials, també provoca juntament amb la pluviometria 

mediterrània, que el règim fluvial existent al PNM sigui de tipus torrencial; amb una 

gran irregularitat anual i estacional pel que fa al cabal. La xarxa hidrogràfica ve 

condicionada pel relleu del massís, al ser un relleu enèrgic, la xarxa fluvial és jove i 

molt ben desenvolupada, encara que amb conques de recepció petites.  

 Tot i que la permeabilitat dels materials del Montseny és majoritàriament baixa, 

consta d’un flux subterrani important gràcies a la litologia granítica i esquistosa, en 

gran presència de fractures, que estableixen una xarxa de fissuració fent possible una 

elevada quantitat d’aqüífers existents del Montseny (Carmona i Font, et. al., 2003 / 

González i La Cera, et. al., 2003). 

 Dins del Parc Natural del Montseny hi podem diferenciar dos sistemes 

d’aqüífers diferents (Carmona i Font, et. al, 2003):  

• Aqüífers amb flux subterrani a través de medi fracturat. El flux passa a través 

del sòl superficial i a través de materials paleozoics triàsics fracturats i 

meteoritzats; la velocitat de transmissió depèn de la intensitat de fracturació. 

• Aqüífers amb flux subterrani a través d’un medi porós, materials detrítics 

neògens i quaternaris. En aquest cas la transmissivitat depèn de les 

característiques del material i de la seva potència. 

 

Degut al tipus d’escolament dominant a través de la xarxa de fissuració, podem  

establir dues èpoques diferents al llarg de l’any (Carmona i Font, et. al., 2003): 

• Domini d’escolament directe sobre l’escolament subterrani durant els mesos 

excedentaris, amb elevada precipitació i evapotranspiració; en major incidència 

a les cotes elevades. 
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• Durant els mesos d’estiatge, només és present el flux basal, consta d’aigua 

d’escolament subterrani que flueix a l’exterior buidant els aqüífers en època en 

que la recàrrega és inexistent. 

 

L’existència del flux basal, fins i tot durant els mesos d’estiatge, és possible 

gràcies a la dificultat dels aqüífers per drenar les aigües degut a la baixa permeabilitat 

dels materials, això provoca un continu drenatge a través de fonts de petit cabal durant 

tot l’any (Carmona i Font, et. al., 2003). Val a dir, que les aigües que són infiltrades en 

el Parc Natural del Montseny tenen un temps de trànsit molt gran, poden infiltrar-se 

fins els 350 metres amb un temps màxim d’entre 50 i 100 anys (Bascompte com. verb., 

2007). 

 

4.3.2 Aqüífers del Montseny 

El nombre i la ubicació exacte de tots els aqüífers que poden existir sota les 

muntanyes del massís del Montseny, són segurament unes dades desconegudes. 

Creiem que existeix una carència en estudis hidrogeològics actualitzats pertinents a 

les capacitats hídriques del massís del Montseny, i pensem que les dades de les quals 

disposem podrien no reflectir el total real de les extraccions i/o reserves.  

No es disposa de dades concloents dels nivells piezomètrics de les aigües 

subterrànies del Montseny, i com ja hem esmentat, és difícil la quantificació exacte 

dels aqüífers. Malgrat això, hem volgut donar unes dades representatives de la 

dinàmica que presenta el massís pel que fa al tipus de filtració i les enormes 

possibilitats d’emmagatzematge del massís. Cada font existent en les diferents parts 

del Montseny, pot comprendre un aqüífer de drenatge continu. Segons el treball de 

Carmona i Font, et. al, 2003, on es realitzava un estudi del quimisme de les diferents 

sortides d’aigua subterrània mitjançant les fonts, trobem una lleugera idea dels 

aqüífers que podem trobar en el Parc; a l’àrea d’Arbúcies amb un substrat granític  a 

altures de 300 i 1.200 metres, a l’àrea de Viladrau amb també un substrat granític i a 

altures de 830 i 1.150 metres, a la riera de Vallforners amb substrat esquistós, a la 

riera de l’Avencó amb substrat esquistós a altures relatives, a la zona de Collformic 

amb un substrat de gresos Buntsandstein a una altura de 1.150 metres, a la zona 

d’Aiguafreda amb un substrat calcari a una altura de 400-450 metres i a la zona del 

Figaró amb calcàries de 350 a 400 metres. 

A partir d’aquests punts es pot percebre una bona distribució de les aigües 

subterrànies en l’extensió del Parc, i alhora, pensar en que aquestes dades es podrien 
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ampliar notablement. Segons dades aportades pel Coordinador d’aigües minerals i 

Investigació minera el Sr. Fermí Bascompte dins del Parc Natural del Montseny trobem 

dues àrees hidrogeològiques principals: Montseny-Guilleries i la Selva.  

Com ja hem explicat en l’apartat anterior, en el Montseny trobem dos tipus 

d’aqüífers. Cadascun d’aquests dóna unes característiques pròpies a l’aigua en el 

procés de filtració i/o d’escolament, és a 

dir, que segons el tipus d’aqüífer que 

trobem l’aigua té unes característiques 

o unes altres. La qualitat de les aigües 

subterrànies ha augmentat segons 

valors de l’ISQA de la última dècada, de 

la mateixa manera ho han fet les aigües 

superficials. Pel que fa a la quantitat, tot 

i que no es disposa de dades 

concloents, si que es pot entreveure una disminució d’aquestes, ja que s’han produït 

casos d’assecament de fonts i es té constància d’una disminució en els cabals dels 

rius i rieres des dels anys seixanta fins avui, tal com mostra la figura 15 (Carmona i 

Font, et al., 2003).                 

 

4.3.3 Senyals de disminució dels nivells piezomètrics 

La disminució de l’aigua continguda al massís del Montseny es veu reflectit 

com a mínim en sis factors (González i La Cera, et. al., 2003). El primer dels quals és 

la climatologia, aquesta afecta la disponibilitat d’aigua del massís, degut a situacions 

extremes pel que fa a temperatura i precipitacions al Montseny, com una concentració 

dels mesos i anys més càlids en les últimes dues dècades, partint d’unes dades de 50 

anys d’antiguitat; així com també cal destacar l’augment de 1,2ºC de temperatura 

mitjana des del 1954 al 1995 (Boada, 2001).  

Un altre factor que cal destacar és la litologia, ja que el nombre de fractures  

presents en el terreny, determinen la quantitat d’aqüífers existents al Montseny. D’altra 

banda, l’increment de les masses boscoses produït en els últims anys causa un major 

consum hídric. 

També s’han detectat problemes en les comunitats faunístiques que habiten els 

boscos de ribera o els rius, aquests problemes poden ser deguts a la manca de 

disponibilitat hídrica.  

Figura_15: Evolució del cabal del riu Tordera 
(Font: Carmona i Font, et. al., 2003 )  
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El canvi d’usos del sòl que s’ha produït en els últims anys, disminució d’un 33% 

de les cobertures agrícoles i un augment de les cobertures forestals del 20% 

aproximadament  (Boada, 2001), afecten el cicle de l’aigua del Montseny.  

Per últim, i com a factor més determinant, la hidrologia mostra una disminució 

de l’aigua a través de dades significatives, com les anteriorment esmentades. És difícil 

atribuir una raó a la disminució del cabal superficial i subterrani a les aigües, no 

obstant, el lògic augment en el consum degut al creixement poblacional, és 

segurament una de les raons més obvies. El consum comercial de l’aigua a través de 

les plantes embotelladores tot i representar tant sols un 6% del volum d’aigua total que 

s’extreu del massís, creiem que també és causa inequívoca en la contribució del dèficit 

d’aigua al Parc. Les extraccions d’aigua embotellada han progressat en rigorós 

augment des dels anys seixanta, dècada des de la qual, sospitosament també 

parteixen les dades que registren una disminució en els cabals superficials. Malgrat 

seria temerari d’establir una relació directe entre aquests dos fets, creiem que no seria 

cap equivocació aplicar el principi de precaució per tal d’assegurar-nos un control en 

l’augment d’aquestes extraccions i alhora comprovar si són les culpables o no 

d’aquesta mancança d’aigua (González i La Cera, et. al., 2003). 

  

4.3.3.1 Plantes embotelladores 

 Una part del canvi en el sector productiu del Parc, el trobem en l’increment 

continuat i significatiu de les embotelladores d’aigua i del nombre de m3 extrets. En 

aquestes últimes dècades l’abocament de contaminants a les aigües naturals que fan 

disminuir la qualitat de l’aigua, la creixent demanda i altres factors han portat a 

augmentar el consum d’aigua embotellada. Aquest sector ha augmentat, així com 

d’altres produccions primàries han disminuït en els últims anys, la producció d’aigua 

embotellada extreta dels aqüífers del Montseny-Guilleries. Abans tan sols es destinava 

el consum d’aigua embotellada a un ús mineromedicinal, però degut a que disminueix 

la qualitat de l’aigua de l’aixeta, el consum d’aigua embotellada augmenta i en 

conseqüència l’augment de l’aigua tractada; provocant també un increment en 

implantacions de noves plantes embotelladores. 

 La zona del Montseny-Guilleries aporta en un 50% l’aigua destinada al consum 

a nivell espanyol, i aquesta, per raons esmentades anteriorment no ha parat 

d’augmentar des dels anys setanta com mostren les figures següents: 
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 En la figura anterior (figura 16), podem observar que totes les plantes 

embotelladores han tingut un creixement progressiu més o menys accentuat.  

Figura_16: Evolució del cabal  total extret per les plantes embotelladores ; Font Regàs, Agudes, Font 
d’Or, Font Vella i Viladrau (Font: Boada, 2001). 

Figura_17: Evolució del cabal  total extret per les diferents plantes embotelladores des del 1978 al 
1991. (Font: Boada, 2001). 



   PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ DEL MONTSENY 
   ACEE: Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques dels Països Catalans  

 49 

Degut a que les dades del Dr. Martí Boada s’acaben en l’any 1991, hem cregut 

necessari l’obtenció de dades més recents i la posterior elaboració d’uns gràfics que 

reflecteixin els cabals extrets actuals (figura 18 i figura 19). 
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Figura_18: Evolució del cabal  total extret d’aigua mineral en Montseny-Guilleries. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de dades del Departament d’Aigües Minerals i Investigació Minera, 2007). 
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Figura_19: Evolució del cabal  total extret d’aigua mineral a la Selva. (Font: Elaboració pròpia a partir 
de dades del departament d’Aigües Minerals i Investigació Minera, 2007). 
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Comparant les dades referents a l’àrea de Montseny-Guilleries, observem un 

volum total proper a 600.000 m3 per any a inicis de la dècada dels noranta i un volum 

total lleugerament superior al doble d’aquest a finals de la dècada. A l’any 2006 aquest 

volum és de 1.600.000 m3, una dada que es mostra en el camí de duplicar el nombre 

de metres cúbics extrets per dècada. Pensem que mentre la demanda creixi, fet que 

gairebé podem assegurar que es produirà, el cabal extret del Montseny seguirà 

creixent desmesuradament a l’espera que s’arribi als seus límits de capacitat.  

Aquestes extraccions realitzades a partir de pous de fins a 350 metres de 

profunditat tenen un efecte proporcional al buidatge hipotètic d’un got d’aigua per la 

part de baix, repercutint a les capes superficials.  

 

4.3.3 Dificultats hídriques del tritó del Montseny 

El Calotriton arnoldi, així com d’altres animals pels quals l’aigua forma part 

indispensable del seu cicle biològic, com pot ésser el llangardaix verd, ja ha presentat 

problemes en les seves poblacions possiblement deguts a la manca d’aigua.  

L’espècie en qüestió, es veu afectada per una forta exposició al Sol. Això 

provoca que qualsevol canvi en la vegetació en la que habita, bosc de ribera, pugui 

causar-li dificultats per a la seva dinàmica poblacional. Per tant, la manca d’aigua pot 

afectar negativament aquesta vegetació, reduint-ne la seva densitat, i d’aquesta 

manera permetent una major insolació en zones humides i obagues, on abans els 

rajos del Sol pràcticament no arribaven. 

El relleu del massís condiciona la xarxa hidrogràfica. El relleu enèrgic demostra 

la joventut de la xarxa fluvial tot i estar molt ben desenvolupada, aquest relleu 

segurament produït per la duresa de les roques que formen aquest massís, beneficia 

al tritó formant torrents de pendent accentuada. No obstant, les rieres més importants 

presenten una clara tendència a orientar-se en les direccions NW-SE i NNW-SSE 

coincidents amb les principals direccions de fracturació del massís, això no sembla 

positiu pel tritó, ja que orienta les rieres més importants i alhora les seves petites 

conques de recepció formades pels torrents en direcció a la zona de màxima insolació 

(cara sud) (Carmona i Font, et. al., 2003). 

L’existència de rieres i/o torrents que tenen una aportació del flux basal més o 

menys continuat al llarg de l’any, provinents de l’escolament d’aigua en estacions 

anteriors, són els ambients idonis pel tritó, ja que difícilment pateixen períodes de 

sequera estival. Malgrat tot, el rang de cabals d’aquestes rieres és més aviat pobre i 

mai superior a 0,5 litres per segon de cabal mitjà (taula 1). 



   PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ DEL MONTSENY 
   ACEE: Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques dels Països Catalans  

 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra dificultat hídrica pel tritó són els períodes de sequera. No es disposa 

de més dades que les recopilades per Miquel Messeguer des del Turó de l’Home i 

aquestes no reflecteixen un augment d’aquests. 
 Les disminucions quantitatives d’aigües superficials i subterrànies són 

pràcticament a l’escala equitativa reduccions de l’hàbitat del tritó. La seva dificultat per 

la conquesta de nous torrents fa que qualsevol disminució de cabal que trenqui el flux 

d’aigua continuat, actuï com una barrera biològica pel seu desplaçament. Volem 

remarcar la importància de les extraccions d’aigua que tenen lloc en el Montseny, per 

tal de preveure la tendència evolutiva d’aquestes i així preveure el possible 

esgotament del recursos hídrics, que comportarien la imminent desaparició de 

l’espècie. 

 

 

4.4 Efectes del canvi climàtic en el tritó 
 

4.4.1 El canvi climàtic a escala global 

 La massificació d’indústries, la urbanització del territori, les contínues emissions 

de contaminants a l’atmosfera, la desforestació, el canvi en els usos del sòl.... són els 

principals causants del canvi climàtic a escala global. Tanmateix són factors que 

responen a les necessitats de la població, ja que aquesta ha augmentat de manera 

vertiginosa en els últims segles (es preveu que en un futur proper l’augment serà de 

1.000 milions de persones per dècada) (Boada, 2001).  

 

Taula_1: Cabals típics de les fonts i rieres del Montseny  (Font: Carmona i Font, et. al., 2003). 
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 A l’atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos 

atmosfèrics (CO2, CH4, N2O, CFC, vapor d’aigua), que tenen un efecte hivernacle, és a 

dir, que absorbeixen i reemeten la radiació infraroja. D’aquesta manera, impedeixen 

que part d’aquesta radiació s’escapi de la Terra i contribueixen a que la temperatura 

mitjana de l’aire superficial del planeta sigui d’uns 15º C, una temperatura apta per a la 

vida. 

 Per tant, podem 

afirmar que el terme 

Efecte Hivernacle fa 

referència al fenomen 

natural pel qual la Terra 

es manté calenta gràcies 

a la presència a 

l’atmosfera d’uns gasos 

(vapor d’aigua i CO2, 

principalment ) que 

absorbeixen i retenen la 

radiació solar, i també a 

l’escalfament general del 

planeta com a 

conseqüència de la contaminació de l’atmosfera.  

 Els gasos amb efecte hivernacle són components gasosos de l’atmosfera, tant 

naturals com d’origen antropogènic. A mesura que incrementa la concentració 

d’aquests gasos, la radiació infraroja és absorbida a l’atmosfera i reemesa en totes 

direccions, la qual cosa contribueix en que la temperatura mitjana de la Terra 

augmenti.  

 L’increment d’aquest efecte és un gran 

problema mediambiental. La concentració 

anormal d’aquests gasos fa que l’efecte 

hivernacle s’intensifiqui, aquest fet pot conduir 

a l’actual escalfament global.                 

 La capa d’ozó estratosfèric exerceix la 

important funció de reflectir la  radiació 

ultravioleta.  

 

Figura_20: Esquema il·lustratiu de l’efecte hivernacle (Font: 

www.mediambient.gencat.net) 

Figura_21: La capa d'ozó es troba a 

l’estratosfera. Forma un escut al voltant de la 

Terra que filtra les radiacions ultraviolades 

nocives ( Font: www.viquipedia.org). 
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Aquesta radiació és totalment incompatible amb l’existència de la vida. A l’actualitat i 

degut al debilitament de la capa d’ozó a les zones polars, s’hi detecta un augment 

d’aquesta radiació a la superfície terrestre. Els forats de la capa d’ozó deixen entrar 

més radiació ultravioleta del normal, els causants de la reducció de l’ozó estratosfèric 

són: CFC, BrCH3, NO2 i dissolvents clorats.       

  

4.4.1.1 El Canvi Climàtic de les darreres dècades: escalfament i eixutesa 

 La Terra s’ha escalfat, de mitjana entre 0,6 i 0,7ºC durant les darreres dècades.  

(Piñol et.al., 1998; IPCC 1996, 2001; Peñuelas et al., 2002). Aquest és potser, el 

símptoma més clar que el planeta accentua la seva activitat biogeoquímica. 

 Com que la població humana ha seguit un ús creixent exponencial dels 

recursos i de l’energia en les seves activitats exosomàtiques, com el transport o la 

indústria, ha generat una sèrie de canvis globals entre els quals destaca pels seus 

efectes sobre els organismes i els ecosistemes, aquest escalfament global (Peñuelas, 

1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  Figura_22: Mapa de les temperatures terrestres (Font: www.viquipedia.org). 

 

 Les dues últimes dècades han estat les més càlides de l’últim mil·lenni.  

  - La superfície gelada de l’Àrtic ha disminuït un 15 % en els darrers 50  

  anys.  

  - El nivell del mar ha pujat uns 15 cm aquest segle passat.  

  - El règim de precipitacions ha canviat en algunes regions i ha   

  augmentat la freqüència i la intensitat d’alguns fenòmens com “El Niño”. 
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 Sembla que tots aquests canvis s’accentuaran en les properes dècades, ja que 

l’atmosfera segueix canviant a causa de les activitats antròpiques (que creixen 

exponencialment i segueixen basades, en bona part, amb la combustió de materials 

fòssils). 

 Pel que fa a la temperatura global, es preveu un augment d’1 a 5ºC durant el 

segle XXI, en funció de l’evolució de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. A 

Catalunya, la temperatura mitjana de molts llocs ha augmentat més d’1ºC durant els 

últims 50 anys i sembla que les condicions de bonança meteorològica es posen de 

manifest abans (les temperatures que abans es registraven a primers d’abril, ara es 

donen a primers de març) (Peñuelas et.al., 2005). 

 Tot i que les precipitacions no han disminuït en les darreres dècades (Piñol et 

al., 1998; Peñuelas et al., 2002), l’augment de temperatura ha produït un increment de 

l’evapotranspiració, de manera que moltes de les localitats i regions de la mediterrània 

ara són més seques i càlides. 

 El canvi climàtic augmenta l’estrès hídric de la vegetació mediterrània, la qual ja 

acostuma a viure al límit de les seves possibilitats, com és el cas d’alguns alzinars i 

pinedes que presenten taxes d’evapotranspiració quasi iguals a les de precipitació. A 

part de donar èmfasi a la poca disponibilitat d’aigua, l’escalfament també accentua 

altres trets característics dels ecosistemes terrestres de Catalunya, com ara els 

incendis forestals o l’emissió de compostos orgànics volàtils. A més, el canvi climàtic 

interactua amb altres components del canvi global, com ara el mateix augment de la 

concentració de CO2  a l’atmosfera. 

 Malgrat que les prediccions climàtiques, especialment les relatives a la 

precipitació, es fan extremadament complexes a escala local i regional, l’increment de 

temperatures previstes per molts models de circulació global a la regió de la 

mediterrània per a mitjans del segle XXI - d’entre 1 i 3 ºC - , augmentaran encara més 

l’evapotranspiració (Peñuelas et. al., 2005). 

  

4.4.2 Canvi climàtic vs. canvi ambiental global 

 Entenem per canvi global en el medi ambient aquelles alteracions en els 

sistemes naturals, físics, o biològics, els impactes de les quals no són localitzats, sinó 

que afecten al conjunt de la Terra. Existeixen dues modalitats de canvi global: 

• Pot tractar-se de petites, però dràstiques, alteracions en sistemes que operen a 

nivell conjunt de la Terra. Per exemple, la barreja de gasos de l’estratosfera o 
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els canvis en els nivells de diòxid de carboni i altres gasos que provoquen 

l’efecte hivernacle. 

• La segona modalitat es basa en increments en la dimensió de canvis locals en 

els sistemes naturals. Per exemple, en la pèrdua de biodiversitat a través de la 

destrucció de l’hàbitat o en els canvis operats en les fronteres dels ecosistemes 

com a resultat de la desforestació, desertització, assecament de sòls, etc. 

 

El canvi global i canvi climàtic no tenen exactament el mateix significat però sí 

molt semblants, ja que si definim sistema climàtic trobem la següent explicació: “el 

sistema climàtic lliga conjuntament l’atmosfera, els oceans, la superfície o escorça 

terrestre i els éssers vius, com són les plantes i els animals”. 

S’assumeix que el canvi climàtic és, senzillament, un dels 5 principals 

components del canvi ambiental global (Sala et. al., 2000). 

 

4.4.3 Efectes del Canvi Climàtic en els éssers vius 

 L’activitat de l’espècie humana, així com la de tos els organismes vius, està 

fortament influïda per la temperatura. Per tant, és d’esperar que un canvi en les 

condicions climàtiques produeixi alteracions ens els mateixos individus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura_23: Efectes biològics del Canvi Climàtic ( Font: Peñuelas et. al., 2005). 
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 No és d’estranyar, doncs, que l’escalfament s’hagi traduït en canvis significatius 

en els cicles vitals de plantes i animals (Peñuelas i Filella, 2001). Cal tenir present que 

el pas per les diferents fases d’aquests cicles depèn també d’altres factors; com de la 

temperatura acumulada, un concepte que anomenem graus-dia, és a dir, el total 

d’energia requerida per un organisme per tal de poder-se desenvolupar i passar d’un 

estadi a un altre del seu cicle vital. 

Les evidències d’aquestes alteracions en els cicles vitals són fàcilment 

observables ja que s’han descrit en diverses regions del món, des dels ecosistemes 

freds i humits, fins als càlids i secs, a partir de l’observació dels registres fenològics 

disponibles. Aquests canvis fenològics (la fenologia és la ciència que estudia els cicles 

vitals dels organismes) s’han convertit en el símptoma més clar que el canvi climàtic ja 

està afectant la pròpia vida. 

 Catalunya és una de les escasses regions del planeta on s’han quantificat 

canvis fenològics en un conjunt de plantes i animals  (Peñuelas et. al., 2002).  

  

4.4.4 Introducció a les conseqüències del canvi climàtic en els 

amfibis 

Els amfibis podrien ser bioindicadors de canvis globals o de la salut dels 

ecosistemes. Diverses característiques morfològiques i fisiològiques dels amfibis els 

fan més sensibles als canvis ambientals que altres vertebrats, entre els quals el seu 

cicle vital a l’aigua i al sòl que implica per la majoria d’espècies la necessitat de 

conservació de les seves àrees reproductives, d’alimentació i les zones de migració 

entre altres.  

La seva pell és molt permeable als gasos, aigua i ions, fins i tot a radiacions 

com la ultravioleta, provocant que absorbeixin fàcilment els contaminants químics i 

patògens. Els seus hàbits alimentaris són variats tant en la fase larvària com en els 

adults; motiu pel qual molts contaminants s’acumulen en tots dos tipus d’aliments, 

produint bioacumulació d’aquests tipus de substàncies en les xarxes tròfiques.  

Com a animals ectoterms, són extremadament vulnerables a canvis climàtics 

perllongats, en especial fred, calor o sequeres extremes que poden suposar la pèrdua 

de la reproducció en un o varis anys. Donat que la major part de les espècies viuen 

menys d’una dècada, els ambients vulnerables poden suposar l’extinció local de 

poblacions.  

La “millora” del clima, o l’augment de les temperatures en diverses zones 

d’Europa està provocant també canvis en la distribució geogràfica i altitudinal de les 
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espècies d’amfibis, generalment permetent-los arribar a altituds més elevades i 

avançant els seus períodes de posta.  

L’aparició de noves malalties i patògens i la seva ràpida expansió també podria 

veure’s afavorida pels canvis climàtics globals, actualment la malaltia més estesa i que 

està provocant un nombre de morts més elevat és la quitridiomicosi, causada per un 

fong de l’ordre dels Quitridials.  

 

4.4.5 Manifestacions del canvi climàtic al Montseny 

 El massís del Montseny, ha experimentat un cert augment de les temperatures 

mitjanes durant el període de referència de l’estudi de Martí Boada en la seva tesi 

doctoral finalitzada al 2001. A partir dels gràfics que presentem a continuació, sembla 

lògic i raonable afirmar que el massís es troba actualment en un moment climàtic més 

càlid que l’anterior. D’alguna manera, aquest “òptim” climàtic actual ha d’influir en les 

cobertes, particularment les forestals, del massís mitjançant sobretot, un increment en 

l’aridesa. Així, el canvi ambiental, especialment a l’alt Montseny, es veu amb tota 

probabilitat influït pels factors de canvi climàtic (Peñuelas, 2005). 

 S’ha constatat un increment de la temperatura de 1,2ºC en el període comprès 

entre 1945-1995, una xifra superior a la mitjana general estimada pel conjunt del país 

(0,9ºC). Per això, aquest augment de temperatura ha causat una major aridesa del 

clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura_24: Representació de les temperatures mitjanes i precipitacions totals enregistrades en el 

període 1945-1995. La línia de color negre representa la tendència de la temperatura, expressada 

anualment per la línia vermella (Font: Boada, 20001 a partir de les dades de l’Institut Nacional de 

Meteorologia i de Miquel Messeguer). 
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 En aquest gràfic observem com la tendència de la temperatura ha anat 

augmentant al llarg dels anys. Malgrat que no disposem de dades actuals dels últims 

deu anys, podem predir que la mitjana de la temperatura (línia de color negre), 

experimentaria un creixement significatiu. Creiem que en el règim de precipitacions no 

provocaria una davallada tan pronunciada, malgrat que no estaríem parlant de valors 

tan elevats, de prop de 1.800 mm aconseguit l’any 1977. 

Figura_25: Representació de la oscil·lació tèrmica obtinguda a partir de la temperatura anual màxima i la 

temperatura anual mínima en el període 1945-1995. La línea en negreta marca la tendència d’aquesta 

oscil·lació (Font: Boada, 20001 a partir de les dades de l’ Institut Nacional de Meteorologia i de Miquel 

Messeguer).     
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Figura_26: Gràfic representatiu de la temperatura mitjana enregistrada a l’observatori del turó de l’Home 

per quinquennis durant el període del 1940-1996 (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ 

Institut Nacional de Meteorologia i de Miquel Messeguer). 
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A les muntanyes, les espècies poden respondre al canvi climàtic migrant 

verticalment distàncies curtes. Segons alguns estudis paleoecològics, a Catalunya i, 

en general a tot el planeta, ja s’han observat nombrosos desplaçaments de les àrees 

de distribució d’algunes espècies i formacions vegetals en resposta a canvis climàtics 

pretèrits. (Peñuelas,2005). 

Recentment, s’ha comparat la distribució de la vegetació actual del Montseny 

amb la de l’any 1945 i s’ha pogut apreciar que els ecosistemes mediterranis guanyen 

terreny als temperats (Peñuelas i Boada, 2003). 

 

4.4.5.1 L’evolució de la fageda 

 Les característiques de la distribució, ecologia i ús social de la fageda del 

Montseny (les formacions boscoses de faig més meridional de Catalunya) la fan 

especialment vulnerable als canvis.  

 L’inici de la mediterranització, és a dir, un augment del domini de les espècies 

típiques d’ambients mediterranis; nota una regressió més rellevant de la fageda a favor 

de l’alzinar en tot el massís. L’alzina trobaria condicions favorables que permetria la 

seva expansió, en detriment de les fagedes situades als límits dels seus requeriments 

ambientals. En aquesta taula veiem de forma numèrica aquest clar retrocés de la 

fageda fins l’any 1995. 

 

 

 

Figura_27: Esquema dels desplaçaments altitudinals de la vegetació del Montseny durant els darrers 

54 anys (Font: Peñuelas i Boada, 2003). 
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 El retrocés del faig, no és general. Segons les dades que representem a la 

taula 2, la distribució actual de faig ens indica que de les 3.615,96 hectàrees 

cartografiades per Llobet, 2.967,37 romanen en la mateixa localització; i que la pèrdua 

global se situaria en 625,8 hectàrees (17,94 %). Cal considerar que una fracció de la 

fageda hauria disminuït perquè ha estat substituïda per perxades de castanyer a unes 

210 hectàrees (Boada, 2001). 

 En conclusió, s’ha produït un augment global de les formacions forestals de 

domini mediterrani. En el cas de l’alzinar, l’increment se situaria a l’òrbita del 20% i la 

tendència de regressió del forest centreeuropeu, en el cas de la fageda, seria de l’orde 

del 17%. Es constata una clara regressió de les fagedes basals i d’orientació sud i sud-

est, a favor d’una paulativa progressió de l’alzinar, indicador de mediterranització.  

 El canvi global es manifesta a la fageda observant un procés lent i regressiu 

dels boscos de faig, el qual afectaria a les fagedes més extremes altitudinalment i 

latitudinalment.  

 A continuació, mostrem un seguit d’imatges que il·lustren aquest canvi 

substancial en el paisatge: 

 

• Corrals d’en Rovira: 

 

 

 

 

 

 

 

  Any 1969    Any 2001 

 Landa fortament esclarissada Augment del matollar i de l’alzinar 

 

Taula_2: Comparació de la fageda cartografiada de Salvador Llobet i el DARP (en hectàrees) (Font: 

Boada, 2001).  
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• Avetosa – Turó de l’Home: 

   

  Any 1920     Any 2001 

      Montseny primari         Montseny terciari 

   

• Puig sa carbassa des de les Agudes: 

 

Any 1943     Any 2001 

  

• Carena de les Agudes: 

   

         Any 1943             Any 2000 
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• Obaga de les Agudes: 

 

Any 1943     Any 2001 

 

• Fageda de les Agudes – Porrassar: 

 

Any 1943     Any 2000 

            

Figura_28: Mostra d’algunes imatges comparades diacrònicament, per poder entendre qualitativament els 

processos de transformació històrica dels paisatges, com a indicadors del canvi global (Font: 

Boada,2001). 

 

4.4.5.2 Impactes del canvi climàtic al tritó del Montseny 

 Calotriton arnoldi està especialitzat en un hàbitat estable i de recursos limitats. 

Per aquesta raó, entre d’altres, el fa ser molt susceptible a canvis ambientals del seu 

hàbitat. L’augment de la sequera i el canvi de la vegetació produït per un escalfament 

global, podrien provocar l’extinció de varies poblacions d’aquesta espècie, les quals 

són de tamany reduït i es troben aïllades.  

 L’increment de les temperatures provoca un escalfament de l’aigua, en 

conseqüència, augmenta la temperatura del medi on viuen, la qual fa que no sigui la 

idònia per aquesta espècie. 
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 Els canvis de vegetació deguts a l’escalfament climàtic global també poden 

afectar a l’espècie, la qual és molt vulnerable a canvis en l’ambient. 

Aquests fets ens fan pensar que el canvi climàtic podria ser realment greu per a 

aquesta espècie, reduint la població fins a nivells molt baixos durant llargs períodes de 

l’any. 

 

4.4.6 Possibles escenaris futurs 

Entre els ecosistemes terrestres del país, els boscos i els matollars s’han estès 

durant les darreres dècades com a resultat de l’augment de temperatura, de la 

concentració atmosfèrica de CO2, i/o de fertilitzants a l’ambient (eutrofització). Aquest 

fenomen, es pot explicar sobretot com a resultat de dos processos d’origen antròpic: la 

successió secundària a partir de pastures i camps de conreu abandonats, i la 

superposició d’impactes regressius sobre els ecosistemes terrestres (Peñuelas, 2005). 

 La disponibilitat hídrica és el factor crític per avaluar els efectes del canvi 

climàtic sobre els ecosistemes terrestres. En efecte, tant l’allargament de la vida de les 

fulles dels caducifolis, com l’acceleració de la renovació de les fulles dels perennifolis 

observada en estudis recents (Gracia et. al., 2001; Sabaté et. al., 2002), són fenòmens 

associats a l’increment de la temperatura, els quals comportaran un augment de 

l’aigua transpirada, que s’afegeix a l’evaporació potencial més elevada, resultant de 

l’augment de la temperatura. 

Atesa la complexitat de la vida, les prediccions no són gens fàcils. Tot i així, els 

models climàtics preveuen un augment de la temperatura a les zones de clima 

mediterrani –entre les quals hi ha Catalunya–, la qual cosa implicaria un augment de 

l’evapotranspiració que, segons els mateixos models, no aniria acompanyada d’un 

augment en les precipitacions. Per tant, la disponibilitat hídrica dels boscos 

mediterranis podria disminuir en les properes dècades, encara més del que ho ha fet 

en les darreres. 

S’ha posat de manifest que sota condicions més àrides que les actuals, els 

boscos mediterranis podrien reduir bastant les seves taxes de creixement i, per tant, la 

seva capacitat per segrestar carboni atmosfèric. A més, com que no totes les espècies 

vegetals resultarien igualment afectades, a llarg termini hi podria haver un canvi en la 

composició específica del bosc, resultant més afavorides, com és natural, les espècies 

més resistents a la sequera. 

L’augment de temperatura al massís del Montseny, ha provocat l’aridificació del 

clima i la substitució en alçada de la fageda per les alzines. És probable que la 
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desaparició del faig provoqui la pèrdua de poblacions del tritó del Montseny, ja que en 

augmentar la temperatura l’aigua s’escalfaria més.  

Augurem que el futur del tritó del Montseny serà molt complicat, degut a que en 

l’actualitat les seves condicions ja són molt extremes, i amb l’empitjorament 

d’aquestes, la situació encara s’agreujarà més. 

Per a facilitar l’adaptació de l’espècie a l’impacte del canvi climàtic i afavorir la 

seva mitigació serà molt important mantenir mínimament constants els cursos d’aigua 

torrencial on habita i controlar estrictament les captacions d’aigua que se’n faci. 

 

 

4.6 La quitridiomicosi (Chytridiomycosis) 
 

4.6.1 Fisiologia dels amfibis i malalties que els afecten 

Moltes espècies d’amfibis presenten cicles de vida complexes que inclouen una 

fase larvària a l’aigua i una altra adulta a la terra; aquesta característica, juntament 

amb el seu tipus de respiració (principalment per la pell), augmenta la possibilitat de 

que es vegin afectats per contaminants i altres substàncies dissoltes a l’aigua i al sòl o 

bé, permet que s’infectin amb paràsits que penetren al seu cos a través de les 

brànquies o per la pell. Aquestes característiques han estat utilitzades per considerar 

els amfibis com “indicadors de qualitat de l’ambient” (Santos et. al., 1994). 

 Dels paràsits que afecten a les poblacions d’amfibis es tenia molt poca 

informació fins fa un parell de dècades; se sabia que existien algunes infeccions 

causades per bacteris (com Aeromonas spp.), el fong Saprolegnia i alguns helmint. 

Aquestes malalties provoquen malformacions en el cos i ocasionalment la mort 

d’alguns individus. En pocs casos podia associar-se la presència d’alguns d’aquests 

paràsits amb la declinació de les poblacions, però no es consideraven la causa de 

l’extinció d’alguna espècie en determinades localitats.  

 

4.6.2 La quitridiomicosi 

Una de les causes del declivi general dels amfibis a tot el món és la presència 

de les anomenades “malalties emergents”, processos infecciosos de gran virulència 

que poden posar en perill poblacions senceres d’amfibis.  
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Figura_29: Anys de les infeccions més antigues de Batrachochytrium dendrobatidis que se’n té 

constància, tant en poblacions naturals com en captivitat d’amfibis (Font: The Novel and Endemic 

Pathogen Hypotheses, 2005 ). 

 

Recentment es va descobrir un paràsit més perillós que els virus, al que es 

considera actualment com a responsable de les declinacions i desaparicions d’amfibis 

als tròpics i alguns boscos temperats de Nord-americà, el qual s’ha disseminat 

ràpidament per tot el món. Es tracta d’un fong de l’ordre dels Chytridiales: 

Batrachochytrium dendrobatidis. (Santos, et. al., 1994). 

El grup dels fongs quitridis és ben conegut des de fa temps com a paràsit de 

plantes i invertebrats. Es troba per tot el planeta i en tots els medis i, particularment, en 

àrees ben conservades, ja que són molt sensibles a la contaminació. No obstant, 

l’espècie que afecta als amfibis és de recent descripció, sent el primer cas de fong 

quitridi que afecta a un vertebrat.  

La infecció es va estendre per la costa oriental d’Austràlia a una velocitat de 

100 km anuals, difícilment explicable sense l’ajuda d’un agent extern: els ocells o 

l’home. Cal destacar que el fong pot sobreviure fins a tres hores a les plomes seques 

dels ocells, possiblement migratoris.  

 

4.6.3 Relació entre la presència/absència del fong i el canvi climàtic 

El també anomenat “fong assassí” (Batrachochytrium dendrobatidis) afecta 

espècies que necessiten temperatures baixes. Es tracta d’un fong d’aigua dolça que 

ataca a la pell dels amfibis, la qual és imprescindible per la seva homeòstasi hídrica, 

gasosa i defensa immunològica. Tot i això, els investigadors desconeixen els seus 

efectes exactes i les causes que porten als amfibis fins a la mort. Es creu que darrera 
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de l’expansió del fong hi trobaríem el canvi climàtic. Segons un estudi dut a terme per 

J. Alan Pounds, del Centre de Ciència Tropical del Parc Natural de Monteverde, a 

Costa Rica, l’escalfament del planeta pot alterar la dinàmica d’aquesta malaltia mortal.  

D’acord amb les dades experimentals, l’augment de les temperatures de la 

Terra incrementa la nuvolositat a les muntanyes tropicals. Com a conseqüència, tenim 

dies més frescos i nits més càlides, condicions que afavoreixen el desenvolupament 

del fong responsable de la malaltia (quitridiomicosi). D’aquesta manera, el fong, que 

creix i es reprodueix millor a temperatures que oscil·len entre els 17 i els 25 graus 

centígrads, resulta més letal pels amfibis que viuen en altiplans amb temperatures més 

fresques o durant l’hivern, amb una distribució altitudinal preferentment en boscos 

montans, en un rang de 1000 a 1500 o 1800 metres sobre el nivell del mar a Costa 

Rica, no obstant a Catalunya les cotes serien més baixes ja que ens trobem més 

allunyats de l’Equador.  

Les temperatures extremes, tant altes com baixes, poden fer disminuir els 

efectes del fong, però l’escalfament del planeta, el qual modera aquestes fortes 

oscil·lacions, activa la seva capacitat mortífera per als amfibis d’aquestes latituds.  

De fet, hi ha investigadors que opinen que el fong sempre ha estat en contacte 

amb les poblacions d’amfibis i que només ara, moment en que es troben 

immunodeprimits per l’efecte de l’impacte humà sobre els ecosistemes, la seva micosi 

es fa més patent.  

 

4.6.4 Efectes de la quitridiomicosi sobre les poblacions d’amfibis 

Les poblacions d’amfibis afectades per aquesta espècie de fong generalment 

desapareixen en pocs mesos, seguint el patró de dispersió típic de les malalties 

infeccioses. Els adults moren ràpidament, mentre que les larves, que presenten 

infecció només a la zona bucal, moren més tard, quan la queratina (i amb ella els 

fongs) s’estén per tot el seu cos al completar la metamorfosi. Un cop el fong ha 

aparegut en una zona, les espores es mantenen en el medi, fins i tot quan els amfibis 

ja han desaparegut. Per sort, les altes temperatures (>32ºC)  i la sequera maten les 

espores.  

L’última causa de la mort dels animals infectats encara no es coneix amb 

seguretat, però si que és conegut el desenvolupament de la malaltia, la qual afecta a la 

superfície de la pell i mai als òrgans interns. Quan les zoòspores (espores mòbils 

mitjançant flagels) d’aquests fongs entren en contacte amb la pell dels amfibis s’hi 

fixen, i al cap de pocs dies es desenvolupen esporangis que generen noves 
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zoòspores. Els esporangis no tenen opercle, fet pel qual l’alliberació de les espores es 

produeix mitjançant el desenvolupament d’un tub de descàrrega que perfora la pell de 

l’animal infectat.  

S’ha comprovat que hi ha tota una gradació d’efectes del fong sobre les 

diferents espècies afectades, depenent de factors ecològics i biològics. Aquests 

efectes poden anar des de la no afectació fins a l’extinció, passant per una disminució 

de la població i posterior recuperació (total o parcial), o una infecció endèmica. En el 

cas d’una afectació parcial de l’espècie, es podria intentar recuperar la població 

mitjançant la cria en captivitat dels exemplars amb resistència a la malaltia per fer 

reintroduccions (és una suposició teòrica, no s’ha fet mai experimentalment).  

 

4.6.5 La quitridiomicosi al Montseny 

 Com ja hem exposat anteriorment, per tal de dur a terme una gestió general de 

les poblacions d’amfibis, el fong que provoca la malaltia de la quitridiomicosi n’és un 

dels condicionants. En el nostre cas, el tritó del Montseny, s’alimenta principalment de 

larves de Salamandra salamandra, fet pel qual cal establir un control i unes mesures 

de prevenció tant per a l’espècie que tractem en aquest Pla de recuperació, com 

també és necessària la gestió de la resta d’amfibis per tal d’evitar que aquesta malaltia 

s’estengui pel massís del Montseny.  

 Cal esmentar, que fins a l’actualitat no hem trobat evidències que aquest fong 

hagi colonitzat també el nostre àmbit d’estudi, tot i això, al ser una de les amenaces 

imminents per la població mundial d’anurs, en el nostre Pla incorporarem una sèrie de 

mesures, per tal de pal·liar els efectes d’aquesta micosi en cas de que arribi al Parc 

Natural del Montseny.  

 No obstant, cal esmentar que el Calotriton arnoldi viu en aigües amb 

temperatures de 15ºC o inferiors i que la temperatura òptima de reproducció i de 

màxima activitat del fong és entre 17-25ºC, per tant podem dir que de forma natural el 

tritó del Montseny no s’acaba de trobar dins el rang d’actuació de la quitridiomicosi; tot 

i que a causa de canvis ambientals de caire climàtic s’hi pot acabar trobant. 

  Pel què fa a l’altitud en que viuen, tots dos organismes tenen un marge 

d’aproximadament 200 metres de desnivell on podrien coincidir, sempre parlant pel 

què fa a les condicions òptimes per al bon desenvolupament de les dues espècies; ja 

que el tritó viu entre 700-1.200 metres i el Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) entre 

1.000 i 1.800 metres, com a alçada màxima, pel que fa a latituds tropicals. Com ja hem 

esmentat anteriorment, per tal de trobar condicions ambientals semblants al Montseny, 
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les altituds serien menors degut a que aquest massís es troba en latituds superiors a 

les de Costa Rica. Per tant, el rang d’actuació idoni del fong s’ajustaria més al rang de 

distribució de les poblacions de tritó.  

 La reproducció d’aquest fong es podria veure afavorida per les bones 

condicions de conservació en que es troba l’hàbitat del tritó.  

 

 

4.5 Ordenació del Parc Natural del Montseny 
 

4.5.1 La propietat privada en el Parc Natural del Montseny 

 El Parc Natural del Montseny és un Parc amb un elevat percentatge de 

titularitat privada en el seu territori. Tot i estar declarat Reserva de la Biosfera per la 

UNESCO, formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i ésser un Parc 

Natural; un 86,80% del sòl està en mans de la propietat privada, un total de 26.143,48 

Ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins aquesta majoritària fracció en mans de propietaris, trobem una 

abundància de finques de mida petita (menys de 25 Ha). Aquestes representen un 

70,04% del total de finques privades, les finques d’entre 25 i 50 Ha representen un 

9,98%, les finques d’entre 50 i 150 Ha el 14, 04% i finalment les finques més grans de 

150 Ha el 5,94% ( Castelló, JI., 1994). 

Titularitat del sòl

Sòl privat

Sòl públic ( Diputació)

Sòl públic (Generalitat)

Figura_30: Gràfic representatiu de la titularitat del sòl (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 
Gómez i Hernandez, 2005). 
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4.5.2 Les finques públiques existents: gestió i localització 

 En l’apartat anterior ja s’ha representat en comparativa amb el territori privat 

l’extensió de les finques propietat de les administracions. Actualment, en el Parc 

Natural del Montseny, la Diputació de Barcelona és propietària de 3.814,19 Ha, 

repartides en 37 finques de les quals, 15 tenen una extensió major a 100 Ha (veure 

taula 3). 

 Finques de la Diputació Terme municipal Ha 

El Vilar de la Costa Fogars de Montclús 44,07 

Can Planes de Fontmartina Fogars de Montclús 108,35 

Bosc de Can Riera de Ciuret Fogars de Montclús 146,82 

Avetosa de les Agudes i Turó de 

l’home 
Fogars de Montclús 135 

La Traüna Fogars de Montclús, Montseny 205 

Sant Bernat i Can Gorgs Montseny 318,47 

Coll Pregon Viladrau 105,80 

Santa Helena i Morou Fogars de Montclús 206,80 

Peça Sot de Gualba Gualba 3,23 

La Morera El Brull 101,87 

El Bellver Tagamanent 286,76 

L’Agustí Tagamanent 190,26 

Santa Susanna Sant Pere de Vilamajor 128,31 

Can Lleonart Fogars de Montclús 0,85 

El Puig de Sant Marçal Montseny 43,42 

Peça Ros de Ramis Fogars de Montclús 0,64 

Peça Layret Montseny 1 

Finques privades segons la seva extensió

<25 ha

25 i 50 ha

50 i 150 
ha

Figura_31: Gràfic representatiu dels percentatges de les finques privades segons l’extensió (Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades de Gómez i Hernández, 2005). 

Taula_3: Taula de les finques propietat de la Diputació. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’anuari del Parc, 2005). 
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 No hem d’oblidar la finca de propietat del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya; el Vilar de la Castanya, amb una extensió de 

279,54 Ha, ha estat destinada a una gestió per a la recuperació d’antigues feixes de 

conreus, el manteniment de l’aprofitament ramader i el foment de la investigació. Les 

actuacions dutes a terme en aquesta parcel·la han estat: treballs de millora, 

recuperació de feixes, concessions administratives a pastors de la zona, la no 

realització d’aprofitaments forestals i la cessió de la finca al CREAF (Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) (Borrell i Gómez, et. al., 2003). 

 La gestió en les finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona és 

força més dinàmica i complexa, en pròxims apartats parlarem dels diferents plans que 

trobem en les finques. 

 

 

Finques de la Diputació Terme municipal Ha 

Peça Cortills Fogars de Montclús 0,61 

Peça Font del Profit Fogars de Montclús 3,42 

Peça Carbonell Fogars de Montclús 0,73 

Peça Torrent del Clot Tagamanent 18,53 

El Montgròs El Brull 4,5 

Can Casades Fogars de Montclús 0,6 

Peça Oriola Viladrau 7,04 

Peça Jubany Fogars de Montclús 2,6 

Peça les Illes Montseny 22,3 

Rectoria de Vallcàrquera Figaró i Muntmany 1,71 

Finca del Colotengo i Font del Faig El Brull 138,42 

Font de Passavets Fogars de Montclús 14,50 

Peça del RACC Fogars de Montclús 1,60 

Finca Santa Fe Fogars de Montclús 535,60 

Cal Terrer Sant Pere de Vilamajor 87 

Casanova de Sant Miquel Aiguafreda 94 

Esqueis del Bovilar Montseny 8 

Cal Trompo Fogars de Montclús 48 

Vall Forners Tagamanent 681 

La Roureda del Puig Montseny 15,05 

La Pedreguera Montseny 18,47 

Sot de la Marleta Viladrau 16,69 

Muntanya del Matagalls Viladrau 66,90 

Total de finques de la Diputació  3814,19 
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4.5.3 Adquisició de finques per al patrimoni públic 

 El Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Montseny, consta 

d’una clara política en l’adquisició de finques de domini privat i la seva integració en el 

patrimoni públic. Aquesta política s’ha desenvolupat d’acord amb els principis 

següents: 

• L’adquisició del sòl amb el més estricte grau de protecció. Segons la zonificació 

del Pla especial (Zona de Reserva Natural), o bé per la seva pròpia naturalesa 

geogràfica (capçaleres fluvials, zones culminals). 

• L’adquisició de sòl per a la creació de dotacions i infraestructures. 

• L’adquisició de sòl per a raons específiques d’intervenció, com ara la protecció 

de patrimoni arquitectònic o la restauració del medi. 

• L’adquisició del sòl per a raons d’oportunitat i amb la finalitat de dotar de major  

coherència les finques públiques. 

 

L’adquisició de les finques que es proposen permetrien integrar el patrimoni 

públic i la major part de la zona culminal del massís (accés al Turó de l’Home, les 

Agudes...), i afegir alguna Zona de Reserva Natural especialment significativa (les 

Agudes, Matagalls i Turó de Morou). 

També dins d’aquest apartat, el Pla especial planteja la definició de fórmules 

que permetin la clausura dels drets d’explotació de dues pedreres, situades dins 

l’àmbit del Pla, per tal d’extingir l’explotació i procedir a la seva restauració. 

En aquest apartat, també trobem els objectius en referència als plans 

d’ordenació, tot i que en el següent punt aprofundirem en el tema, dir que es pretén 

gestionar el sòl públic, redactant els plans d’ordenació de les finques públiques i 

elaborar els plans directors d’ordenació dels sectors més significatius (Pla especial, 

2007). 

 

4.5.4 Zonificació del Parc i planificació 

 La zonificació del sòl ha agafat un nou caire en la redacció del nou Pla especial 

d’ordenació del territori, aprovat l’any 2007; certes zones han desaparegut i podríem 

dir que tot s’ha sintetitzat. La zona de preparc desapareix al tractar-se d’una zona 

ambigua i mancada de sentit en l’actualitat, a aquest fet respon l’ampliació del Parc a 

31.063,90 Ha i la voluntat de gestionar l’antiga àrea de preparc mitjançant plans 

d’ordenació. El nou Pla també comporta la desaparició de totes aquelles zones que 

contemplen edificabilitats, i el seu conjunt ha significat una revisió global dels límits, les 
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denominacions i els continguts normatius de totes les zones. L’estructuració de les 

zones que proposa el nou Pla especial respon a l’experiència de trenta anys en la 

gestió, i al bagatge d’uns coneixements sobre l’estat i l’evolució dels sistemes naturals. 

 

4.5.4.1 La nova ordenació zonal 

 Sense ésser possible una correspondència exacta amb les zones de l’antic Pla, 

s’ha dut a terme una nova ordenació zonal que es configura en tres zones: Zona 

d’Interès Natural, Zona d’Alt Interès 

Natural, Ecològic i Paisatgístic i la 

que suposa un major grau de 

conservació i que es nodreix de les 

antigues Reserves Naturals 

qualificades amb algunes 

ampliacions, Zona de Reserva 

Natural.  

 Han desaparegut zones com 

l’habitacional o les zones 

d’influència, que han estat incloses majoritàriament en la Zona d’Interès Natural. 

També cal indicar que les zones urbanes han estat incloses dins el règim de zones 

subjectes a ordenació preexistent (Pla especial, 2007).  

 

4.5.4.1.1 Zona d’Interès Natural (ZIN) 

 La Zona d’Interès Natural del nou Pla inclou tots aquells paisatges i sistemes  

naturals característics del massís que, pels seus valors naturals i culturals, han de ser 

protegits amb caràcter general. En aquesta zona l’objectiu és el de la sostenibilitat 

entre els valors naturals i paisatgístics i l’aprofitament dels recursos. És la més extensa 

amb 21.739,16 Ha, representant el 68,98% de la superfície total (figura 32). En 

aquesta zona li són d’aplicació totes aquelles determinacions del règim general del sòl 

no urbanitzable dins l’àmbit del Pla especial, així com els instruments generals de 

planificació derivada i de desplegament del Pla corresponents. 

 Dins les ZIN es permeten els enclavaments agrícoles, reconeguts i cartografiats 

en el nou Pla, ja que dins aquesta superfície es constata l’existència de sòls amb 

vocació i activitat agrícola (Pla especial, 2007). 

 

 

Zonificació Parc Natural del Montseny

Interès natural

Alt interès natural

Reserva natural

Sòl urbà

Figura_32: Percentatge de la nova ordenació (Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades del Pla especial, 
2007). 
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4.5.4.1.2 Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) 

 La Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic comprèn un conjunt de 

peces territorials de valor natural notable que justifiquen un elevat grau de protecció i 

la intervenció activa per assolir els objectius de conservació. S’hi inclouen 

ecosistemes, hàbitats, comunitats o espècies de gran interès natural. Aquestes zones 

relliguen les Zones de Reserva Natural, confegint un nucli central del Parc de màxima 

protecció per a les àrees de major valor i fragilitat. 

 La Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic ocupa una extensió de 

6.464,26 Ha, representant un 20,81% de la superfície total. La seva delimitació s’ha 

aplicat basant-se amb els criteris següents: 

• La ZAINEP conforma la connexió entre les Reserves Naturals, excepte el turó 

de Marmolers. 

• S’han inclòs dins aquesta zona les carenes i cims elevats, i els turons que 

destaquen per la seva morfologia. També s’han inclòs els vessants de major 

pendent i les capçaleres de les conques hidrogràfiques. 

• Es troben dins les ZAINEP aquelles associacions vegetals supraforestals 

associades als sectors més alts del Parc o de les pràctiques tradicionals de 

ramaderia extensiva. 

• S’ha tingut en compte la distribució d’espècies autòctones com la granota roja, 

el cranc de riu o el tritó del Montseny. Incloent els seus hàbitats dins la reserva. 

• Tots els hàbitats d’interès comunitari es troben dins de les Zones d’Alt Interès. 

• Els principals cursos fluvials, per la presència d’aigües superficials de cabal 

permanent, o bé tots aquells que compten amb espècies, hàbitats o boscos de 

ribera especialment protegits o valorats. 

• Tots aquells enclavaments que reuneixin valors elevats des del punt de vista 

geològic o botànic. 

• Per últim, s’ha pres en consideració l’orogènia i la xarxa viària per tal d’ajustar 

els límits. 

 

S’han incorporat dins les ZAINEP la majoria de les rieres més importants del 

massís, així com el riu Tordera i molts altres torrents i sots. Es poden distingir quatre 

grans àrees que tenen una continuïtat física i constitueixen un nucli central de 

protecció: la Calma, el massís del Matagalls, el massís del Turó de l’Home i les 

Agudes i la Vall de Santa Fe. 
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4.5.4.1.3 Zona de Reserva Natural (ZRN) 

 Les ZRN són les de màxima protecció del Parc, es troben situades en les 

zones més altes i corresponen a un conjunt d’espais naturals poc transformats, 

d’excepcional interès ecològic, paisatgístic i científic. En aquestes àrees la preservació 

és la determinació més important, i presenten un millor estat de conservació 

representant els sistemes naturals i paisatgístics més característics del Montseny. 

Encara que l’ordenació d’aquestes zones es basa en l’exclusió de les activitats que 

poden alterar la seva evolució natural, en moltes de les reserves caldrà dur a terme 

una gestió activa per a la conservació, més que deixar simplement evolucionar els 

sistemes naturals. Aquesta gestió ve donada per la freqüentació exagerada de 

visitants en alguns sectors, on caldran actuacions d’ordenació, o bé per les poblacions 

d’espècies com el senglar, que hauran de ser controlades per evitar possibles danys. 

El Pla ambiental del nou Pla especial, específica en les diferents gestions, i ordena la 

importància de les comunitats així com quines són les que demanen una gestió 

forestal sostenible. 

 El conjunt de reserves naturals inclou gairebé la totalitat de les antigues 

Reserves Naturals Qualificades. 

 Com ja hem esmentat, s’han inclòs dins aquesta ordenació totes aquelles àrees 

que es justifiquen per a la seva exclusivitat en el massís del Montseny, tant a nivell 

vegetal com faunístic. S’ha afavorit la declaració de reserves de mida mitjana o gran, 

que asseguren una major protecció en els valors en tant que es redueix l’efecte vora i 

permeten preservar zones nucli allunyades de possibles pertorbacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves naturals
Torrent del Clot

Baga de Co llformic

M atagalls- Sant M arçal

Turó  de l'Home- Les
Agudes
Turó  de M orou- Santa
Helena
Turó  de M armolers

Puig Drau

Vallfo rners

Figura_33: Percentatge d’àrea de les diferents reserves naturals (Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades del Pla especial, 2007). 
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 Un fet important que s’ha tingut en compte a l’hora de determinar les àrees amb 

tan elevada protecció, és el de la titularitat del sòl. S’ha considerat la coincidència amb 

finques públiques com a condició discriminatòria, limitant la inclusió de finques 

privades a aquells indrets que 

inclouen valors excepcionals, 

d’acord amb els criteris 

precedents, no representats 

amb prou significació en 

finques públiques ( Pla 

especial, 2007). 

 Val a dir, que en 

referència al nostre objectiu, la 

coincidència de la titularitat 

pública no juga a favor del tritó, 

doncs en les zones en que més 

probablement es troba 

actualment aquest amfibi, o 

almenys en aquelles en que 

s’ha observat, són també les 

reserves amb més percentatge 

de titularitat privada. Encara que aquest és un fet negatiu, d’altra banda, un fet positiu 

és el de la voluntat d’adquisició de noves finques per part de l’administració amb el 

criteri de totalització del sòl públic en les reserves.  

 

4.5.4.2 Plans Tècnics de Millora i Gestió Forestal i Plans Directors 

 Els PTGMF es van començar a realitzar a partir del 1986, tant per les finques 

públiques com per les privades. A partir de la creació del Centre de la Propietat 

Forestal i l’aparició d’ajudes i facilitats per a la implantació d’aquests plans en finques 

privades, el Parc deixa de mantenir aquestes línies d’actuació, malgrat seguir donant 

suport tècnic (Barber i Argemí, 2002). Els PTGMF tenen com a objectius: 

• Oferir un element de planificació i gestió dels treballs forestals. 

• Comptabilitzar els objectius d’explotació i conservació. 

• Millorar els rendiments de les explotacions. 

• Participar com a òrgan gestor del Parc. 

• Orientar les línies d’ajudes de les explotacions. 

Figura_34: Mapa on s’observa, la ZRN (marró) i com la 
ZAINEP (verd) rodeja la zona de màxima conservació (Font: 
Pla especial, 2007). 
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Els PTGMF s’apliquen en finques superiors a les 25 Ha, mentre que per a les 

finques d’inferior extensió tenim els Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF). 

Aquestes figures de gestió tenen una vigència d’entre 10 i 30 anys i d’entre 10 i 15 

anys respectivament.  

Actualment només trobem dues de les finques públiques amb ordenament de 

planificació: el Polell-Santa Susanna i la Traüna. Les finques no planificades són en 

gran part reserva natural o bé inferiors a 100 Ha. Aquests dos plans existents van 

iniciar-se al 1995 i actualment estan en revisió. Els objectius han estat els de garantir 

l’aprofitament forestal i comptabilitzar-lo amb la conservació dels valors naturals. En 

les finques privades, degut a l’atractiu econòmic de la implantació del Pla i de la 

comoditat de no haver de demanar permís al Departament de Medi Ambient per a 

realitzar accions d’aprofitament forestal que el Pla contempli, el nombre de PTGMF és 

significativament superior al de les finques públiques. El 57,31% d’aquesta superfície 

es troba planificada, això equival a un total de 89 PTGMF, amb una superfície mitjana 

ordenada de 168,33 Ha/PTGMF i un total de 14.981,72 (Gómez i Hernández, 2005). 

 El fet de que la superfície estigui planificada ens assegura l’explotació forestal 

en consideració amb la conservació del medi, i encara que el tritó del Montseny habita 

en indrets poc rics en aprofitament forestal, per una qüestió de precaució i de connexió 

entre els ecosistemes, seria positiva la total planificació del territori per tal de garantir 

el control de l’evolució de les masses forestals. 

 La tendència evoluciona cap a una creació constant de PTGMF i PSGF, reduint 

cada vegada més l’actual superfície no planificada, tant pública com privada que suma 

un total de 14804.05 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura_35: Evolució de la redacció de PTGMF (Font: Gómez i Hernández, 2005). 
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4.5.5 Competències en els cursos fluvials 

 En concordança amb les recomanacions de l’informe ambiental del 2007, dut a 

terme dins la redacció del nou Pla especial, creiem necessari avaluar, i així justificar, la 

importància real del manteniment dels cabals ecològics de la xarxa d’aigües 

superficials del Parc (Informe ambiental, 2007). Les aigües subterrànies no es troben 

emparades de protecció per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), sinó pel 

Departament d’Obres Públiques, això fa que es considerin com un recurs per a 

l’explotació en tots els sentits, fet no gens favorable als interessos naturals.  

Mentre no es gestionin els ambients naturals lligats als cursos fluvials, amb una 

legislació especial per a garantir la protecció d’aquests, els rius, rieres i torrents estan 

legislats per l’ACA. D’acord amb la vigent Llei d’Aigües, la llera natural d’una corrent 

continua o discontinua és el terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes 

ordinàries i en formen part del domini públic hidràulic:  els 5 metres d’amplada a cada 

costat de la llera és la zona de servitud i els 95 metres d’amplada a costat i costat; 

després de la zona de servitud trobem la zona de policia. Per tant, existeix una franja 

de 100 m, a cada banda d’una llera en la qual l’Administració de l’aigua té 

competències per autoritzar qualsevol tipus d’actuació.  

 

 

Figura_36: Distribució de la llera dels rius (Font: ACA, com. verb., 2007) 



   PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ DEL MONTSENY 
   ACEE: Acció per a la Conservació d’Espècies Endèmiques dels Països Catalans  

 78 

Els usos en la zona de domini públic hidràulic, zona de servitud o zona de 

policia requereixen d’autorització prèvia de l’organisme de conca competent, en el cas 

de Catalunya a l’Agència Catalana de l’Aigua. Dins la zona de servitud no es pot 

modificar el perfil natural del terreny i cal deixar pas lliure. Pel que fa a la zona de 

policia, qualsevol modificació del perfil natural del terreny haurà de ser autoritzada per 

l’Agència (ACA, com. verb., 2007). 
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5.1 Estratègia adoptada 
 

Dins el Pla d’actuacions es recullen totes aquelles mesures que hem cregut 

efectives després d’un procés d’avaluació i d’una activitat d’investigació que hem dut a 

terme l’equip de treball. Les mesures es divideixen en dos apartats, les in situ i les ex 

situ, ambdues fan referència a un seguit d’objectius operacionals descrits 

posteriorment. 

L’estratègia amb poca capacitat de concretar, és degut al Pla de recuperació 

d’una espècie jove i poc coneguda en l’àmbit biològic, la investigació del qual ha estat 

omesa per part nostra, ens delimita l’adopció de mesures que es mouen en àmbits de 

contacte amb l’espècie i estretament relacionats, però no de la pròpia fenologia de 

l’espècie,  com poden ser; l’alteració del seu hàbitat, l’ordenació del seu hàbitat, factors 

restrictius pel seu desenvolupament.  

Les mesures d’actuació no són de directe interacció amb el tritó del Montseny 

com d’altres que s’estan portant a terme per altres projectes, exceptuant la 

reintroducció i les reixes en les canalitzacions. 

Degut a que es troba dins d’un Parc Natural, la gestió és una eina útil per a 

promocionar seguretat en la conservació. Així doncs, les mesures indirectes són 

també de vital importància per assolir els objectius amb aquest vertebrat endèmic, a 

ser possible, en cooperació i combinació amb un Pla de recuperació ja existent enfocat 

a la pròpia recuperació de l’espècie en les seves característiques biològiques. 

 

 

5.2 Objectius operacionals 
 

• OBJECTIU 1: Garantir la supervivència de la població natural del tritó 

del Montseny i afavorir el seu creixement i expansió poblacional.  

• OBJECTIU 2: Reducció de factors adversos que podrien perjudicar al 

bon desenvolupament de les poblacions, tan ja existents com  les 

posteriorment reintroduïdes 

• OBJECTIU 3:  Avaluar periòdicament l’estat de conservació de les 

poblacions naturals i reintroduïdes de Calotriton arnoldi. 
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• OBJECTIU 4: Establir com a mínim dos nuclis poblacionals viables de 

tritó del Montseny en hàbitats favorables i intentar garantir la seva 

viabilitat.  

• OBJECTIU 5: Contribuir a l’increment entre la població local d’una 

actitud favorable davant dels problemes de conservació del tritó del 

Montseny i les mesures adoptades per a la seva protecció.  

 

Amb aquesta sèrie d’objectius pretenem protegir l’espècie mitjançant la 

conservació de la seva diversitat genètica i l’augment del nombre d’efectius i 

poblacions. Creiem important tornar a esmentar el fet de que les set poblacions 

naturals de Calotrion arnoldi es troben dividides en dos nuclis poblacionals aïllats un a 

cada vessant del torrent de la Tordera. Per tant, considerem prioritàries totes les 

mesures dirigides a estabilitzar demogràficament aquests dos nuclis poblacionals per 

tal de preservar de manera exhaustiva la diversitat genètica de l’espècie.  

 

5.3 Mesures in-situ  
 

En el Conveni sobre la Diversitat Biològica realitzat a Rio de Janeiro l’any 1992, 

ja es diferenciaven els termes de conservació in situ i ex situ com a mecanismes de 

protecció dels recursos biològics i genètics. 

La conservació in situ, és aquella que es refereix a la conservació dels 

ecosistemes i dels hàbitats naturals i el manteniment i la recuperació de poblacions 

viables d’espècies en els seus entorns naturals. Aquelles activitats de monitoreig i 

seguiment que es puguin aplicar a una espècie en concret. Totes elles, estan 

conformades pel que es coneix pròpiament com a monitoreig ambiental, és a dir, el 

mesurament d’avaluacions sobre el comportament o evolució de les característiques 

de l’ambient, objecte de l’anàlisi.  

El nostre llistat de propostes de mesures in situ, l’hem dividit en tres grans blocs, 

i cadascun d’ells amb subapartats que el concreten al detall. 
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Objectiu 1: Garantir la supervivència de la població natural de tritó 

del Montseny i afavorir el seu creixement i expansió natural : 

 

Ob 1.1: Millorar les condicions de l’hàbitat actuant sobre la densitat vegetal:  

 

 Ob 1.1.1: Fer un estudi per a determinar quina és la cobertura arbòria òptima 

 per a les poblacions de tritó.  

 

 Ob 1.1.2: Determinar el cobriment arbori actual en l’hàbitat del tritó (veure 

 annexes 9.2). 

 

 Ob 1.1.3: Valorar si és necessari un augment en la densitat de peus arboris. 

 

 Ob 1.1.4: Mitjançant subvencions econòmiques, aconseguir que els propietaris 

 de les finques privades no apliquin cap tipus de gestió forestal extractiva en els 

 5 metres adjacents a la llera del torrent. 

  

 Ob 1.1.5: Realitzar actuacions per a la preparació de l’hàbitat que seran  

 necessàries en els possibles indrets on  s’hagin de reintroduir els individus. 

 

Ob 1.2: Adquisició pel domini públic dels territoris habitats pel tritó del Montseny 

que són de propietat privada: 

 

 Ob 1.2.1: La introducció, dins les prioritats en l’adquisició de finques privades 

 per part de la Diputació segons el Pla especial 2007, dels territoris, torrents i 

 rieres habitats pel Calotriton arnoldi. Per tal d’optimitzar i accelerar la total 

 gestió de l’hàbitat del tritó des del domini públic. 

 

  Ob 1.2.1.1: La obtenció d’un finançament molt important de font europea 

  a partir de l’acceptació del tritó com a projecte Life per tal d’abaratir els  

  costos de les adquisicions i gestions necessàries (veure annexes 9.3). 
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 Ob 1.2.2: L’elaboració d’acords de gestió en aquelles finques privades que 

 coincideixin amb el territori habitat, a través de la Xarxa Custodia del Territori 

 (veure annexes 9.3). 

 

 Ob 1.2.3: Aplicar una gestió del territori a través d’alguna iniciativa privada per 

 la conservació del medi natural com la Fundació Natura i Fundació Territori 

 Paisatge (veure annexes 9.3). 

 

Ob 1.3: Prevenció per a la possible aparició de la quitridiomicosi: 

 

 Ob 1.3.1: Fer un buidat de la informació existent sobre la malaltia per tal de 

 saber si realment el fong es pot desenvolupar a les temperatures on viu el tritó. 

 En cas afirmatiu, prosseguir a l’execució dels següents objecius.  

 

 Ob 1.3.2: Recomptar les larves de totes les poblacions per tal d’avaluar la 

 presència o absència de la infecció de Batrachochytrium dendrobatidis (veure 

 annexes 9.4). 

 

 Ob 1.3.3: Regular el trànsit de persones sense garanties de desinfecció (veure 

 annexes 9.5). 

  

Objectiu 2: Reducció de factors adversos que podrien perjudicar el 

bon desenvolupament de les poblacions, tan ja existents com 

posteriorment reintroduïdes: 

 

Ob 2.1: Instal·lació de canalitzacions per minimitzar l’efecte barrera de les 

pistes forestals que travessen els torrents:  

 

 Ob 2.1.1: Localitzar els torrents on es cregui necessària la implantació del pas 

 de fauna. 

 

 Ob 2.1.2: Avaluar si l’alternativa proposada causaria un impacte major en 

 l’hàbitat del tritó que la situació actual. 
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 Ob 2.1.3: Implantació de canalitzacions en les futures pistes forestals i en 

 aquelles on creiem que estan causant un impacte rellevant a les poblacions de 

 tritó (veure annexes 9.6). 

 

Ob 2.2: Col·locació de reixes a les canalitzacions perquè el tritó no s’hi escoli: 

  

 Ob 2.2.1: Localitzar els punts crítics per on es podria escolar el tritó en les 

 canalitzacions ja existents de la Tordera. 

 

 Ob 2.2.2: Si les canalitzacions es troben situades en terrenys de propietat 

 privada, caldria arribar a un acord amb el propietari per tal de que permeti la 

 instal·lació de reixes a les seves canalitzacions. 

  

 Ob 2.2.3: Implantació d’una malla de reixa, que compren les característiques 

 necessàries, a l’entrada i la sortida de les canalitzacions per tal d’impedir el pas 

 dels tritons (veure annexes 9.7). 

 

 Ob 2.2.4: Revisar les instal·lacions periòdicament per tal d’assegurar un 

 manteniment adequat al llarg des anys i així evitar possibles fugues per on s’hi 

 puguin escolar els tritons. 

 

Ob 2.3: Controlar els depredadors i altres factors adversos en les zones de 

reintroducció i en les ja existents. 

 

Objectiu 3: Avaluar periòdicament l’estat de conservació de les 

poblacions naturals i reintroduïdes de Calotriton arnoldi: 

 

Ob 3.1 Exercir control continuat de la qualitat de l’aigua: 

 

Ob 3.1.1: Establir uns punts de control significatius localitzats en diferents punts 

del torrent, els quals una mala qualitat de l’aigua pugui influenciar les 

poblacions de tritó.  
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Ob 3.1.2: Acordar els paràmetres i els índex fisicoquímics que creguem que 

puguin reflectir de manera rellevant l’estat ecològic del torrent (veure annexes 

9.8). 

 

Ob 3.1.3: Convèncer / Trobar a una Associació / Entitat / grup de persones que 

s’encarreguin de fer periòdicament aquests mostrejos i se’n facin càrrec de 

mantenir el bon estat ecològic en aquest tram de torrent. 

 

Ob 3.1.4: Avaluar anualment les dades obtingudes en el treball de camp i fer 

una diagnosi sobre l’evolució de l’estat ecològic de l’aigua (veure annexes 9.9). 

 

Ob 3.2 Portar a terme un control continuat de l’accés a la zona habitada: 

 

Ob 3.2.1: Dur a terme un control de l’accés de visitants per evitar 

l’hiperfreqüentació (veure annexes 9.10). 

 

Ob 3.2.2: Impedir el pas de tot personal no autoritzat en la totalitat de l’hàbitat 

del tritó. 

 

Ob 3.3 Realitzar anualment censos de la població natural i reintroduida tenint 

en compte els següents aspectes: extensió de l’àrea de distribució, tamany 

poblacional, estructura demogràfica i estat sanitari de la població: 

 

Ob 3.3.1: Presentació dels resultats en informes anuals. 

 

Ob 3.4 Promoure i facilitar la realització d’estudis de la biologia i l’hàbitat del 

tritó que serveixin per a la gestió i investigació que puguin ajudar a resoldre 

problemes de conservació: 

 

Ob 3.4.1: Desenvolupament de tècniques i mètodes per a reduir la mortalitat 

del tritó del Montseny. 

 

Ob 3.4.2: Estudis dels factors que puguin afectar a la supervivència, la 

fecunditat i l’èxit reproductor del tritó del Montseny. 
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Ob 3.4.3: Predir la dinàmica de les poblacions del tritó del Montseny i estimar 

les seves probabilitats d’extinció. 

 

Ob 3.4.4: Avaluar el grau d’aïllament genètic dels dos nuclis poblacionals a 

cada banda del riu Tordera. 

 

Ob 3.5 Impedir especialment la captura d’exemplars en zones de reintroducció i 

en les zones ja habitades pel tritó: 

 

 Ob 3.5.1: Mantenir un servei de vigilància de les zones habitades, donant 

prioritat en les zones més freqüentades o de fàcil accés. 

 

 

5.4 Mesures ex-situ 
 

Les mesures de conservació ex situ, serien totes aquelles que es realitzen fora, 

apartades de l’hàbitat natural de cada espècie. Hi trobaríem mesures de recuperació, 

rehabilitació i reintroducció de l’espècie amenaçada en el seu hàbitat natural. 

Les mesures ex situ ocupen un segon terme en la conservació, només en el 

cas de trobar-nos en nivells suficientment crítics optem per mesures externes. Tot i 

així, la creació d’un centre de cria en captivitat finançat per la Generalitat dirigit per 

Carranza i Amat ens porta pensar que la situació del Caltriton arnoldi és prou crítica 

com per plantejar-nos una reintroducció en un futur. 

 

Objectiu 4:  Establir com a mínim dos nuclis poblacionals viables de 

Tritó del Montseny en hàbitats favorables i intentar garantir la seva 

viabilitat: 

 

Ob 4.1 Planificar i aplicar programes de reintroducció un cop es disposin 

d’exemplars en captivitat, en hàbitats potencialment adequats: 
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 Ob 4.1.1: Realitzar estudis que determinin la viabilitat en la reintroducció 

 d’individus en diferents torrents i rieres. (Veure propostes d’hàbitats a analitzar 

 en annexes 9.13). 

 

 Ob 4.1.2: Aplicar les reintroduccions promolgant l’expansió dels dos nuclis 

 poblacionals per separat per tal de mantenir la variabilitat genètica. 

 

Ob 4.2 Establir una població en captivitat segura, per tal d’evitar amb total 

certesa l’extinció de l’espècie. 

 

Objectiu 5: Contribuir a l’increment entre la població local d’una 

actitud favorable davant dels problemes de conservació del tritó del 

Montseny i les mesures adoptades per a la seva protecció:  

 

Ob 5.1: Realitzar enquestes per a tenir constància del grau de coneixement de 

l’espècie en la societat: 

 

 Ob 5.1.1: Enquestes realitzades als visitants del parc: turistes, naturistes, 

 excursionistes... (veure annexes 9.12) 

 

 Ob 5.1.2: Enquestes realitzades a persones relaciones amb el Parc Natural del 

 Montseny: gent que viu al PNM, treballadors del Parc... (veure annexes 9.12) 

 

Ob 5.2: Realitzar campanyes informatives adreçades a diferents sectors de la 

societat, sobre l’espècie i la seva problemàtica: 

  

 Ob 5.2.1: Realitzar campanyes de sensibilització sobre el tritó del Montseny 

 que és endèmic del PNM (veure annexes 9.10). 

 

 Ob 5.2.2: Realitzar campanyes d’informació i divulgació sobre la necessitat 

 d’aquest Pla de recuperació. 
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Ob 5.3: Confecció de materials explicatius i divulgatius sobre el tritó del 

Montseny i el Pla de recuperació, en forma de fulletons, cartells, material 

audiovisual, etc.  

 

Ob 5.4: Editar un bolletí informatiu anual amb l’objectiu de divulgar el grau 

d’execució del Pla. 

 

Ob 5.5: Informar a la població escolar catalana sobre les particularitats del tritó 

del Montseny: 

 

 Ob 5.5.1: Promoure les visites al centre de cria en captivitat entre els estudiants 

 i escolars. 

 

 Ob 5.5.2: Realitzar un audiovisual senzill per a donar a conèixer el tritó del 

 Montseny en centres educatius i culturals. 

 

Ob 5.6: Crear pòsters informatius sobre el tritó i exposar-los en el Centre 

d’Informació Santa Fe del Montseny: 

 

 Ob 5.6.1: Propiciar l’endemisme del tritó del Montseny com a atractiu pel 

 turisme del Parc Natural del Montseny. 
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5.5 Priorització  
 

 El desenvolupament d’un seguit de mesures les considerem més rellevants que 

la resta, per això creiem que s’han de complir un seguit d’objectius prèviament: 

 

• Adquisició de terrenys habitats pel tritó del Monts eny-  Les accions 

a desenvolupar en l’hàbitat del tritó del Montseny són considerades fonamentals. Per 

tant, és prioritaria l’adquisició de finques privades per part de la Diputació, on hi siguin 

presents els torrents habitats pel tritó (Ob. 1.2.1) i l’elaboració d’acords de custòdia del 

territori (Ob. 1.2.2). 

 

• Millorar les condicions de l’hàbitat-  Aplicar la gestió forestal 

necessària per tal d’obtenir el grau de cobriment arbori òptim per la correcta dinàmica 

poblacional de Calotriton arnoldi (Ob. 1.1.2). Si el cobriment arbori actual és deficient 

pel tritó, aconseguir que els propietaris de les finques privades no apliquin cap tipus de 

gestió forestal extractiva en almenys els cinc metres adjacents a la llera (Ob. 1.1.4). 

Alhora també proposem la investigació de la presència de la quitridiomicosi a les 

poblacions de tritó, mitjançant els censos anuals que ja estableix el propi Pla (Ob 1.3). 

 

• Reducció de factors adversos-  La col·locació de reixes a les entrades 

i sortides de les canalitzacions per evitar l’escolament del tritó del Montseny seria una 

mesura de fàcil aplicació i manteniment, amb una efectivitat molt elevada i baixos 

costos operacionals (Ob 2.2), per la qual cosa la creiem prioritària a altres mesures de 

costos més elevats. La instal·lació de canalitzacions per tal de minimitzar l’efecte 

barrera que provocarien les futures pistes forestals que travessarien els torrents on 

habita el tritó (Ob 2.1.3). 
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6. 1 Competències 
 

 Correspon a l’equip de gestió i conservació del Parc Natural del Montseny, la 

promoció, creació i planificació de les actuacions previstes en aquest Pla de 

recuperació.  

 Serà el govern de la Generalitat l’encarregat de supervisar l’execució de les 

mesures proposades pel Pla de recuperació. Així com també amb un previ conveni 

administratiu, pot col·laborar amb l’execució d’aquestes mesures amb el Parc Natural 

del Montseny. 

 

 

6. 2 Direcció 
 

 Per tal l’impulsar, coordinar i executar les activitats incloses al Pla de 

recuperació, el mateix Parc Natural de Montseny designarà un Director Tècnic del Pla. 

 El Director Tècnic per tal d’executar correctament les mesures previstes en el 

present Pla, ha d’estar perfectament qualificat. Les funcions que haurà de realitzar són 

les següents: la direcció tècnica de les actuacions i segons les determinacions 

elaborades pel Pla de recuperació, haurà d’elaborar el Programa d’Actuacions. 

 

 

6. 3 Coordinació i Cooperació 
 

 S’establiran els mateixos mecanismes de coordinació, consulta, 

assessorament, participació i cooperació que qualsevol altra institució o entitat, 

públiques o privades, i administracions públiques que puguin estar implicades en la 

conservació de l’espècie i el seu hàbitat, d’aquesta manera s’aconseguirà la màxima 

eficàcia  en l’aplicació de les mesures previstes en el Pla de recuperació del tritó del 

Montseny. 

 Per tal d’assolir un millor compliment de les mesures establertes en el Pla de 

recuperació, així com també per resoldre els imprevistos que puguin sorgir durant la 

seva aplicació, el Departament de Medi Ambient i Habitatge realitzarà totes aquelles 

consultes que siguin necessàries als especialistes, els quals es reuniran formant una 
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Comissió de Coordinació i Assessorament. Aquesta Comissió proposarà iniciatives a 

favor de la protecció de l’espècie, coordinació d’aquestes i assessorament sobre 

l’aplicació del Pla d’actuacions. 

 

 

6. 4 Seguiment i avaluació 
 

 Durant el primer semestre de cada any es celebrarà una reunió entre els 

representats del Parc Natural  del Montseny i el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge en la que s’analitzarà el Pla d’actuacions previst per aquell any; per tal de 

realitzat el seguiment i l’avaluació del grau d’execució del Pla de recuperació del tritó 

del Montseny. 

 En aquesta reunió es podran convidar als diferents especialistes i experts 

coneixedors del tema, tant provinents d’universitats, com d’organitzacions no 

governamentals o particulars, els quals puguin aportar noves visions i punts de vista 

de les tasques a realitzar i que ajudin a millorar els programes d’actuació. 

 Nogensmenys, quan sigui possible, les actuacions que es duguin a terme, 

proposades pel present Pla, hauran de ser avaluades sota el criteri d’eficiència. 

 

6. 5 Duració i revisió del Pla  
 

 El Pla de recuperació del tritó del Montseny tindrà una vigència indefinida fins 

que no s’aconsegueixi la finalitat proposada a través dels objectius i les actuacions 

projectades. 

 Cada cinc anys es procedirà a una revisió en profunditat del Pla, incloent en 

aquest procés, tant la redefinició de la finalitat i dels objectius generals com el detall de 

les actuacions concretes previstes pel seu compliment. El cronograma previst pel 

primer període també serà revisat i redefinit si fóra necessari continuar (veure annexes 

9.14). 
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6. 6 Mitjans personals  
 

 Per assegurar el desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla de 

Recuperació, així com també per assegurar la consecució dels seus objectius, 

s’establirà la dotació de mitjans humans i materials necessaris i s’habilitaran els crèdits 

oportuns en els pressupostos del PNM, sense perjudici de la col·laboració financera 

d’altres organismes i entitats públiques o privades que tinguessin interès en la 

conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat. 
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    ���� VII. AVALUACIÓ DE DESPESES  
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7.1 Pressupost de les actuacions 
 

 Les quantitats pressupostades les representem desglossades en cada una de 

les actuacions. 

 

Objectiu 1: Garantir la supervivència de la població natural de tritó 

del Montseny i afavorir el seu creixement i expansió natural: 

 

Ob 1.1: Millorar les condicions de l’hàbitat actuant sobre la densitat vegetal:  

 

 Ob 1.1.1: Fer un estudi per a determinar quina és la cobertura arbòria òptima 

 per a les poblacions de tritó.  

 

 Ob 1.1.2: Determinar el cobriment arbori actual en l’hàbitat del tritó (veure 

 annexes 9.2). 

 

 Ob 1.1.3: Valorar si és necessari un augment en la densitat de peus arboris. 

 

Les tres actuacions anteriors, es duran a terme simultàniament per un tècnic forestal 

com podria ser un enginyer forestal, en el primer any de l’aplicació del Pla. El període 

de realització d’aquestes actuacions és de dos trimestres, sis mesos. 

 

Salari tècnic superior: 31.025,96.- € / 12 = 2.585,50.- €/mes � 15.513 €/any.  

Total en 5 anys: 15.513 € (més l’actualització de l’inflació) 

 

 Ob 1.1.4: Mitjançant subvencions econòmiques, aconseguir que els propietaris 

 de les finques privades no apliquin cap tipus de gestió forestal extractiva en els 

 5 metres adjacents a la llera del torrent. 

 

Mesura a realitzar progressivament durant els primers 5 anys planificats del Pla. Les 

actuacions es prioritzaran en aquells indrets qualificats de més necessitats, segons el 

seu grau de degradació. La mesura s’efectuarà per part del Director Tècnic del Pla de 
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recuperació, conjuntament amb els tècnics de gestió i conservació del Parc Natural del 

Montseny. 

Sense costos addicionals 

 

 Ob 1.1.5: Realitzar actuacions per a la preparació de l’hàbitat que siguin 

 necessàries en els indrets en  que s’han de reintroduir individus. 

 

En cas de que s’hagi de portar a terme l’actuació, serà realitzada per el mateix 

personal del Parc. 

Sense costos addicionals 

 

Ob 1.2: Adquisició pel domini públic dels territoris habitats pel tritó del Montseny 

que són de propietat privada: 

 

 Ob 1.2.1: La introducció, dins les prioritats en l’adquisició de finques privades 

 per part de la Diputació segons el Pla especial 2007, dels territoris, torrents i 

 rieres habitats pel Calotriton arnoldi. Per tal d’optimitzar i accelerar la total 

 gestió de l’hàbitat del tritó des del domini públic. 

 

Mesura a realitzar pel Director Tècnic del Pla en col·laboració amb el personal del Parc 

i els encarregats de l’aplicació del Pla especial 2007. 

Sense costos addicionals 

 

  Ob 1.2.1.1: La obtenció d’un finançament molt important de font europea 

  a partir de l’acceptació del tritó com a projecte Life per tal d’abaratir els  

  costos de les adquisicions i gestions necessàries (veure annexes 9.3). 

 

La realització dels tràmits per a l’obtenció del finançament han de ésser duts a terme 

pel Director del Pla en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Sense costos addicionals 

 

 Ob 1.2.2: L’elaboració d’acords de gestió en aquelles finques privades que 

 coincideixin amb el territori habitat a través de la Xarxa Custodia del Territori 

 (veure annexes 9.3). 
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 Ob 1.2.3: Aplicar una gestió del territori a través d’alguna iniciativa privada per 

 la conservació del medi natural com la Fundació Natura i Fundació Territori 

 Paisatge (veure annexes 9.3). 

 

Aquesta tasca serà duta a terme de manera altruista per part de l’Associació per la 

Salvaguarda del Montseny amb el recolzament de la Xarxa Custodia del Territori.  

Sense costos addicionals 

 

Ob 1.3: Prevenció per a la possible aparició de la quitridiomicosi: 

 

 Ob 1.3.1: Fer un buidat de la informació existent sobre la malaltia per tal de 

 saber si realment el fong es pot desenvolupar a les temperatures on viu el tritó. 

 En cas afirmatiu, prosseguir a l’execució dels següents objecius.  

 

 Ob 1.3.2: Recomptar les larves de totes les poblacions per tal d’avaluar la 

 presència o absència de la infecció de Batrachochytrium dendrobatidis (veure 

 annexes 9.4). 

 

 Ob 1.3.3: Regular el trànsit de persones sense garanties de desinfecció (veure 

 annexes 9.5). 

 

L’elaboració d’acords de gestió parteix d’una campanya de fomentació en els 

propietaris de finques cap a l’adhesió a la Xarxa de Custodia del Territori portada a 

terme pel personal del Parc Natural del Montseny. 

Sense costos addicionals 

 

RESUM DE COSTOS OBJECTIU 1 EUROS 

 

Ob 1.1.3: Valorar si és necessari un augment en la densitat de 

peus arboris. 

15.513 € (més l’actualització 

de l’inflació) 

 

TOTAL 

15.513 € (més 

l’actualització de l’inflació) 
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Objectiu 2: Reducció de factors adversos que podrien perjudicar el 

bon desenvolupament de les poblacions, tant ja existents com 

posteriorment reintroduïdes : 

 

Ob 2.1: Instal·lació de canalitzacions per minimitzar l’efecte barrera de les 

pistes forestals que travessen els torrents:  

 

 Ob 2.1.1: Localitzar els torrents on es cregui necessària la implantació del pas 

 de fauna. 

 

 Ob 2.1.2: Avaluar si l’alternativa proposada causaria un impacte major en 

 l’hàbitat del tritó que la situació actual. 

 

Mesures a realitzar per un tècnic qualificat dins el personal gestor del Parc. Es portarà 

a terme durant el primer trimestre de l’aplicació del Pla. 

Sense costos addicionals 

 

 Ob 2.1.3: Implantació de canalitzacions en les futures pistes forestals i en 

 aquelles on creiem que estan causant un impacte rellevant a les poblacions de 

 tritó (veure annexes 9.6). 

 

A la taula següent podem observar els costos detallats per a la implantació d’una 

canalització en una pista forestal, el cost per unitat és de 1.107,03 € .  

COSTOS (€)

1107,03

Farciment a cel obert amb grava 20/30 mm, compactació mitjançant equip 
manual amb taula vibrant.
Tub d'alimentació d'aigua potable, D=110 mm (PN=16 atm) de CPVC de 8 m 
de longitud, amb aixeta de pas vista formada per vàlvula de comporta de 
llautó fos.

Buidatge fins a 2 m de profunditat en qualsevol tipus de terreny, amb medis 
manuals.
Impermeabilització mitjançant revestiment elàstic, color vermell teula, armat 
amb malla de fibra de vidre.

48,7

3,66

OPERACIONS

TOTAL: 

15,09

15,39

18,46

1005,73

Farciment a cel obert amb formigó en massa HM-10/B/20/I fabricat en 
central i abocament amb cubilot.
Farciment a cel obert amb terra de la pròpia excavació, compactació 
mitjançant equip manual amb taula vibrant.
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Ob 2.2: Col·locació de reixes a les canalitzacions perquè el tritó no s’hi escoli: 

  

 Ob 2.2.1: Localitzar els punts crítics per on es podria escolar el tritó en les 

 canalitzacions ja existents de la Tordera. 

 

 Ob 2.2.2: Si les canalitzacions es troben situades en terrenys de propietat 

 privada, caldria arribar a un acord amb el propietari per tal de que permeti la 

 instal·lació de reixes a les seves canalitzacions. 

 

La localització i el procés de diàleg amb els propietaris serà dut a terme pel Director 

tècnic del Pla amb l’ajuda del personal gestor del Parc durant el primer i el segon 

trimestre. 

Sense costos addicionals 

  

 Ob 2.2.3: Implantació d’una malla de reixa, que compren les característiques 

 necessàries, a l’entrada i la sortida de les canalitzacions per tal d’impedir el pas 

 dels tritons (veure annexes 9.7). 

 

L’actuació serà duta a terme per un operari oficial de primera muntador d’estructura 

metàl·lica juntament amb un ajudant muntador d’estructura metàl·lica. Després de 

l’estudi realitzat al primer i segon trimestre de l’any, en el tercer, es prosseguirà a 

col·locar les reixes pertinents. 

Salari operari de primera muntador d’estructura metàl·lica : 16,34 €/hora × 50 hores = 

817 €/ any 

Salari ajudant muntador d’estructura metàl·lica : 13,5 €/hora × 50 hores = 675 €/any 

Material, malla de reixa = 236,74 € 

Total en 5 anys: 1.728,74€ (més l’actualització de l’inflació) 

 

 Ob 2.2.4: Revisar les instal·lacions periòdicament per tal d’assegurar un 

 manteniment adequat al llarg des anys i així evitar possibles fugues per on s’hi 

 puguin escolar els tritons. 

 

El mateix equip de manteniment del Parc s’encarregarà d’aquesta tasca. 

Sense costos addicionals 
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Ob 2.3 Controlar els depredadors i altres factors adversos en les zones de 

reintroducció i en les ja existents: 

 

Degut a la fenologia del tritó, les actuacions referents a aquesta mesura no són de 

gran calibre. En cas d’ésser necessari es realitzaran pel mateix equip de treball, 

adjuntament amb les reintroduccions, sumant un període total d’un any. 

 

Salari tècnic superior: 31.025,96 € /any 

Salari del operaris: 10.919,74x2 = 21.839,48 € /any 

Total en 1 any: 52.865,54 € (més l’actualització de l’inflació) 

 

RESUM DE COSTOS OBJECTIU 2 EUROS 

Ob 2.1.3: Implantació de canalitzacions en les futures pistes 

forestals i en aquelles on creiem que estan causant un 

impacte rellevant a les poblacions de tritó 

el cost per unitat és de 

1.107,03 € 

Ob 2.2.3: Implantació d’una malla de reixa, que compren les 

característiques necessàries, a l’entrada i la sortida de les 

canalitzacions per tal d’impedir el pas dels tritons 

el cost total de l’actuació 

1.728,74€ 

Ob 2.3 Controlar els depredadors i altres factors adversos en 

les zones de reintroducció i en les ja existents. 

el cost total de l’actuació per 

un any és de 52.865,54 € 

TOTAL 

81.220,54€ 

(més l’actualització de 

l’inflació) 

 

  

Objectiu 3: Avaluar periòdicament l’estat de conservació de les 

poblacions naturals i reintroduides de Calotriton arnoldi: 

 

Ob 3.1 Exercir control continuat de la qualitat de l’aigua: 

 

 Ob 3.1.1: Establir uns punts de control significatius localitzats en diferents punts 

 del torrent, els quals una mala qualitat de l’aigua pugui influenciar les 

 poblacions de tritó.  
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 Ob 3.1.2: Acordar els paràmetres i els índex fisicoquímics que creguem que 

 puguin reflectir de manera rellevant l’estat ecològic del torrent (veure annexes 

 9.8). 

 

Juntament amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, l’equip gestor del 

Parc realitzaran aquesta tasca per tal d’unificar criteris d’anàlisi. 

Sense costos addicionals 

 

 Ob 3.1.3: Convèncer / trobar a una associació / entitat / grup de persones que 

 s’encarreguin de fer periòdicament aquests mostrejos i se’n facin càrrec de 

 mantenir el bon estat ecològic en aquest tram de torrent (veure annexes 9.9). 

 

El Director Tècnic del Pla serà la persona encarregada d’establir relació amb una 

associació o entitat de les característiques descrites anteriorment i orientar-los en la 

seva tasca. 

Sense costos addicionals 

  

 Ob 3.1.4: Avaluar anualment les dades obtingudes en el treball de camp i fer 

 una diagnosi sobre l’evolució de l’estat ecològic de l’aigua. 

 

L’entitat o associació serà la responsable d’efectuar les corresponents anàlisis de 

l’aigua en els punts de mostreig proposats pel Director Tècnic de Pla.  

Sense costos addicionals 

 

Ob 3.2 Portar a terme un control continuat de l’accés a la zona habitada: 

 

 Ob 3.2.1: Dur a terme un control de l’accés de visitants per evitar 

 l’hiperfreqüentació (veure annexes 9.10). 

 

 Ob 3.2.2: Impedir el pas de tot personal no autoritzat en la totalitat de l’hàbitat 

 del tritó. 

 

El personal vinculat a la gestió d’ús públic del Parc, seran els encarregats de difondre 

la informació corresponent als visitants, a més de regular l’accés a les zones de 

protecció més elevada. 
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Sense costos addicionals 

 

Ob 3.3 Realitzar anualment censos de la població natural i reintroduida tenint 

en compte els següents aspectes: extensió de l’àrea de distribució, tamany 

poblacional, estructura demogràfica i estat sanitari de la població: 

 

 Ob 3.3.1: Presentació dels resultats en informes anuals. 

 

L’actuació es durà a terme per part dels biòlegs vinculats dins l’òrgan gestor del Parc 

Natural del Montseny els quals també redactaran els informes anuals. 

Sense costos addicionals 

 

Ob 3.4 Promoure i facilitar la realització d’estudis de la biologia i l’hàbitat del 

tritó que serveixin per a la gestió i investigació que puguin ajudar a resoldre 

problemes de conservació: 

 

 Ob 3.4.1: Desenvolupament de tècniques i mètodes per a reduir la mortalitat 

 del tritó del Montseny. 

 

 Ob 3.4.2: Estudis dels factors que puguin afectar a la supervivència, la 

 fecunditat i l’èxit reproductor del tritó del Montseny. 

 

 Ob 3.4.3: Predir la dinàmica de les poblacions del tritó del Montseny i estimar 

 les seves probabilitats d’extinció. 

 

 Ob 3.4.4: Avaluar el grau d’aïllament genètic dels dos nuclis poblacionals a 

 cada banda del riu Tordera. 

 

La mesura ha aplicar es veurà gestionada pel Director Tècnic del Pla el qual serà 

l’encarregat de coordinar els estudis realitzats per part dels propis científics del PNM.  

Sense costos addicionals 

 

Ob 3.5 Impedir especialment la captura d’exemplars en zones de reintroducció i 

en les zones ja habitades pel tritó: 
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 Ob 3.5.1: Mantenir un servei de vigilància de les zones habitades, donant 

 prioritat en les zones més freqüentades o de fàcil accés. 

 

Mesura a realitzar pel personal de vigilància del Parc. 

Sense costos addicionals 

 

Objectiu 4:  Establir com a mínim dos nuclis poblacionals viables de 

Tritó del Montseny en hàbitats favorables i intentar garantir la seva 

viabilitat: 

 

Ob 4.1 Planificar i aplicar programes de reintroducció un cop es disposin 

d’exemplars en captivitat, en hàbitats potencialment adequats: 

 

 Ob 4.1.1: Realitzar estudis que determinin la viabilitat en la reintroducció 

 d’individus en diferents torrents i rieres. (veure propostes d’hàbitats a analitzar 

 en annexes 9.13). 

 

Serà necessària la contractació d’una entitat externa que permeti una correcta 

avaluació de la viabilitat i que compti amb el personal necessari. 

Contractació de l’entitat externa: 20.000€ 

 

 Ob 4.1.2: Aplicar les reintroduccions promolgant l’expansió dels dos nuclis 

 poblacionals per separat per tal de mantenir la variabilitat genètica. 

 

Les reintroduccions seran realitzades per un equip de treball format per dos operaris i 

un tècnic superior. La mesura serà aplicada durant un període total d’un any. 

 

Salari tècnic superior: 31.025,96 € /any 

Salari del operaris: 10.919,74x2 = 21.839,48 € /any 

Total en 1 any: 52.865,54 € (més l’actualització de l’inflació) 
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Ob 4.4 Establir una població en captivitat segura, per tal d’evitar amb total 

certesa l’extinció de l’espècie: 

 

Aquesta actuació va inclosa en el projecte de cria en captivitat. Tan sols requereix de 

la continuïtat d’aquest. 

Sense costos addicionals 

 

RESUM DE COSTOS OBJECTIU 4 EUROS 

Ob 4.1.1: Realitzar estudis que determinin la viabilitat en la 

reintroducció d’individus en diferents torrents i rieres. 

20.000€ 

 

Ob 4.1.2: Aplicar les reintroduccions promoguen l’expansió 

dels dos nuclis poblacionals per separat per tal de mantenir la 

variabilitat genètica. 

52.865,54 € 

TOTAL 72.865,54 € 

 

Objectiu 5: Contribuir a l’increment entre la població local d’una 

actitud favorable davant dels problemes de conservació del tritó del 

Montseny i les mesures adoptades per a la seva protecció: 

 

Ob 5.1: Realitzar enquestes per a tenir constància del grau de coneixement de 

l’espècie en la societat: 

 

 Ob 5.1.1: Enquestes realitzades als visitants del Parc: turistes, naturistes, 

 excursionistes... (veure annexes 9.12) 

 

 Ob 5.1.2: Enquestes realitzades a persones relaciones amb el Parc Natural del 

 Montseny: gent que viu al PNM, treballadors del Parc... (veure annexes 9.12) 

 

Mesures a realitzar pel propi equip de personal del Parc Natural del Montseny durant 

els dos primers semestres del Pla de recuperació. 

Sense costos addicionals 
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Ob 5.2: Realitzar campanyes informatives adreçades a diferents sectors de la 

societat, sobre l’espècie i la seva problemàtica: 

 

 Ob 5.2.1: Realitzar campanyes de sensibilització sobre el tritó del Montseny 

 que és endèmic del PNM. 

 

Mesura a realitzar de forma immediata pels tècnics de medi ambient del Parc Natural 

del Montseny. També cal el recolzament d’un resident del Montseny, expert 

coneixedor de la realitat social del Parc, i amb autoritat moral important per a la 

població local. 

Sense costos addicionals 

 

 Ob 5.2.2: Realitzar campanyes d’informació i divulgació sobre la necessitat 

 d’aquest Pla de recuperació. 

 

Mesura a realitzar pels tècnics de Medi Ambient i pels monitors d’Educació Ambiental. 

Sense costos addicionals 

 

Ob 5.3: Confecció de materials explicatius i divulgatius sobre el tritó del 

Montseny i el Pla de recuperació, en forma de fulletons, cartells, material 

audiovisual: 

 

Aquesta actuació es realitzarà durant el primer any del període d’execució del Pla. 

Cost del material divulgatiu: 20.000 €. 

Total costos: 20.000 €. 

 

Ob 5.4: Editar un bolletí informatiu anual amb l’objectiu de divulgar el grau 

d’execució del Pla: 

 

Mesura proposada per elaborar cada final d’any d’execució del Pla. 

Cost bolletí anual: 3.000 €. 

Total en 5 anys: 15.000 € (més l’actualització de l’inflació) 
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Ob 5.5: Informar a la població escolar catalana sobre les particularitats del tritó 

del Montseny: 

 

 Ob 5.5.1: Promoure les visites al centre de cria en captivitat entre els estudiants 

 i escolars. 

 

Mesura a realitzar pel propi personal del Parc Natural del Montseny (monitor 

d’Educació Ambiental).  

Sense costos addicionals 

 

 Ob 5.5.2: Realitzar un audiovisual senzill per a donar a conèixer el tritó del 

 Montseny en centres educatius i culturals. 

 

Elaboració audiovisual: 10.000 €. 

Total costos: 10.000 €. 

 

Ob 5.6: Crear pòsters informatius sobre el tritó i exposar-los en el Centre 

d’Informació Santa Fe del Montseny: 

 

 Ob 5.6.1: Propiciar l’endemisme del tritó del Montseny com a atractiu pel 

 turisme del Parc Natural del Montseny. 

Elaboració pòsters informatius: 1.500 €. 

Total costos: 1.500 €. 

RESUM DE COSTOS OBJECTIU 5 EUROS 

Ob 5.3: Confecció de materials explicatius i divulgatius sobre 

el tritó del Montseny i el Pla de recuperació, en forma de 

fulletons, cartells, material audiovisual. 

Total costos és de 

20.000€ 

 

Ob 5.4: Editar un bolletí informatiu anual amb l’objectiu de 

divulgar el grau d’execució del Pla. 

Total en 5 anys: 15.000 € 

 

Ob 5.5.2: Realitzar un audiovisual senzill per a donar a 

conèixer el tritó del Montseny en centres educatius i culturals. 

Total costos: 10.000 € 

 

Ob 5.6: Crear pòsters informatius sobre el tritó i exposar-los 

en el Centre d’Informació Santa Fe del Montseny. 
Total costos: 1.500 € 

 

TOTAL 46.500 € 
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8.1 Resum del Pla 
 

 

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), és una espècie endèmica del Parc 

Natural del Montseny, que ocupa una extensió de 40 Km2 en la que es coneixen set 

poblacions naturals. Desprès d’un mica més de dues dècades, essent confós pel tritó 

pirinenc (Calotriton asper), estudis realitzats a partir del 2001 per Carranza i Amat, han 

mostrat que aquest tritó ha de ser considerat una nova espècie. Degut a la seva àrea 

d’ocupació, al reduït nombre d’individus i als seus alts requeriments biològics del tritó 

del Montseny, aquest es troba en un estat de conservació deficient, exposat a un perill 

d’extinció considerable. 

El següent Pla de recuperació ha desenvolupat les fases d’anàlisi i avaluació 

de la situació, així com de diagnosi ambiental i té com a finalitat principal proposar  

mesures de conservació adequades per a la població de Calotriton arnoldi. La durada 

del Pla està prevista en concordança amb l’assoliment dels objectius, partint d’un 

període inicial de cinc anys, a l’expectativa dels resultats a obtenir. 

Les mesures proposades en aquest Pla han estat agrupades en cinc objectius 

principals. Amb aquests objectius es pretén garantir la supervivència de la població 

natural i afavorir la seva expansió (1), reduir els factors adversos que puguin perjudicar 

el bon desenvolupament de les poblacions (2), avaluar periòdicament l’estat de les 

poblacions (3), establir nuclis poblacionals viables de l’espècie en hàbitats favorables 

(4) i contribuir que la població catalana adopti una actitud favorable davant l’espècie 

(5). 

Algunes de les actuacions previstes pel Pla de recuperació del tritó del 

Montseny s’han delimitat com a prioritàries. Aquestes són un augment de la qualitat de 

l’hàbitat en que es troba distribuït i la reducció dels factors adversos tan físics com 

biològics; a través d’adquisicions pel domini públic de les finques privades on habiti 

Calotriton arnoldi. En els cursos fluvials amb presència del tritó es recomana la 

instal·lació de reixes a les canalitzacions, i la millora de la densitat forestal. Així mateix 

es plantegen possibles reintroducions futures. Finalment, s’estableixen: l’àmbit de 

competència, la forma de funcionament, els requeriments de personal, material i el 

finançament necessari pel seu desenvolupament. 
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9. 1 Entrevista Salvador Carranza 
 

En Salvador Carranza és el biòleg descobridor de l’ espècie, vam 

concertar una entrevista per parlar amb ell i per p reguntar-li tot el que ens 

pogués explicar sobre el tritó. Després d’una hora i mitja de conversació aquest 

és un petit recull de les seves paraules. 

 

1 Què et va portar a pensar que el tritó del Montseny diferia del pirinenc? I 

en quin moment us en vàreu adonar? 

 

 ¨ L’any 78-79, es va publicar la primera aparició del tritó del Montseny, una 

persona va veure un tritó en un riu del Parc Natural i va donar l’alerta. Després, 

persones de la Universitat de Barcelona van anar al torrent i en aquell moment el van 

considerar un tritó pirinenc. M’adono de la possibilitat de la diferència d’aquest tritó 

respecte del pirinenc, en veure l’aïllament del Montseny respecte Sau-Susqueda on hi 

ha les poblacions més septentrionals del tritó pirinenc respecte del Montseny, ja que hi 

ha un espai entre mig com les Guilleries, d’uns 30 km, on no hi han tritons. Un cop 

comencem a treballar amb el tritó veiem diferències morfològiques importants a primer 

cop d’ull, però la prova definitiva és l’ADN mitocondrial. El Fèlix i jo vam descobrir que 

no hi havia flux genètic entre el pirinenc i el del Montseny. Entre espècies tenien unes 

15 mutacions per uns 300 parells de bases, és a dir, existia un aïllament genètic. ¨ 

 

2 Des de un bon principi vàreu treballar en una investigació conjunta amb 

en Fèlix Amat? 

 

 ¨ En el moment en que m’adono de que existeix un blanc i que els tritons del 

Montseny poden ser una espècie diferent, contacto amb en Fèlix. ¨ 

 

3 Quina va ser la prova decisiva que us va fer estar segurs de que el tritó 

del Montseny pertanyia a una nova espècie? 

 

 ¨  Que no hi havia flux genètic entre el del Montseny i el pirinenc, i després de fer 

un estudi amb diverses poblacions del tritó pirinenc per tal d’estar-nos segurs, per tal 

de poder-la catalogar com a nova espècie. ¨ 
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4 Actualment sobre quins temes treballeu? 

 

 ¨ Estic treballant amb altres amfibis d’Itàlia. ¨ 

 

5 Quina creus que és la raó de l’aparició d’aquesta nova espècie? 

 

 ¨ La raó és l’aïllament degut a les condicions que ara per ara no sabem quines 

varen ser exactament va aïllar les poblacions del Pirineu i del Montseny en el passat. 

Com a prova tenim que els tritons no viuen a menys de 900 m i entre Sau-Susqueda i 

Montseny no hi han muntanyes de 1000 o més metres, hi han uns 600m d’alçada que 

no són suficients pel tritó. Ara que, com a variables tenim la latitud i l’alçada, el massís 

del Montseny està més al sud i per tant els tritons encara viuen més amunt per tal de 

obtenir un clima apte pel seu desenvolupament. El Montseny és un massís i dóna  

unes característiques de clima atlàntic o boreal, de climes freds, com és el cas de la 

fageda, i fa que hi puguin viure animals propis d’aquest clima com el tritó. Així igual per 

plantes o altres animals. (Van arribar allà d’alguna manera i es varen quedar 

aïllats?)L’ancestre hauria de tenir una distribució continua. És possible que l’ancestre 

del tritó pirinenc i Montseny s’extengués per tota la península, el que sabem de cert, es 

que van separar-se fa un milió i mig d’any. No podem dir que degut a les glaciacions 

es va quedar aïllat ni que tenia una distribució molt petita i després es va expandir, 

però s’han trobat fòssils a altres zones com per exemple Oviedo, tant de pirinenc com 

del Montseny. Segurament va ser un aïllament a l’inici del Pleistocè. Les datacions les 

hem fet segons calibracions d’altres urodels, com la salamandra, obtingudes utilitzant 

l’aparició de l’estret de Gibraltar com a punt en que unes espècies es queden aïllades. 

D’aquestes calibracions extrèiem que l’ADN mitocondrial divergeix un 2% cada 1000 

anys. ¨ 

 

6 Quins creus que són els factors restrictius que fan que aquesta nova 

espècie no hagi proliferat més? 

 

 ¨ El factor més important és l’aigua, ja que en el Montseny degut a les 

extraccions d’aigua, i al ser un massís tancat, és com un got d’aigua, si li treus per 

baix, per damunt també l’afecta. Els tritons estan tancats, estan en una franja d’uns 

600 metres i ara mateix està sec i tens uns 200 metres tant sols, per tant crec que 
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l’aigua és un factor molt important, juntament amb sequeres i el canvi climàtic. Tenen 

un espai vital de 200 metres i quan fem censos veiem que trobem els mateixos 

individus a les mateixes basses, no tenen molta mobilitat, i de fet existeix un fet 

d’extinció, la de la població original, no poden sortir de l’aigua fàcilment i els és molt 

difícil recolonitzar, i si hi han períodes de sequeres llargs poden produir-se extincions 

com la ja esmentada. La seva biologia tampoc li és molt favorable, el limita molt, ja que 

no té pulmons i no pot sobreviure fora de l’aigua, aigües fredes de màxim 15 graus, 

quantitat d’oxigen determinada, etc No té un ampli ventall ecològic, si les condicions 

canvien, moren. ¨ 

 

7 Requereix molt d’esforç poder observar el tritó del Montseny en el seu 

hàbitat natural? 

 

 ¨ Sí, realment és molt difícil, es mou bàsicament de nit i en torrents molt amagats, 

és un animal força tímid i rar d’observar. ¨ 

 

8 En els casos que l’heu pogut veure, amb quines condicions d’habitat, 

temperatura, pendent, hores d’insolació i època de l’any l’heu trobat? 

 

 ¨ Les millors poblacions estan als 1200 m en el Montseny. Sempre en bosc de 

ribera, fageda a la cara sud, i pot arribar a viure a l’alzinar a la cara nord. La 

temperatura també l’afecta molt. ¨ 

 

9 Teniu un coneixement exacte de com es troben distribuïdes les diverses 

poblacions del Montseny? 

 

 ¨ Es possible que dins del mateix Montseny hi hagin diferents subgrups, 

compartició genètica de les poblacions i una mica morfològica. No és un sol punt 

genètic hi ha com una petita divisió en dos subgrups. Estem treballant en la seva 

distribució, hi ha moltes variables, que determinen a on pot estar, i a on es 

reintroduirïa. Coneixem 7 poblacions i no crec que ens en estiguem deixant cap, de 

moment sembla que es mantenen. L’últim cop que vaig estar les femelles estaven 

prenyades i la proporció mascles femelles 1 a 1, però de totes maneres a final d’any 

ho sabrem. Totes les poblacions es troben en rius que van a parar al Tordera, i per 

tant es fàcil que els torrents on trobem el tritó conflueixin. En una banda i altre del 
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Montseny no hi ha connexió. ¨ 

 

10 Teniu constància de que es trobin connectades entre elles? O les podem 

considerar isolades? 

 

 ¨ És molt difícil ja que el tritó no l’hi és fàcil de desplaçar-se, viuen en un lloc 

concret la seva vida sencera, per tant crec que seria molt difícil la connectivitat entre 

les diferents poblacions a banda i banda del Tordera. Però si que estan ben 

connectades en cada banda, dins una àrea de 40 km2. ¨ 

 

11 Des de quins organismes administratius o privat us han encarregat la 

redacció del pla de recuperació del tritó del Montseny? 

 

 ¨ Des de la Generalitat ja que és qui té les competències. ¨ 

 

12 Quins són els objectius que voleu assolir amb aquest estudi? 

 

 ¨ Estem treballant i analitzant la variabilitat morfològica per mantenir-la en el cas 

de la reintroducció. També hem de conèixer a fons la fenologia, quants n’hi han, cicle 

de vida... per tal de fer un bon pla de conservació. Ara treballem amb el genètic, però 

un dels més important és la seva distribució, el perquè estan on estan, tenim sensors 

que estan recollint dades dels torrents per tal de poder analitzar amb GIS on es poden 

trobar els tritons, per tal de poder fer una bona reintroducció. ¨ 

 

13 Quines mesures proposeu per afavorir la procreació d’aquesta espècie? 

 

 ¨ Estem ja posant en marxa una cria en captivitat en un centre de la generalitat a 

Torreferrussa, està essent gestionat per la Generalitat. L’objectiu és fer un seguiment 

de tots els paràmetres que volem conèixer del tritó.¨ 

 

14 Creus que tindrà una bona acceptació social? 

 

 ¨ No, no crec que tingui el mateix impacte que el trencalòs o el llop, i per tant no 

crec que tingui tanta acceptació, ja que no és un animal tant emblemàtic. No crec que 

atregui turisme ni que hi hagi un benefici social, ara bé la gent del Montseny tampoc ha 
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de fer res per conservar-lo, per defecte es protegeix. Crec que es podrien fer 

divulgacions ambientals, iniciatives per les escoles, amb fons d’entitats com territori i 

paisatge per donar-lo a conèixer, i crec que a la llarga es podrà fer. ¨ 

 

15 En quina categoria de la UICN el catalogaríeu? 

 

 ¨ La màxima, el tritó té la màxima categoria de amenaça, es cataloga com en 

perill. ¨ 

 

 

9. 2  Com afavorir el creixement i expansió 

natural del bosc, gestió forestal 
 

 Com bé sabem, l’hàbitat del tritó és un paràmetre molt important a tenir en 

compte per tal de preservar la viabilitat de l’espècie ja que aquesta es podria veure 

directament afectada per un petit canvi en la composició arbòria. 
El nostre àmbit d’actuació, es focalitza en fer augmentar el número de peus de 

bosc de ribera i fageda. Aquestes dues tipologies de bosc pertanyen al grup de boscos 

decidus, també anomenats caducifolis, els quals es caracteritzen per localitzar-se en 

un clima temperat, més especialment en zones altament domesticades per la 

interacció entre l’home i el bosc. Són comunes en les parts altes de vessant, 

normalment a la cara nord, en zones amb marcat pendent i requereixen un microclima 

fred i humit.  

L’azonalitat induïda pels continus cursos d’aigua, fan aparèixer els boscos de 

ribera. 

El bosc decidu, és caracteritza per tenir un important poblament de fagàcies 

(roures, faigs,castanyers etc.). En concret, a nosaltres, el que ens interessa és el faig 

ja que les poblacions de tritó del Montseny, les trobem localitzades dins d’aquesta 

comunitat.  

Per tal de conèixer de manera més detallada la composició exacta de la massa 

boscosa que refugia l’espècie objecte de l’estudi, cal començar per la confecció d’un 

inventari forestal La Planificació dels aprofitaments forestals (1995). 

Malgrat no haver realitzat aquest inventari forestal que acabem de proposar, 

disposem de prou coneixement com per afirmar que el tritó el localitzem en els dos 
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vessants d’un torrent. En el que està enfocat cara nord hi trobem bosc de fageda, 

decidu, per contra, el que està orientat direcció sud, està ocupat per bosc d’alzinar, 

escleròfil mediterrani. 

Tenim constància que es tracta d’una massa forestal natural i que per tant, la 

podríem catalogar com a bosc irregular. La llei que regeix aquest tipus de bosc és la 

de Liocourt, la qual serveix per valorar i quantificar les tallades comparant-les amb la 

distribució real i teòrica de diàmetres. Aquesta llei sosté una sèrie mínima, és a dir, 

aquella distribució capaç de produir un arbre de les dimensions desitjades (diàmetre 

màxim) per hectàrea. 

Amb la nostra gestió silvícola, pretenem constatar una massa boscosa irregular 

perquè es considera més persistent en el temps i disposa sempre d’arbres d’un cert 

tamany. A part, permet conservar la multifuncionalitat del bosc. 

Algunes de les actuacions que proposem són:. 

• Gestionar el bosc per potenciar que es regeneri per llavor per tal d’aconseguir 

 un bosc alt, i així afavorir les espècies que nidifiquen als arbres i alhora evitar 

 que envelleixi i es perdi la capacitat de regeneració. 

• Obrir clarianes i fer-les més moderades del que seria òptim per millorar el 

 creixement en altura i gruix dels arbres i que aquest creixement tingui la 

 quantitat d’ombra adient, tenint en compte l’espècie a tractar. Fer aquests 

 treballs fora de les èpoques més sensibles per la fauna. 

• Deixar alguns arbres grans i vells perquè a part d’una funció paisatgística, 

 compleixin una funció biològica de primer ordre, en oferir una variada i 

 abundant oferta tròfica i de cavitats naturals en els troncs i branques grans per 

 la nidificació i pel refugi. A més disposen d’una major diversitat de micorrizes, 

 escasses o absents en l’arbrat jove, que les protegeix de les malalties degut a 

 les propietats antibiòtiques i antifúngiques dels fongs simbiòtics. 

• Potenciar les capçades dels arbres grans que es deixen per tal d’aconseguir 

 més quantitat de fruit i fongs simbiòtics comestibles per superfície de projecció 

 de copa, fet que atrau des d’insectes fins a ungulats. Tot i que la producció de 

 fruits disminueix a partir d’una certa edat, els roures donen fruit fins als 300 

 anys i els faig fins als 180 anys. 

• Deixar troncs i branques mortes dels arbres vells per tal d’aconseguir el 

 desenvolupament d’una poblada flora epífita (líquens, molses i lianes). Hàbitat 

 de nombrosos artròpodes i a la vegada aliment per les aus insectívores, a més 
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 de complir una important funció en el cicle de nutrients del bosc. També útils 

 per evitar l’erosió. 

• Aconseguir mantenir algun arbre decrèpit. Aquests alberguen gran quantitat 

 d’insectes que poden ocasionar plagues, però a la vegada afavoreixen els 

 insectívors que els controlen i s’incrementa la defensa natural del bosc. 

• Tractament del sotabosc de manera selectiva per tal de conservar la diversitat 

 florística que es troba majoritàriament en l’estrat arbustiu i lianoide. A més és el 

 substrat d’alimentació, reproducció i refugi de moltes espècies de fauna 

 invertebrada i vertebrada, les quals actuen com agents dispersants de les 

 llavors. 

 

Si haguéssim de dur a terme una aclarida silvícola per tal de fer disminuir la 

competència del sotabosc i augmentar la qualitat de la massa arbòria, ho faríem 

d’acord al càlcul d’aprofitaments, intentant orientar el bosc cap a una estructura de 

bosc alt irregular. 

Amb tot aquest seguit de mesures, el que volem aconseguir és tenir una 

informació més acurada i objectiva de l’estat del bosc, mitjançant l’inventari forestal. 

Aleshores, actuarem en funció del nostre requeriment, si és precís portar a terme una 

aclarida preparatòria, seguit d’una aclarida disseminatòria. 

Per tal de fer envellir el bosc ho farem tal com estableix el protocol de gestió 

d’una massa de bosc irregular. Hem de tenir present que el faig és una de les espècies 

que té més capacitat per rebrotar, aquest tret diferencial, li permet un creixement molt 

ràpid.  

Si per contra, obtenim uns resultats que ens posen de manifest una baixa 

densitat de peus per hectàrea, portarem a terme la conseqüent replantació de peus 

arboris. Aquesta replantació la farem mitjançant un tub per protegir la plàntula i així 

evitar que els herbívors se la mengin; hem de tenir en compte que haurem de destinar 

una part del pressupost en el manteniment d’aquests.  
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9. 3 Custòdia del Territori 
 

 La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una proposta capdavantera al 

nostre país. Aquesta, aborda el tema problemàtic d’adquisició de finques privades per 

fer-ne una gestió mediambiental sostenible. 

Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que es va constituir 

formalment el març del 2003, fruit de la convergència de vàries organitzacions 

(Fundació Territori i Paisatge, Projecte Rius, Fundació Natura etc.), totes elles van 

veure la necessitat d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al 

nostre país (www.custodiaterritori.org) 

 S’entén la custòdia del territori com una filosofia per facilitar les iniciatives 

voluntàries part dels propietaris i/o usuaris de la conservació de la natura, paisatge i 

patrimoni cultural de finques privades i municipals. Iniciatives en què una entitat de 

custòdia assessora al propietari per a fer una gestió de la seva finca orientada a la 

conservació dels seus valors i recursos. L’objectiu final de tot model de custòdia del 

territori és la conservació a llarg termini dels valors naturals i culturals d’un territori, 

incloses les activitats tradicionals pròpies de l’indret.  

 La custòdia del territori és una iniciativa que intenta generar la responsabilitat 

dels propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els 

recursos naturals, culturals i paisatgístics. Es fonamenta en la sensibilització i 

conscienciació dels propietaris i usuaris, per tal que les entitats de custòdia acordin 

seva participació activa en la conservació del territori i dels seus valors 

(www.custodiaterritori.org). 

La Xarxa de Custòdia, ofereix una orientació del camí que s’ha de seguir per tal 

d’aconseguir un acord de custòdia (ells s’encarreguen de dissenyar els projectes, 

contactar amb propietaris i negociar-hi, redactar acords...), també es comprometen a 

fer una difusió social dels beneficis mediambientals que s’extregui de l’acord de 

custòdia, mitjançant la creació de fulletons, butlletins, fer inventaris de les iniciatives de 

custòdia i donar a conèixer aquests acords de custòdia, tan als mitjans de comunicació 

com a les institucions públiques i privades locals, nacionals i internacionals. 

 El mecanisme de gestió que es duu a terme en una custodia del territori té el 

nom d’acord de custòdia i es caracteritza per ser un procediment de caràcter voluntari 

entre el propietari de la finca i l’entitat de custòdia per tal d’assegurar la conservació 

dels valors naturals, culturals i del paisatge d’aquesta finca.  
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Per portar a la pràctica un acord de custòdia cal la participació de : 

• La propietat privada i determinades formes de propietat pública o comú 

(municipal, comunal, de domini públic...) Són qui negocia, accepta i 

desenvolupa acords de custòdia en les seves finques. 

• Les entitats de custòdia: de la societat civil (associacions, fundacions...) o 

públiques (ajuntaments, consorcis de gestió de territori, espais protegits...) 

Són els impulsors d’iniciatives de custòdia. 

• Les administracions públiques impulsen la custòdia a través de la legislació, 

ajuts, avantatges fiscals, suport tècnic i formatiu, aliances amb entitats de 

custòdia... 

• La ciutadania i les organitzacions de la societat (institucions, empreses...) 

recolzen i reconeixen la tasca de propietaris i entitats de custòdia 

De fet, la custòdia del territori depèn totalment de mecanismes de participació 

d’aquests agents, on el treball conjunt esdevé el camí clau per a conservar el territori i 

satisfer els objectius de tothom (www.custodiaterritori.org). 

Són molt diverses les opcions jurídiques que poden donar cobertura a un acord 

de custòdia, ja que la custòdia del territori és una metodologia flexible per a propietaris 

i entitats amb l'objectiu de la conservació d'un territori, una finca o una part de la finca. 

Aquesta diversitat permet graduar de forma molt precisa el grau de compromís 

en l'acord, tant de la propietat com de l'entitat. Hem dividit en dos grups els 

mecanismes d'acord de custòdia que trobem: acords sense transmissió de la gestió i 

acords amb transmissió de gestió: 

• En els acords de custòdia sense transmissió de gestió, la propietat conserva la 

gestió d'una finca i es fixen terres de gestió i protecció coparticipativa que 

aquesta aplicarà, assessorada per l'entitat, la qual vetllarà perquè es 

compleixin mitjançant un contacte regular amb la propietat i un seguiment 

periòdic de la finca i els termes d'acord. Dins d’aquest grup hi trobem: 

          1. Els acords verbals 

          2. Els contractes de custòdia del territori  
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          3. L'arrendament de serveis i el mandat 

          4. L'establiment de limitacions voluntàries al dret de propietat    

• En els acords de custòdia amb transmissió de la gestió, l’entitat de custòdia rep 

la gestió total o parcial de la finca. En aquest cas, l’entitat adquireix el 

compromís de vetllar també per la conservació segons el que estableix l'acord 

jurídic. 

En aquest grup hi trobem les següents opcions legals: 

          1. L'arrendament de drets de tala, pastura o altres 

          2. La cessió d'ús 

          3. L'arrendament 

          4. La transmissió de drets reals: 

a. Les servituds  

b. Els drets reals d'aprofitament parcial  

c. L'usdefruit 

           5. La fidúcia 

                6. La transmissió de la propietat per donació, compravenda, permuta o llegat 

Aquest esquema, es pot trobar desenvolupat a la publicació Opcions per a la 

custòdia del territori en finques privades (Asensio, N., Collado, H., Cortina, A., Pietx, J., 

2005, 2a edició). La nostra proposta començaria per definir prèviament els llocs o els 

valors prioritaris on realitzar els nostres acords de custòdia i valorar qualsevol proposta 

en base a aquests criteris. 

Per tal d’establir una primera presa de contacte entre el propietari de la finca, 

on trobéssim localitzades les poblacions de Calotriton arnoldi, i l’entitat de custòdia 

Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, la qual ja és membre de la Xarxa de 

Custòdia del Territori, organitzaríem una trobada amb ambdues parts perquè es 

coneguessin i poguessin establir una mínima relació. 
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Ens hi presentaríem amb un full o dossier informatiu de l’entitat, informació 

sobre la finca, i si és possible, una guia d'opcions de custòdia que la XCT ens pot 

facilitar.  

Llavors prosseguiríem per l’explicació de l’estat actual de conservació del tritó i 

la importància de garantir la perdurabilitat d’aquestes poblacions.  

Prepararíem un model d'acord amb el propietari. Els membres de la XCT ens 

assessorarien gratuïtament.  

Faríem una valoració i tanteig de la situació fins acabar plantejant-li diferents 

acords de custòdia al que es podria adherir el propietari. Aquest acord de custòdia és 

un procediment voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia per arribar a una 

forma unànime de gestionar un territori. Poden prendre formes molt variades com ja 

hem explicat abans i cadascuna d’elles pot ser més o menys indicada per finques 

grans o petits, per a conservar uns recursos o uns altres, per a indrets pròxims a zones 

urbanes i carreteres o per a zones de muntanya, etc.. 

Hauríem de fer veure al propietari els avantatges que extreu d’aquest acord, 

recordant-li que la Custòdia del Territori és una manera d’obtenir suport per a 

conservar els valors i recursos de la seva finca i que alhora, pot ser compatible amb 

una activitat econòmica rendible. Els diferents motius que poden fer implicar a un 

propietari en un acord de custòdia són la combinació de la compensació financera que 

pot rebre per part de l’administració, amb un sentiment personal de satisfacció per la 

protecció de la terra.  

Les preguntes que ens orientaran, tan a l’entitat de custòdia com al propietari 

per saber quin tipus d’acord és el més adequat són: 

1) Voleu un acord sense compromís jurídic? 

• Acord de gestió verbal 

• Adopció d’elements singulars verbal 

2) Voleu un acord amb una durada limitada (acord temporal)? 

• Acord de gestió 

• Arrendament 
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3) Voleu un acord amb base jurídica, que en el futur potser us aporti avantatges 

fiscals, mentre seguiu mantenint la propietat, tot treballant i obtenint un 

rendiment de la vostra finca a l’hora que la protegiu? 

• Acord de gestió escrit 

• Cessió o venda de drets reals 

4) La vostra finca conté algun element significatiu (arbre, penya-segat, niu, camí 

empedrat, font, zona d’excursionisme ...) digne de ser conservat?  

• Adopció d’elements singulars 

5) Us voleu desprendre de la propietat de la finca, amb o sense compensació 

monetària? 

• Donació 

• Compraventa 

6) Voleu seguir vivint a la finca ? 

• Usdefruit 

• Herència 

• Llegat 

7) Voleu obtenir benefici de la vostra finca amb garantia que es gestionarà per a 

laconservació de la natura ? 

• Arrendament 

• Compraventa 

• Transmissió de drets reals 

 8) Voleu aprofitar altres mecanismes administratius per reforçar el vostre acord de 

custòdia? 

• Altres opcions legals complementàries 
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 9) Voleu contribuir a la tasca de les entitats de custòdia però no els podeu oferir 

finques adequades o no disposeu de propietats? 

• Donació de finques, immobles urbans, similars 

•  Altres vies de col·laboració amb la Custòdia del Territori 

Finalment, donaríem a conèixer als mitjans de comunicació i a la societat local 

l'acord assolit i faríem un seguiment anual de l'acord, que inclou: una visita a la finca i 

un arxiu documental de les visites efectuades. 

Una altra estratègia a seguir seria aconseguir gestionar aquests terrenys 

mitjançant  el suport d’alguna iniciativa privada per la conservació del medi natural com 

podrien ser Fundació Natura i Fundació Territori Paisatge. Aquestes són dues de les 

grans organitzacions que han sorgit al nostre país per tal de sensibilitzar a la població; 

ambdues tenen per objectiu: l’adquisició, conservació i/o gestió de terrenys amb un 

valor ecològic afegit, restauració d’àrees degradades, gestió del territori de forma 

directa, mitjançant convenis, col·laboració amb projectes de sensibilització ambiental, 

promoció de l’ecoturisme... 

 

 

9. 4 Prevenció per a la possible aparició de 

la quitridiomicosi 
 

 Seguint el model de prevenció proposat a les Illes Balears per a la protecció del 

ferreret, la població del qual s’ha vist amenaçada (com a mínim des de l’any 2004) tant 

en les localitats naturals com en les reintroduïdes. Nosaltres incloem ja en el nostre 

Pla de recuperació, un pla d’actuacions per tal de prevenir i pal·liar els efectes dels 

fongs quitridis, en cas que els detectéssim, de la manera més ràpida i eficientment 

possible.  

 Tot i que les nostres poblacions no mostren símptomes d’estar afectades per la 

malaltia de la quitridiomicosi, la prevenció és clau per tal de que la situació es 

mantingui com fins ara.  

  Segons estudis experimentals s’ha demostrat que el Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd), és resistent a un gran nombre de substàncies exceptuant el clor 
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(Ross Alford, com. pers., 2006). Per aquesta raó, una mesura inicial de prevenció per 

evitar la disseminació de la malaltia és netejar les soles i costats de les botes de camp 

amb aigua clorada i després esclarir-les amb aigua neta; s’hauria de realitzar el mateix 

procediment però de manera més exhaustiva pel què fa al material de camp utilitzat. 

L’assecament total al Sol també redueix el risc de disseminar les espores, ja que s’ha 

detectat que les altes temperatures i la manca d’humitat eliminen completament les 

espores. Aquestes operacions s’haurien de dur a terme abans i després de cada visita 

al camp i al canviar de localitat. 

 Cal destacar, que en el cas que es detectessin indicis de l’aparició del fong en 

la població de Calotriton arnoldi, d’acord amb el protocol de seguretat, s’establiria un 

període de quarentena, el qual implica la prohibició de l’accés a aquestes zones sense 

garanties prèvies de desinfecció (les espores es poden transmetre amb les microgotes 

a la roba, cordes, neoprens, botes, etc.). A més, qualsevol activitat científica es farà 

amb el permís i sota supervisió de l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny o fins i 

tot de la Generalitat de Catalunya a la qual corresponen les competències sobre 

l’espècie a recuperar.  És important, per tant, que si els anàlisis sobre la presència del 

fong Bd donen positius; modificar les pautes de feina amb els amfibis en general, i 

estar molt atents a possibles canvis demogràfics.  

 En supòsit de que alguna de les set poblacions de tritó del Montseny es veiés 

afectada per aquesta infecció micòtica, el pla d’actuacions el podríem estructurar en 

tres línies de treball: la recerca i recopilació d’informació (Actuacions de coneixement); 

la resposta per evitar l’extensió del problema a noves localitats (Actuacions de 

contenció); i les tasques per contrarestar l’impacte generat, o eliminar-lo si és possible 

(Actuacions de remediació). Aquestes actuacions han d’anar acompanyades per unes 

línies per a la gestió de la informació sobre el problema. 

 

• ACTUACIONS DE CONEIXEMENT:  

És prioritària la continuació tant de les analítiques, com dels recomptes de 

larves a totes les localitats, per avaluar l’evolució de la infecció. Les analítiques 

es duran a terme mitjançant l’obtenció de mostres de frotis bucals de les larves, 

de frotis de la pell del ventre o de la part inferior de les cames dels adults o 

subadults; o de mostres d’aquests trobats morts.  

S’ha comprovat que la prevalència de la infecció és major a baixes 

temperatures. Per tant, les actuacions es duran a terme de la forma següent: 
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- Localitats negatives: anàlisi anual, coincident amb el recompte de larves. 

- Localitats infectades: 2 preses de mostres i posterior anàlisi, coincidents amb 

els recomptes. 

- Localitats immediates a les infectades: dos anàlisis anuals, un coincident amb 

el recompte i l’altre a l’hivern.  

 

• ACTUACIONS DE CONTENCIÓ: 

L’única possibilitat de limitar l’extensió de la infecció és evitar que les persones 

puguin difondre espores del fong sobre el seu equipament o vestuari, de forma 

que pertoca o suprimir el possible trànsit de persones sense garanties de 

desinfecció: 

- Prohibir l’accés als punts infectats sense autorització i desinfecció prèvia i 

posterior (veure protocol de desinfecció a l’annex 9.5). 

- Informar de la limitació i els motius per carta, tant a la propietat com als 

possibles usuaris (pagesos, caçadors, excursionistes, naturalistes, empreses...) 

 

• ACTUACIONS DE REMEDIACIÓ: 

En aquest cas no les podem preestablir ja que, de moment, no ens hem trobat 

en el cas de tenir alguna de les poblacions que pateixi quitridiomicosi. Aquestes 

actuacions van bastant lligades al grau d’infecció i al context en que es troba la 

malaltia. El que podem assegurar és que el centre de cria de Torreferrusa ens 

garantiria una població captiva com a reserva genètica. Seria interessant a 

més, que en aquest mateix espai, s’hi poguessin mantenir exemplars 

procedents de les poblacions naturals per afavorir encara més la variabilitat 

genètica.  

Les mesures a adoptar en aquest apartat caldria redactar-les en el moment en 

que detectéssim la infecció, adaptant-les a noves tecnologies i nous productes 

antimicòtics.    
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9. 5 Protocol de desinfecció quitridiomicosi 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE COM REDUIR EL RISC DE TRANSMISSIÓ 

D’AGENTS INFECCIOSOS (QUITRIDIOMICOSI) ENTRE EXEMPLARS D’AMFIBIS I 

ENTRE DIFERENTS LLOCS (Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC)  

 

PERSONAL AL QUAL VAN DIRIGIDES LES RECOMNANACIONS: 

Personal tècnic que estigui en contacte directe amb exemplars d’amfibis, amb altres 

organismes aquàtics (peixos, macroinvertebrats, etc.), o amb el medi natural en 

general.  

 

NOTA: 

La quantitat de partícules infeccioses que entren en contacte amb un organisme sa 

normalment determina la gravetat de la infecció. Un baix nombre d’agents infecciosos 

pot suposar la no aparició de malaltia o una malaltia moderada, mentre que un alt 

nombre d’agents infecciosos sol motivar el ràpid inici d’una malaltia severa. Per tant, 

malgrat les mesures aquí suggerides, no eliminin per complet els agents infecciosos o, 

no evitin que els amfibis entrin en contacte amb ells; els beneficis obtinguts amb la 

seva aplicació serien importants en reduir el nombre de partícules infeccioses. 

 

RECOMANACIONS: 

1. Abans de realitzar els treballs de camp: 

1.1 Esterilitzar tot el material que entri en contacte amb el medi o amb algun 

animal (consultar l’apartat 5è per procediments de desinfecció).  

1.2 Dur guants d’un sol ús y bosses de plàstic noves per si fos necessari. 

1.3 Utilitzar, en la mida del possible, material d’un sol ús.  

1.4 Dur desinfectant per netejar el material de treball després del seu ús 

(consultar l’apartat 5è per procediments de desinfecció).  

 

2. Treballs en localitats on encara no s’ha detectat la presència d’organismes patògens 

d’amfibis: 

2.1 Utilitzar guants d’un sol ús per al maneig dels exemplars.  

2.2 No utilitzar cap tipus de material de treball que no hagi estat esterilitzat (per 

exemple botes, mànigues de mostreig, recipients, termòmetres, estisores, etc.).  
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2.3 Si és necessari, retenir exemplars durant un breu període de temps (per 

exemple per ser amidats o pesats), emmagatzemar aquests dins bosses de 

plàstic noves o recipients prèviament desinfectats (consultar l’apartat 5è per 

procediments de desinfecció).  

2.4 Si es col·lecta qualsevol exemplar (adults, larves, postes, etc.) per ser 

mantingut en captivitat, i que posteriorment hagi de ser alliberat, consultar 

l’apartat 6è.  

2.5 Després d’acabar els treballs de camp, desinfectar tot el material empleat 

abans de ser empleat novament (consultar l’apartat 5è per procediments de 

desinfecció).  

 

3. Treballs a localitats on s’ha detectat la presència d’organismes patògens d’amfibis: 

3.1 Utilitzar guants d’un sol ús per al maneig dels exemplars.  

3.2 No utilitzar cap tipus de material de treball que no hagi estat prèviament 

esterilitzat (per exemple botes, mànigues de mostreig, recipients, termòmetres, 

tisores, etc.). 

3.3 Si és necessari retenir exemplars durant un breu període de temps (per 

exemple per ser amidats o pesats), emmagatzemar aquests dins bosses de 

plàstic noves o recipients prèviament desinfectats (consultar l’apartat 5è per 

procediments de desinfecció).  

3.4 Qualsevol instrumental que hagi estat en contacte amb un exemplar ha de 

ser desinfectat abans de ser empleat amb altres exemplars (sobretot si ha 

produït ferides, tal com tisores, pinces, etc.; consultar l’apartat 5è per 

procediments de desinfecció).  

3.5 Si es col·lecta qualsevol exemplar (adults, larves, postes, etc.) per ser 

mantingut en captivitat, i que posteriorment hagi de ser alliberat, consultar 

l’apartat 6è.  

3.6 Després de finalitzar els treballs de camp, desinfectar tot el material 

empleat abans de ser empleat novament (consultar l’apartat 5è per 

procediments de desinfecció).  

 

4. Treballs en localitats on s’han produït mortalitats d’amfibis: 

4.1 Restringir el màxim possible qualsevol tipus de treball a la zona que sigui 

incompatible amb l’adopció d’aquestes recomanacions.  

4.2 Utilitzar guants d’un sol ús per al maneig dels exemplars.  
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4.3 No utilitzar material de treball, sense haver estat esterilitzat prèviament (per 

exemple botes, mànigues de mostreig, recipients, termòmetres, etc.). 

4.4 Si és necessari, retenir exemplars durant un breu període de temps (per 

exemple per ser amidats o pesats), emmagatzemar aquests dins bosses de 

plàstics noves o recipients prèviament desinfectats (consultar l’apartat 5è per 

procediments de desinfecció).  

4.5 Qualsevol instrumental que hagi estat en contacte amb un exemplar ha de 

ser desinfectat abans de ser empleat amb altres exemplars (sobretot si ha 

produït ferides, tal com tisores, pinces, etc.; consultar l’apartat per 

procediments de desinfecció).  

4.6 Recollir qualsevol exemplar trobat mort o amb símptomes evidents de 

malaltia (consultar l’apartat 7è).  

4.7 Considerar tot el material orgànic i mostres d’aigua col·lectades a la zona  

com a material infectat, intentant si és possible que sigui fixat directament al 

camp, i impedint en qualsevol cas que entri en contacte amb altres materials o 

organismes.  

4.8 Intentar que tot el material de camp utilitzat sigui d’ús exclusiu per a la zona 

afectada, encara que igualment hagi de ser desinfectat després de finalitzar els 

treballs de camp i abans de ser usat novament (consultar l’apartat 5è per 

procediments de desinfecció).  

 

5. Desinfecció del material de camp: 

5.1 Netejar bé tot el material amb aigua abundant per eliminar les restes de 

matèria orgànica.  

5.2 Submergir tot el material dins un desinfectant comercial empleat en 

veterinària (tals com Halamid® o Virkon®) seguint les instruccions del fabricant 

(si aquest procés es realitza dins el medi natural, s’ha de fer al menys 200 m 

lluny de l’aigua).  

5.3 Si no es disposa d’un desinfectant comercial, es pot utilitzar lleixiu domèstic 

o alcohol segons alguna de les següents combinacions:  

- Immersió en lleixiu domèstic sense diluir (hipoclorit sòdic al 4%) durant 

al menys 5 minuts.  

- Immersió dins alcohol de 70º durant al menys 30 minuts.  

- Immersió dins alcohol absolut i després cremar.  

- Immersió dins glutaldehíd al 1% durant al menys 15 minuts.  
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- Immersió dins aigua bullint durant 10 minuts.  

5.4 Eliminar les restes de desinfectant amb abundant aigua.  

5.5 Deixar assecar al Sol el màxim temps possible.  

 

6. Manteniment en captivitat d’exemplars que posteriorment hagin de ser alliberats al 

medi: 

6.1 No retornar mai al medi exemplars que no hagin estat mantinguts en 

condicions controlades en tot moment (veure més avall).  

6.2 Emmagatzemar els exemplars dins recipients individuals, nous o 

prèviament desinfectats (veure apartat 5è per procediments de desinfecció).  

6.3 No permetre el contacte entre diferents exemplars, sobretot si són de 

diferents localitats, o entre els exemplars i qualsevol objecte que no hagi estat 

prèviament desinfectat.  

6.4 Si algun exemplar presenta símptomes evidents de malaltia, o mor per 

causes desconegudes, retenir la resta d’exemplars fins que l’exemplar mort o 

malalt sigui examinat per un expert (consultar l’apartat 7è per al manteniment i 

enviament d’exemplars malalts o morts).  

 

7. Recollida d’exemplars amb símptomes de malaltia o trobats morts sense causa 

evident (per exemple un atropellament a la carretera): 

7.1 Recollir l’exemplar o les seves restes utilitzant guants d’un sol ús i 

introduint-la dins una bossa de plàstic nova, sense que entri en contacte amb 

altres exemplars o qualsevol objecte.  

7.2 Si es tracta d’un exemplar encara viu, o d’unes restes molt fresques, 

emmagatzemar-les a baixa temperatura (uns 6-8ºC) fins el moment de realitzar 

l’enviament. Si l’enviament no es pot realitzar en poques hores, fixar l’exemplar 

o les restes dins alcohol al 70% abans de realitzar l’enviament.  

7.3 Si es tracta d’unes restes trobades en mal estat, fixar-les dins formol al 4% 

abans de realitzar l’enviament.  

7.4 Enviar el material, el més aviat possible i degudament empaquetat per tal 

d’impedir el contacte amb l’exterior, a un expert per a la seva anàlisi a un 

laboratori (consultar www.sosanfibios.org/colabora.htm per a procedir a 

l’enviament).  

 

(Govern de les Illes Balears, 2006) 
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9. 6 Mobilitat dels amfibis 
 

Per tal d’atenuar els efectes barrera i els efectes de fragmentació d’hàbitats que 

es produeix amb les infraestructures lineals sobre les poblacions d’amfibis salvatges, 

creiem necessari el desenvolupament de mesures correctores com són la instal·lació 

d’estructures específiques pel pas de la fauna.  

Com ja hem esmentat anteriorment, no s’han observat tritons del Montseny fora 

de l’aigua, per la qual cosa es creu que és una espècie d’hàbits totalment aquàtics 

(Carranza i Amat, 2005). Per aquesta raó, l’actuació proposada no recauria 

directament sobre el tritó, ja que creiem que aquest no utilitzaria el pas per a amfibis; 

no obstant, es veuria afavorit amb la implantació de la mesura correctora que 

proposem, ja que per la mobilitat de la salamandra (Salamandra salamandra) si que 

seria efectiva, i les larves d’aquesta són part de la dieta del tritó.  

A continuació s’exposarà una alternativa per pal·liar els efectes de la 

fragmentació de l’hàbitat del tritó del Montseny i de la salamandra produït per les 

pistes forestals. S’aprofundirà en detall el per què d’aquest disseny, el per què escollim 

uns materials determinats i no uns altres, i les actuacions necessàries en el pas per 

afavorir el seu bon funcionament. A més a més aquesta estructura s’ha d’integrar en el 

medi i fer sentir a l’animal que no li suposa cap perill per permetre la seva posterior 

utilització; perquè no s’ha d’oblidar que l’objectiu fonamental d’un pas de fauna és que 

els animals l’utilitzin, i si això no es produeix no haurem aconseguit l’objectiu proposat. 

Nogensmenys hem d’oblidar que no disposem de dades sobre la localització 

exacte d’on habita Calotriton arnoldi, no obstant si que sabem que una amenaça per 

l’hàbitat és l’efecte de les pistes forestals que travessen els torrents. Per tant, tot i no 

poder proposar aquelles pistes forestals que serien objectiu d’aplicar la mesura 

correctora construint un pas per amfibis, desenvolupem l’alternativa a realitzar.  

 

9.6.1 Justificació de la solució adoptada 

 Amb aquesta alternativa es pretén que el nivell freàtic de l’aigua dins del tub i 

en els extrems d’aquest, sigui el mateix. Per tant, s’adopta la solució de col·locar una 

làmina impermeable per sota de la secció de manera que formi una bassa d’aigua, el 

que comporta la saturació del terreny adjacent. Per tal de reforçar la zona continguda 

per la làmina de PVC, que assegura la impermeabilització, i per segregar les diferents 

capes de terreny, s’utilitza el geotèxtil.  
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 Existeix una altra possibilitat per tal d’aconseguir la impermeabilització 

desitjada. És possible aconseguir-ho impregnant el geotèxtil amb asfalt o un altre 

material impermeabilitzant sintètic modificat.  

 Un cop establerta la bassa, s’ha de definir l’entrada d’aigua a aquesta, per la 

qual cosa s’adopta un tub drenant de Diàmetre Nominal (DN) 400 mm, que és el que 

ofereix el diàmetre amb les característiques desitjades. El ranuratge de la canonada és 

parcial, és a dir, que avarca 220º d’arc i que té 140º de canonada pel que no es filtraria 

l’aigua. Això comporta que l’aigua filtrada per la part superior discorri al llarg del 

conducte, obtenint el nivell freàtic desitjat (NF) en el seu interior. 

 La canonada tan sols té un 0.5% de pendent longitudinal perquè l’aigua no 

reposi dins el tub. Això ajuda a que la canonada es mantingui més neta, disminuint el 

manteniment que es pogués ocasionar. D’altra banda, si hi haguessin substàncies 

tòxiques, evitaria el repòs d’aquestes a l’interior del tub (www.miliarium.com). 

 El farcit del voltant del tub ha de realitzar-se amb grava, ja que gràcies a la 

seva alta permeabilitat, facilita l’entrada o filtració de l’aigua sobre la superfície 

ranurada. S’adopta una grava neta, amb el menor percentatge d’àrid fi possible. Els 

extrems del farcit aniran acompanyats d’unes estructures de formigó, per una de les 

quals s’estendrà l’extrem de la canonada. Aquestes tenen la funció d’evitar que l’aigua 

filtri pels extrems i que caiguin objectes no desitjats, com són les esllavissades, en la 

zona d’entrada/sortida del pas de fauna (www.miliarium.com). 

 

9.6.2 Elements utilitzats 

• Canonada: 

Canonada de drenatge de PVC ranurada corrugada circular de doble paret 

d’uralita de diàmetre nominal de 400 mm. 

 

Composició: U-PVC (Policlorur de vinil no plastificat)  

Rugositat equivalent (Prandt-Colebrook): K=0,01 mm. 

RCE (Rigidesa Circumferencial específica): UNE.EN.ISO 9969 RCE>4KN/m2 

Color: Teula RAL 8023 

Diàmetre nominal: 400 mm. 

Diàmetre exterior: 400 mm. 

Diàmetre interior: 362 mm. 

Longitud del tub: 6 m. 

Amplada de ranura: 1,2 mm. 
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Pes: 48,6 Kg/tub 

Tipus de ranurat: Ranurat parcial, amb ranures en un radi de 220º. 

Nº de ranures en perímetre: 5 

Longitud: 55 mm. 

Superfície filtrant: 98,8 cm2/ml. 

 

• Grava: 

S’utilitzarà un sòl no cohesiu, grava neta (sense àrids fins), per aconseguir una 

gran permeabilitat i evitar l’obstrucció. 

Tamany mig de l’àrid: D50= 50-80 mm. 

 

• Formigó: 

El formigó es col·locarà únicament en els extrems del tub . 

 

• Geotèxtil: 

El geotèxtil juga dos papers importants en la implantació del pas d’amfibis;  

primerament al voltant de la secció de grava: filtra, drena i serveix de separació 

entre materials. D’altra banda, també ajuda a protegir la làmina de PVC 

impermeabilitzant que es col·locarà en la part inferior del pas; així, s’eviten que 

es produeixin forats en la làmina per on pot filtrar-se l’aigua.  

El geotèxtil adoptat pel disseny és de 800 mm. d’espessor 

(www.miliarium.com). 

 

9.6.3 Procés constructiu 

La construcció de la present alternativa es començarà amb una excavació 

d’uns 30 cm. de profunditat i una longitud que equival a l’amplada de la calçada i el 

terraplè, d’aproximadament 3 metres, amb una pendent de 3(H):1(V) en els extrems. 

Sobre aquesta excavació es col·locarà una capa de geotèxtil per tal d’evitar que 

es produeixin forats en la làmina de PVC (www.miliarium.com). 

S’estendrà un llit de sorra fina com a base per a recolzar-hi la canonada, la qual 

s’haurà d’anivellar per a donar la pendent adequada. La canonada anirà recolzada de 

tal manera que el nivell freàtic de l’aigua sigui el mateix a l’interior i als extrems de la 

canonada; a una altura aproximada d’un quart del diàmetre del tub. 
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Es col·locaran dues canonades iguals unides mitjançant una junta elàstica, 

cada una amb una pendent a un extrem diferent del pas per evitar l’acumulació de 

materials dins del tub. 

L’estructura de formigó es construirà mitjançant la col·locació d’un encofrat, 

s’instal·larà una malla per augmentar la resistència del formigó. La resistència d’aquest 

es determinarà depenent dels esforços a que estigui sotmès.   

S’abocarà la grava fins a una cota aproximada de 80 cm. per sobre de la 

coronació del tub. S’estendrà al llarg de tot el tub fins a enrasar amb l’estructura de 

formigó, adoptant una secció trapezoïdal.  

La grava juntament amb la canonada quedarà completament segellada per la 

capa de geotèxtil anteriorment estesa. Es produirà un encavalcament superior a 0,30 

m. amb el consegüent grapat per assegurar la seva immobilitat (www.miliarium.com).  

 

Guió dels passos a seguir : 

1. Excavació. 

2. Geotèxtil + làmina de PVC + geotèxtil. 

3. Llit de sorra. 

4. Extensió de la capa de geotèxtil. 

5. Col·locació del tub. 

6. Col·locació del formigó. 

7. Abocament de la grava. 

8. Tancament del geotèxtil. 

9. Farciment del terraplè. 

 

9.6.4 Geometria, plànols i infografia 

A continuació es mostren els plànols i infografies de la present alternativa, 

essent la infografia, la tècnica d’elaboració d’imatges mitjançant l’ordinador. 

 El farcit del voltant del tub ha de realitzar-se amb grava, ja que gràcies a la 

seva alta permeabilitat, facilita l’entrada o filtració de l’aigua sobre la superfície 

ranurada. S’adopta una grava neta, amb el menor percentatge d’àrid fi possible. Els 

extrems del farcit aniran acompanyats d’unes estructures de formigó, en una de les 

quals s’estendrà l’extrem de la canonada. Aquestes tenen la funció d’evitar que l’aigua 

filtri pels extrems i que caiguin objectes no desitjats, com són les esllavissades, en la 

zona d’entrada/sortida del pas de fauna (www.miliarium.com). 
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Figura_37: Plànols del pas per amfibis  (Font: www.miliarium.com, 2004). 

Figura_38: Infografia del pas per a amfibis (Font: www.miliarium.com, 2004). 
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9. 7 Col·locació de reixes 
 

L’objectiu principal a l’hora d’emprendre aquesta mesura per a la preservació del 

tritó del Montseny és evitar l’escolament d’aquest petit vertebrat en possibles 

canalitzacions existents en el tram de la Tordera en què habita.  

Dur a terme aquesta actuació comportaria col·locar i mantenir en bon estat de 

conservació i funcionament una malla de reixa a l’entrada de les canalitzacions de 

derivació i a la sortida de les mateixes, amb la finalitat d’impedir el pas dels tritons, i 

altres amfibis que es troben dins la seva dieta, als canals o cursos de derivació. 

Aquesta mesura es caracteritza per ser de molt fàcil aplicació, suposa baixos 

costos econòmics, a més d’una efectivitat molt elevada si es poden col·locar aquestes 

malles absolutament a tots els punts on seria possible l’entrada del tritó, però no en 

tindríem garantida la seva sortida. És a dir, que moltes d’aquestes canalitzacions 

desemboquen dins de recintes privats i el flux d’aigua extret s’utilitza com a font de 

regadiu d’alguns conreus on el tritó s’hi podria veure atrapat, o en altres activitats on 

tampoc li seria possible sobreviure.  

Tot i això, en el cas de que la propietat de la canalització fos privada caldria 

arribar a un acord amb el propietari de la finca adjacent, el qual podria trobar-se ja 

inclòs dins el pacte de Custòdia del Territori, desenvolupat en el primer dels objectius 

que planteja aquest pla d’actuacions. 

L’aplicació de forma més adequada consistiria en: localització de totes les 

canonades, elecció del millor dels materials i posteriorment, un seguiment anual de la 

conservació per tal de retirar la matèria orgànica i altres substàncies que hagin pogut 

quedar retingudes a la reixa; farien possible la disminució de la pèrdua d’exemplars, 

amb tot el que aquest fet comporta.  

Per tal de fer possible la realització d’aquesta proposta hem escollit, com ja hem 

citat anteriorment, d’entre la resta de materials, la malla de reixa ja que les seves 

propietats ens resulten les més adequades per a l’ús que en volem fer. Les principals 

particularitats generals d’aquest tipus de reixa que ens han dut a escollir-la són: 

• Flexibilitat i facilitat per a donar-li forma 

• Varietat de tamanys d’entramat 

• Presentació amb rotllos, làmines i peces a mida 

• Disponible amb forats petits 

• Resistència i durabilitat 
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• Possibilitat de selecció d’estil de teixit i ondulacions 

 

No obstant, dins les malles de reixa en trobem de gran varietat de materials i 

diferents llums de malla, tot i que la que creiem que s’adequa més a les nostres 

necessitats compleix les següents característiques: 

• Malla soldada 

• Llum de malla: des de 6 mm. a 50 mm. 

• Diàmetre del fil: de 0,6 mm. a 6 mm. 

• Material: acer inoxidable 409 el qual combina una bona resistència a la corrosió  

   amb una duresa mitjana i bona facilitat alhora de donar-li la forma es desitgi. 

 

L’elecció d’aquestes qualitats per a les reixes que volem implantar està enfocada 

a evitar que el tritó s’escoli, per tant, requereix una llum de malla molt petita degut a 

que ens trobem davant d’una espècie de vertebrat aquàtic de dimensions reduïdes. És 

necessari que el material sigui l’acer inoxidable ja que la seva ubicació comporta el 

contacte constant de la reixa amb un flux d’aigua més o menys continu, acompanyat 

de canvis de temperatura, humitat i altres factors meteorològics que podrien fer, en cas 

d’escollir qualsevol altre material, que aquest s’oxidés o corroís, fent canviar la 

composició de l’aigua i alliberant substàncies que en alguns casos en concentracions 

elevades poden arribar a ser perilloses.   

 

 

9. 8 Control de la qualitat de l’aigua 
 

La conca hidrogràfica de la Tordera 

pertany al conjunt de conques hidrogràfiques 

fluvials de Catalunya, les quals són 

competència exclusiva de la Generalitat i la 

seva gestió està encomanada a l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA). 

Atenent-nos a la multi varietat d’índex i 

paràmetres que hi ha per mesurar l’estat 

ecològic de les aigües, hem optat per cenyir-
Figura_39: Conques hidrogràfiques de 
Catalunya 
(Font:www.mediambient.gencat.net/aca). 
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nos amb les directrius que marca la Directiva Marc de l’Aigua. 

Aquesta normativa d’àmbit europeu intenta donar un marc d’actuació comú sobre 

la gestió de l’aigua a tots els estats membres de la Unió Europea. Tracta l’aigua com a 

element bàsic dels ecosistemes hídrics i com a part fonamental per al sosteniment 

d’una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix un recurs. 

En aquesta normativa tan els aspectes biològics, com els hidromorfològics, 

prenen rellevància a la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb els ja utilitzats 

tradicionalment com indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants 

tòxics i persistents (alguns de nova inclusió). 

 

9.8.1 Punts de control 
 

Els punts de control els agruparem atenent-nos a criteris diversos. Els resultats 

obtinguts es contrasten amb els objectius de qualitat planificats, obtinguts en mostres 

inalterades.  

La situació derivada de l’aprovació de la Directiva Marc, per una banda, 

introdueix directrius pel que fa a control de la qualitat de les aigües, i l’anàlisi dels 

resultats obtinguts del control en superficie dels darrers anys, i per l’altra, aconsellen 

introduir canvis en la planificació del control en aigües superficials. Atenent als nous 

criteris de control que es concreten en els apartats següents:  

S’estableixen els cicles d’any hidrològic segons els anys naturals. Des del gener 

del 2003 es va adoptar una nova codificació de les estacions de control, que permet 

relacionar el codi del punt amb la conca a la que pertany i amb la seva situació relativa 

en aquesta; adoptant les dues primeres lletres de la conca seguides de tres dígits que 

situen el punt dins de la conca de capçalera a desembocadura i d’est a oest, i a 

continuació si és el cas, el codi del punt en la codificació anterior.  

Les xarxes de control s’organitzen sobre la base dels criteris de la Directiva Marc, 

que en l’Annex V, apartat 1,3, estableix una xarxa per al control de vigilància 

(estacions amb freqüència mensual de mostreig), una altra de control operatiu 

(estacions amb freqüència trimestral de mostreig) i una darrera de control de petits 

abastaments (estacions amb freqüència trimestral de mostreig). El control 

d’investigació, es durà a terme quan la situació així ho aconselli.  
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Els models analítics a aplicar i les freqüències de mostreig, s’estableixen atenent 

als principis següents:  

• S’utilitzen models d’indicadors físicoquímics sobre la base de la normativa 

d’objectius de qualitat vigent.  

 Per a fer efectiu el control de vigilància, s’utilitzen dos models analítics bàsics:  

• Model B1: de freqüència mensual, que inclou tots aquells paràmetres que 

atenent bàsicament als objectius de qualitat segons els usos a que va 

destinada l’aigua.  

• Model B2: inclou paràmetres de difícil execució i la major part dels 

relacionats amb substàncies tòxiques i perilloses i/o prioritàries. La 

freqüència en que s'aplica s'establirà en funció del grau d'influència 

antròpica que rep el punt controlat.  

• Pel que fa a substàncies tòxiques i perilloses i algunes substàncies 

prioritàries, cal indicar que són d’aplicació a tots els punts de control 

independentment de la categoria de qualitat assignada.  

El control operatiu es realitza amb l’objectiu d’establir la qualitat de les aigües 

amb influència d’activitats conegudes i que poden comprometre la seva qualitat, 

posant en risc el compliment dels corresponents objectius de qualitat. Els models 

analítics són els mateixos que pel control de vigilància, essent la freqüència de 

mostreig  de quatre cops a l’any.  

El control en sediments i peixos, es realitza en els termes que especifica la 

Directiva Comunitària 76/464 referida a substàncies tòxiques i perilloses i es concreta 

en les respectives xarxes.  

El control d’índexs biològics que es realitza des de l’any 1993 en l’actualitat 

inclou 125 punts control i dóna resposta a un dels aspectes del control de la qualitat a 

que fa referència específica a la Directiva Marc.  

En set punts ubicats en trams principals de la xarxa, es controlen quatre vegades 

a l’any paràmetres relacionats amb la radioactivitat (activitat alfa total, activitat beta 

total, isòtops emissors de radiacions gamma, potasi-40 i triti).  
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Els paràmetres que es controlen són els següents: generals (pH, conductivitat, 

Oxigen dissolt, COT,…), anions, cations, nutrients, microbiològics, orgànics globals, 

metalls, dissolvents industrials, organohalogenats volàtils, hidrocarburs aromàtics 

policíclics i plaguicides clorats, organofosforats i triazines.  

 
9.8.1.1 Els Índex de Qualitat 

Permeten assignar un valor a una qualitat utilitzant un nombre limitat de 

paràmetres. Tenen l'avantatge de ser fàcils d'usar i donen una idea ràpida i intuïtiva de 

la qualitat, però són arbitraris i poden induir a un error a causa del seu reduccionisme. 

Si se n’utilitzen de complementaris, es té una idea més acurada i completa de la 

qualitat.  

Els índexs de qualitat més utilitzats són:  

L'ISQA : utilitza cinc paràmetres físicoquímics de caire general com són: la   

temperatura, la matèria orgànica (oxidabilitat al permanganat), les matèries en 

suspensió, l’oxigen dissolt i la conductivitat , segons la fórmula:  

ISQA = T (A+ B+ C+ D)  

Pot oscil·lar entre els valors 0 (mínima qualitat) i 100 (qualitat màxima).  

• T es dedueix de la temperatura ( t ) en ºC de l'aigua del riu.  

Pot prendre valors de 1 a 0,8.  

o  Si t <= 20ºC aleshores T = 1  

o  Si t > 20ºC aleshores T = 1 - (t - 20)* 0,0125  

• A es dedueix de l'oxidabilitat al permanganat (a) expressada en mg/l.  

Pot prendre valors de 0 a 30.  

o Si a <= 10 aleshores A = 30 - a  

o Si 60 > a > 10 aleshores A = 21 - (0,35 * a)  

o Si a > 60 aleshores A = 0  
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• B es dedueix a partir de la Matèria En Suspensió (MES) en mg/l.  

Pot prendre valors de 0 a 25.  

o    Si MES <= 100 aleshores B = 25 - (0,15 * MES)  

o  Si 250 > MES >100 aleshores B = 17 - (0,07 * MES)  

o  Si MES > 250 aleshores B = 0  

• C es dedueix a partir de l'oxigen dissolt (O2) en mg/l.  

Pot prendre valors de 0 a 25.  

o  C = 2,5 . O2 dis  

o  Si O2 dis >= 10 aleshores C = 25  

• D es dedueix de la conductivitat expressada en µS/cm (c) a 18ºC.  

Pot prendre valors de 0 a 20.  

o  Si conductivitat <= 4000 aleshores D = (3,6 - log c) * 15,4  

o  Si és > 4000 aleshores D = 0  

Nota: si la conductivitat s'ha mesurat a 25ºC, per convertir-la a 18ºC s'ha de 

multiplicar per 0,86.  

A partir del gener de 2003 el factor A, es calcula a partir del COT (Carboni 

Orgànic Total), paràmetre que al igual que l’oxidabilitat, mesura la matèria orgànica, 

però que és més reproduïble i fiable, donant uns valors d’ISQA comparables als de 

l’oxidabilitat. En aquest cas, el factor A, es dedueix a partir del COT mesurat en mg. de 

C/l. 

Pot prendre valors de 0 a 30.  

o  Si a ≤ 5 aleshores A = 30 - a  

o  Si 12 ≥ a > 5 aleshores A = 21 - (0,35 * a)  

o  Si a > 12 aleshores A = 0  
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ELS ÍNDEXS BIOLÒGICS:  avaluen la qualitat del medi basant-se en la anàlisi dels 

organismes (indicadors) que hi viuen. Segons la sensibilitat de cada organisme a les 

condicions en que es troba el medi, l'índex biològic li assigna un valor. La suma de 

valors de la comunitat dona un número que ens informa de l'estat del medi en el punt o 

tram observat.  

Des de la seva introducció s'han mostrat com a bons instruments de control dels 

ecosistemes aquàtics, complementant la informació dels paràmetres físicoquímics 

clàssics i permetent també, optimitzar els recursos disponibles.  

En comparativa amb els paràmetres físicoquímics, els índexs biològics són bons 

integradors, perquè indiquen la qualitat de l’aigua en un període de temps extens (la 

presència d'un organisme indicador assegura una qualitat de l'aigua relativa durant 

almenys el temps del seu cicle vital), però presenten com a limitació el fet de no 

identificar agents contaminants.  

La Directiva Marc de la Unió Europea incideix de forma clara en el control de la 

qualitat dels ecosistemes aquàtics mitjançant mètodes biològics, destacant entre 

aquests, els que utilitzen macroinvertebrats; ja que són abundants als nostres rius, són 

relativament fàcils d'identificar, fàcils de veure, còmodes de recol·lectar i ens permeten 

anàlisis ràpides i econòmiques.  

A Catalunya des de l'any 1993 es fan estudis sistemàtics de la fauna bentònica 

(macroinvertebrats) de les conques fluvials. Això permet complementar les mesures de 

paràmetres físicoquímics en el control de la qualitat de les aigües dels nostres rius. 

L'evolució d'aquests estudis s'ha concretat en l'establiment d'un índex biològic adaptat 

a les característiques geomorfològiques i climàtiques dels nostres rius. Aquest índex 

conegut amb les sigles BMWPC puntua 131 famílies de macroinvertebrats que 

s'utilitzen com a indicadors segons la seva sensibilitat a la contaminació. La suma dels 

valors de totes les famílies identificades dóna el valor final de l'índex que ens permet 

classificar els punts de control en 5 classes diferents que es corresponen a nivells 

diferents de qualitat ecològica de les aigües. 
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Una altra de les propostes que fem per estimular la participació activa de la 

societat en la conservació i millora del tram de riu o torrent on s’hi localitzin les 

poblacions de tritó de la Tordera, és adherir-nos al Projecte Rius; una iniciativa que 

porta a terme l’Associació Hàbitats, la qual fomenta l’apropament de la gent al riu i 

permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que 

hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que 

pateixen i què podem fer per millorar-los. 

El Projecte Rius basa la seva activitat sobre tres grans pilars, sense els quals 

aquesta iniciativa no tindria sentit: 

   - l’Educació Ambiental 

   - El voluntariat 

   - La participació ciutadana 

Figura_40: Classificació segons l’índex BMWPC (Font:www.mediambient.gencat.net/aca). 
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El projecte, promou una major implicació de les associacions i les persones per a 

compartir, engegar i emprendre iniciatives per la millora del riu en qüestió i de l’entorn 

natural. Fomenta el coneixement i apropament de la societat als rius ja que per gaudir 

del patrimoni natural és imprescindible tenir-ne un bon coneixement. 

Es podria iniciar la proposta amb el recolzament de la Coordinació per a la 

Salvaguarda del Montseny a fer unes inspeccions periòdiques del riu durant un any a fi 

de conèixer l’estat de salut del tram i proposar millores. Aquestes inspeccions es farien 

seguint la metodologia proposada per l’Associació del Projecte Rius. Es tracta d’anar 

completant una sèrie de preguntes les qual et porten a avaluar l’estat ecològic del riu. 

Aquesta fitxa de camp que s’hauria de completar a cada inspecció la trobareu ben 

detallada a l’apartat d’annexes, concretament és el punt 9.9. 

La decisió d’adoptar un tram de riu / torrent, és posterior a aquest any de 

seguides inspeccions; es tracta d’iniciar un projecte de Custòdia del Territori per 

conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el seu entorn tot 

realitzant-hi diferents actuacions. Per poder fer aquest pas endavant, és important 

conèixer primer el medi i saber en quin estat de salut es troba per així poder fer 

propostes de millora. Aquestes propostes rebran el suport tècnic necessari 

proporcionat pel projecte rius. 

Així doncs, l’adopció de rius és una iniciativa que dóna cada cop més sentit a la 

tasca del Projecte Rius, donat que implica un pas de maduresa en el camp del 

voluntariat ambiental i consolida la vinculació i el compromís dels grups de voluntaris 

en el coneixement, la protecció i la millora dels nostres rius. 

El projecte d’adopció s’inicia formalment amb la signatura d’un conveni a 

diferents bandes entre les entitats locals implicades, l’ajuntament al que pertany el 

tram de riu i el Projecte Rius. D’aquesta manera, l’adopció del tram de riu suposa la 

coordinació d’agents de diferents àmbits i facilita el desenvolupament de les iniciatives 

engegades.  

Cada una de les parts decideix el grau d’implicació del seu procés d’adopció en 

funció de les seves expectatives i possibilitats. El Projecte Rius es compromet a 

elaborar amb el grup un projecte d’adopció, que conté: un informe tècnic sobre les 

diferents possibilitats d’intervenció en funció del tram de riu, una descripció de les 

activitats que es poden dur a terme i una descripció del territori escollit. Aquest 

document va acompanyat d’un “Manual per a l’Adopció de Rius”, que conté la 
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informació més rellevant a tenir en compte: legislació bàsica en matèria d’aigües, 

aspectes bàsics sobre participació ciutadana i Custòdia del Territori, consells per 

combatre les diferents agressions als rius, activitats didàctiques per obrir camins o 

repoblar riberes i un conjunt de dades diverses i adreces per aprendre més sobre 

l’aigua i els rius  

 

 

9. 9 Fitxa de camp per a la inspecció de riu 
 

0. Dades generals 

Nom del Centre:  

Nom del grup:     

Curs:    

Riu:   La Tordera 

Tram inspeccionat: Plànol del lloc 

Terme Municipal:   

Temps durant el dia de la inspecciói:   

Temps últimes 48 hores abans de la inspecció:  

Localització geogràfica :  Inici del tram    

                                            Final del tram    

Altitud sobre el nivell del mar (m):   

1. Inspecció Bàsica del Riu 

A.  L'aigua del riu flueix? 

Sí    

No   
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B. Segons la vostra opinió, el nivell de l'aigua és habitual per l'època de l'any? 

Sí             

Més alt      

Més baix    

Si el problema és crític, intenta esbrinar el perquè 

 

C. Amplada mitja del canal (m.): 

<1         1-2         2-5         5-10         >10 

D. Fondària mitja del canal (cm.): 

<10         <10-30         <31-50         >50 

E. Indica l'amplada mitja de la zona de ribera: 

m.   marge dret 

m.   marge esquerra 

F.  Quin és el color de l'aigua?: 

 1.Transparent   

 2.Tèrbol              

 3.Fangós          

 4.Blanquinós  

 5.Gris       

 6.Altres  
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G.  Quina olor fa l'aigua?: 

 1.No fa olor  

   2.Peix   

 3.Ous podrits    

 4.Benzina, petroli  

 5.Claveguera  

 6.Amoníac     

 7.Purins    

 8.Altres  

  H.  Hi ha indicacions de: 

 1.Olis   

 2.Escumes   

 3.Impureses   

 4. Altres   

I.  Indica en quines condicions es troben les voreres del riu: 

 E D 

1.Erosionades      

2.Amb vegetació (arbustos, 

plantes...)   

3.Amb bosc   

4.Gespes/prats   

5.Platges   

6.Aiguamolls/pantans   

7.Esbrostades/talades   

8.Rebliment de runes   
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9.Amb el terra remenat   

10.Passeig o camí vora el riu   

11.Zones d'accés d'embarcacions   

12.Zones d'accés per persones   

13.Canalitzades   

14.Urbanitzades   

15.Altres   

J. Determina el nombre de: 

1.Zones de corrent forta o 

Ràpids  

2.Zones de corrent lenta o 

Bases  

3.Gorgs  

4.Illes  

5.Salts d'aigua  

6.Afluents  

7.Captacions d'aigua amb 

canonades  

8.Canals d'irrigació  

9.Rescloses  

10.Assets  

11.Explotacions hidràuliques  

12.Col·lectors  

13.Altres  
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K. Indica quin ús es fa de le terres dels marges del riu: 

 E D 

1.Industrial   

2.Residencial   

3.Comercial   

4.Camps de golf   

5.Zones protegides   

6.Càmpings   

7.Àrees d'esbarjo   

8.Extracció d'àrids   

9.Rebliments de runes   

10.Abocadors legals   

11.Abocadors il·legals   

12.Àrees d'aparcament   

13.Agrícola   

14.Ramader   

15.Carreteres   

16.Ferrocarril   

17.EDARS   

18.Altres   
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L. Indica si hi ha restes patrimonials: 

1.Sèquies  

2.Ermites  

3.Molins  

4.Pous  

5.Restes arqueològiques  

6.Altres  

M.  Hi ha deixalles, de quin tipus: 

1.Paper  

2.Plàstic  

3.Fusta  

4.Llaunes  

5.Vidre  

6.Roba, sabates  

7.Cautxú (pneumàtics)  

8.Ferralla  

9.Electrodomèstics  

10.Restes orgàniques  

11.Escombraries 

domèstiques  

12.Runa  

13.Altres  
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2. Estudi de l'Ecosistema Aquàtic 

2.1 Descripció del punt de mostreig 

A. Amplada  m. 

B. Fondària  cm. 

C. Velocitat de l'aigua  m/s 

D. Cabal d'aigua  m³/s 

E. Ombra sobre el riu  % 

F. Substrat del fons del riu: 

2.2 Característiques físiques i químiques de l'aigua 

% 1. Restes ogàniques (fulles, branques...)  

2. Llim/fang  (<0,1 cm. Ø)  

3. Sorra (0,1- 0,7 cm. Ø) 

 4. Grava (0,7 - 5,4 cm. Ø)  

5. Còdols (5,4 - 27 cm. Ø)  

6. Roques (>27 cm. Ø)  

7. Artificial   

2.3 Característiques físiques i químiques de l'aigua 

A. Temperatura  ºC 

B. El PH   

C. Els nitrats i nitrits 

Nitrats  

1. 0 mg/l de NO³  

2. 10 mg/l de NO³  

3. 25 mg/l de NO³  
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4. 50 mg/l de NO³  

5. 100 mg/l de NO³  

6. 250 mg/l de NO³  

7. 500 mg/l de NO³  

8. Nitrits   

9. +  

10. ++  

D. La duresa de l'aigua 

 1. menys de 3º d  

 2. més de 4º d  

 3. més de 7º d  

 4. més de 14 º d  

 5. més de 21º d  

1º d equival a 17'8 mg/l de CaCO3 (carbonat càlcic) 

E. La transparència (marqueu els sectors que veieu en el disc de     

Transparència) 

1.  2.  3.  4.  

 

2.4 La vida al riu 

A. Les plantes aquàtiques 

1. Créixens  

2. Canyís  

3. Boga  

4. Jonc boval  

5. Jonca d'estany  
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6. Lliri groc  

7. Llentia d'aigua  

8.Renuncle aquàtic  

9. Nenúfars  

10. Potamogeton pectinatus  

11Potamogeton crispus  

12. Llengua d'oca  

13. Cladophora glomerata  

14. Spirogyra, Zygnema  

15. Caràcies  

16. Molses  

17. Milfulles  

18. Volantí  

19. Altres:  

B. Els peixos: 

1. Anguila  

2. Truita comuna  

3. Bagra comuna  

4. Samaruc  

5. Babosa de riu  

6. Barb comú  

7. Barb de muntanya i cua 

roig  

8. Fartet  
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9. Cavilat  

10. Espinós  

11. Madrilla  

12. Madrilleta  

13. Llop de riu  

14. Luci  

15. Peix sol  

16. Gardí  

17. Carpa  

18. Gobi  

19. Perca americana  

20. Gambúsia  

21. Peix gat  

22. Altres: 
  

 

C. Els amfibis 

1. Salamandra  

2. Tritó pirinenc  

3. Tritó palmat  

4. Tritó jaspiat  

5. Tritó meridional  

6. Granota verda  

7. Granota roja  

8. Reineta septentrional  
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9. Reineta comuna  

10. Gripau pintat  

11. Gripau comú  

13. Gripau verd  

14. Gripau d'esperons  

15. Tòtil  

16. Ferreret  

17. Gripauet  

18. Ous de granota  

19. Ous de gipau  

20. Capgrossos  

21. Larves de tritó  

22. Altres:  

D. Els rèptils: 

1. Tortuga d'aigua ibèrica  

2. Tortuga d'aigua europea  

3. Tortuga de Florida  

4. Colobra de collar  

5. Serp d'aigua  

6. Altres:  

E. Els mamífers: 

1. Almesquera  

2. Mussaranya cua - quadrada  

3. Mussaranya de Millet  
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4. Mussaranya d'aigua pirinenca  

5. Mussaranya d'aigua mediterrània  

6. Rat-penat d'aigua  

7. Rat-penat de peus grans  

8. Rata comuna  

9. Rata d'aigua  

10.Talpó muntanyenc  

11. Coipú  

12. Visó americà  

13. Rata talpera  

14. Llúdriga  

15. Altres:  

F. Els ocells: 

1. Cuereta torrentera  

2. Cuereta blanca  

3. Cuereta groga  

4. Ànec coll-verd  

5. Fotja  

6. Martinet blanc  

7. Martinet de nit  

8. Martinet menut  

9. Bernat pescaire  

10. Corriol petit  

11. Gavià argentat  
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12. Balquer  

13. Blauet  

14. Merla d'aigua  

15. Oriol  

16. Rossinyol bastard  

17. Teixidor  

18. Xivitona vulgar  

19. Altres:  

G. Els invertebrats: 

1. Tricòpter  

2. Plecòpter  

3. Blefarocèrid  

4. Efemeròpter  

5. Ecdionúrids  

6. Amfípode (Gammàrid)  

7. Hidropsiche  

8. Baetis  

9. Quironòmid  

10. Quironòmid vermell  

11. Cucs  

12. Cuc cua de rata (eristelis)  

13. Sangonera  

14. Planària  

15. Ancylus  
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16. Simúlid  

17. Rhyacophila  

18. Lymnaea  

19. Larva d'escarbat  

20. Larva de libèl·lula  

21. Ditiscus  

22. Sabater  

23. Musclo de riu  

24. Cranc de riu  

25. Altres:  

 

2.5 L'estat de salut del riu 

 

1. Sa  

2. Primers símptomes de malaltia  

3. Malalt  

4. Greu  

5. Molt greu  

 

2.6 L'estat del bosc de ribera 

  

 

 

 

 

 
Fitxa de camp proposada per l’associació Projecte Rius. 
 

 E D 

1. Entre 9 i 12 punts: ben conservada   

2. Entre 5 i 8 punts: alteració important   

3. De 0 a 4 punts: molt degradada   
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9. 10 Control d’accés a la zona habitada 
 

Aquesta seria una mesura de complicada aplicació en el cas de que tractéssim 

qualsevol de la majoria d’espècies tant en vegetals com en animals del Parc, però 

referint-nos a Calotriton arnoldi; aquesta esdevé més senzilla degut a les 

característiques biològiques pròpies de l’espècie. 

No obstant, és convenient dur a terme un control de l’accés de visitants a causa 

de la creixent afluència d’aquests amb diferents finalitats i itineraris, que en algunes 

èpoques de l’any poden arribar a provocar problemes d’hiperfreqüentació en algunes 

zones d’especial importància ecològica del PNM.  

L’objectiu per tant, és impedir el pas de tot personal no autoritzat en la totalitat de 

l’hàbitat del tritó, mentre les poblacions es trobin en l’estat actual, és a dir, catalogades 

com en perill d’extinció (EN), ja que qualsevol alteració podria fer variar la 

perdurabilitat de l’espècie de cara al futur. Per tal de poder aconseguir el nostre 

propòsit necessitem la col·laboració de l’equip gestor del parc, com a corporació 

organitzadora del personal de la campanya d’informació i el de prevenció i vigilància 

d’incendis; els quals són els encarregats, durant els períodes amb freqüentacions més 

elevades, d’explicar als visitants on poden accedir i de quins serveis hi disposen, com 

contràriament, també assumeixen la responsabilitat d’argumentar als visitants les 

zones on no poden realitzar cap tipus d’activitat i el motiu pel qual en aquestes àrees 

hi troben el pas restringit. 

La mesura directa no té més dificultats que les ja esmentades, tanmateix aquesta 

requereix una sèrie de mesures indirectes amb el fi d’aconseguir visitants amb un grau 

de coneixements sobre el Parc més elevat i també, per tant, una major conscienciació 

envers al respecte que cal oferir a un medi d’especial interès ecològic, com és una 

Reserva de la Biosfera.  

El llistat de mesures indirectes (annexes 9.11), es troben recollides i analitzades 

profundament en un document elaborat per la Diputació de Barcelona, anomenat 

Informe sobre la situació actual de l’ús públic al Parc Natural del Montseny, en el marc 

dels treballs per a la revisió del Pla Especial (Barcelona, 2004). Alhora aquest informe 

procedeix a l’elaboració d’una diagnosi de dos treballs externs que analitzen l’ús públic 

del parc natural: l’Informe sobre la freqüentació turística al Parc Natural del Montseny, 

elaborat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
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l’informe Aportacions al programa d’ús social de Parc Natural del Montseny, redactat 

per l’entitat conservacionista DEPANA.  

Per tal de poder entendre l’elecció de les mesures, prèviament farem esmena 

d’una sèrie de dades rellevants que s’exposen en aquest informe. Pel què fa a la 

tipologia i freqüència de les visites al Parc, en les anàlisis obtingudes en els informes 

de DEPANA i de la UAB, ambdós conclouen que el cotxe és el mitjà de transport més 

utilitzat per les visites (entre un 81-89%), en comparació amb només entre un 1,6-3,5% 

dels visitants utilitzen la bicicleta i, el que és més rellevant, el poc ús que es fa del 

transport públic, entre un 1-3%. A més aproximadament el 65% del visitants fan una 

programació prèvia de la visita, mentre que la resta, per tant, són visites que no van 

acudeixen a un lloc en concret i que es poden intentar reconduir, doncs, cap a indrets 

menys vulnerables del Parc. 

Segons l’estudi, en aquests espais l’elevada demanda social existent topa amb 

les necessitats de conservació del patrimoni, de manera que des de la gestió del Parc 

Natural cal trobar l’equilibri entre el desenvolupament socioeconòmic d’aquest territori i 

les polítiques de protecció del medi. L’estudi coincideix amb els informes de DEPANA i 

de la UAB, ressaltant que s’haurien d’adoptar mesures de regulació de la freqüentació 

i de reducció d’impactes, com també promoure campanyes d’informació i 

sensibilització dirigides als visitants. En aquest sentit, destaca com a important la 

restricció del pas de vehicles als hàbitats més vulnerables, i la promoció d’una mobilitat 

sostenible que disminueixi el flux de vehicles a les diferents vies del parc.  

L’emplaçament dels equipaments tenen una distribució fortament concentrada al 

vessant sud-est on trobem les principals vies d’entrada al parc; a més els informes fan 

palesa de la creixent oferta de serveis de difusió ambiental i cultural situats en bona 

part dins de la reserva natural. (Diputació de Barcelona, 2004) 

Aquest informe consta d’altres especificacions referents a altres àmbits que no 

ens interessen i que creiem oportú deixar en segon pla en aquest cas.  
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9.11 Regulació d’ús públic 
 

Les mesures de caire indirectes, esmentades en l’apartat anterior, que s’haurien 

d’aplicar són: 

REBUDA I CANALITZACIÓ DE VISITANTS: 

Les principals vies d’entrada haurien de gaudir de: 

• Plafons explicatius de valor cultural, mediambiental i social del parc. 

• Plafons explicatius de la gestió del parc i el significat de la “Reserva de la 

Biosfera”. 

• Materials explicatius (fulletons i/o mapes) on es detallin les diferents activitats 

que es poden fer dins l’àmbit del parc, en funció del temps disponible, de la 

composició del grup que visita el parc i del interessos concrets dels visitants.  

• Informació sobre les possibilitats de diferents itineraris, a peu, en bicicleta, a 

cavall i en cotxe. 

• Punt de partida d’un transport públic que permetés una visita tutoritzada, i 

d’aquesta manera, limitar l’accés lliure amb vehicle al parc natural. 

 

DISTRIBUCIÓ DELS EQUIPAMENTS: 

• Situar la major part dels equipaments a la zona de preparc.  

• Desplaçar els punts d’informació i exposicions als nuclis urbans de la perifèria 

del Parc Natural i condicionar-hi zones d’esbarjo. 

• Realitzar una revisió dels aparcaments existents pel que fa a emplaçament, 

capacitat i integració en l’entorn. Situar els aparcaments a les àrees menys 

fràgils i menys singulars des del punt de vista biològic; i estudiar prèviament la 

ubicació d’una àrea d’aparcament tenint en compte els impactes que es 

produiran a l’indret afectat i a les seves rodalies.  

 

MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER L’ELEVADA FREQÜENTACIÓ: 

• Augmentar la vigilància a les zones d’elevada freqüentació. 

• Delimitar els camins, tancant els que siguin innecessaris, per tal d’evitar 

l’eixamplament d’aquests i la creació de nous corriols, per reduir així les zones 

de trepig reiterat.  
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• Ampliar els estudis de seguiment ecològic, especialment en zones fràgils i que 

pateixen una major freqüentaicó de visitants i promoure la realització d’estudis 

de capacitat de càrrega. 

 

SENSIBILITZACIÓ I INFORMACIÓ ALS VISITANTS: 

• Augmentar el nombre d’informadors mòbils a les àrees d’elevada freqüentació i 

distribuir tríptics informatius. 

• Revisar el pla de senyalització del Parc Natural. Col·locar plafons informatius 

als itineraris senyalitzats i als elements de singularitat natural i/o cultural, per tal 

de sensibilitzar els usuaris de la necessitat de preservar el medi i tenir-hi un 

comportament respectuós. 

• Explicacions detallades a les àrees d’accés lliure al Parc, en funció de les 

activitats que es volen dur a terme i d’aquelles on no s’hi pot accedir d’una 

forma massiva, donant els raonaments ecològics i pertinents. 

 

PLA D’ÚS PÚBLIC I PROGRAMES: 

• Incrementar els programes dirigits exclusivament a la població local. Aquesta 

participació requereix, com a element bàsic, de l’existència de programes 

d’informació, sensibilització i formació de la població. Aquests programes, lluny 

de limitar-se a col·lectius específics, han d’abastar a tots els sectors de la 

població, amb especial incidència sobre aquells col·lectius amb interessos 

directes en el Parc Natural  (Diputació de Barcelona, 2004). 
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9.12 Tipologies d’enquestes 
 

9.12.1 Enquesta general 

 

1. Heu visitat el Parc Natural del Montseny? 

Més de 10 vegades          Més de 5 vegades        Entre 1-5 vegades       Mai 

 

2. Coneixeu alguna espècie característica d’aquesta zona? 

Més de 10                        Més de 5                       Entre 1-5                      Cap 

 

3. Coneixeu la descoberta d’una nova espècie endèmica anomenada Tritó del 

Montseny (Calotriton arnoldi)? 

Si                                      No 

 

4. Sou conscients de que el tritó del Montseny ha estat catalogat com a espècie 

en perill d’extinció (EN)? 

Si                                      No 

 

5. En quin grau creieu que s’haurien de prendre mesures per a protegir-la? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

6. Sabeu què implica un Pla de Recuperació per a una espècie animal? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

7. Creieu que és necessària la intervenció humana per tal de preservar-la? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

8. Creieu que la protecció d’aquesta espècie, contribueix en l’augment de 

biodiversitat al planeta? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

9. Visitaríeu el Parc per tal de poder observar el tritó del Montseny? 

Si                                      No 
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10. Us implicaríeu personalment i de manera desinteressada en la protecció de 

l’espècie? 

Si                                      No 

 

9.12.2 Enquesta als habitants i treballadors de l’àmbit del Parc 

 

1. Coneixeu alguna espècie característica del Parc? 

Més de 10                        Més de 5                       Entre 1-5                      Cap 

 

2. Coneixeu la descoberta d’una nova espècie endèmica anomenada Tritó del 

Montseny (Calotriton arnoldi)? 

Si                                      No 

 

3. Considereu que heu estat prou ben informats de la biologia i ecologia de 

l’espècie? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

4. Sou conscients de que el tritó del Montseny ha estat catalogat com a espècie 

en perill d’extinció (EN)? 

Si                                      No 

 

5. Sabeu què implica un Pla de Recuperació per a una espècie animal? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

6. Teniu algun tipus d’experiència passada en accions d’aquesta línia? 

Si                                      No 

 

7. Creieu que aquesta descoberta farà canviar els fluxes de persones exeternes a 

l’àmbit del Parc? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

8. Creieu que l’existència d’aquesta espècie al Parc, es veurà reflectida en els 

vostres hàbits diaris o laborals? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 
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9. Creieu que us pot aportar avantatges socioeconòmics com a habitants i/o 

treballadors de l’àmbit del Parc Natural del Montseny? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

10. Us implicaríeu personalment i de manera desinteressada en la protecció de 

l’espècie? 

Si                                      No 

 

9.12.3 Enquesta als visitants del Parc 

 

1. Visiteu de manera regular el Parc Natural del Montseny? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

2. Quina activitat hi realitzeu? 

Excursionisme                  Observació                   Oci                               Altres 

                                          naturalista 

 

3. Coneixeu alguna espècie característica d’aquesta zona? 

Més de 10                        Més de 5                       Entre 1-5                      Cap 

 

4. Coneixeu la descoberta d’una nova espècie endèmica anomenada Tritó del 

Montseny (Calotriton arnoldi)? 

Si                                      No 

 

5. Sou conscients de que el tritó del Montseny ha estat catalogat com a espècie 

en perill d’extinció (EN)? 

Si                                      No 

 

6. En quin grau creieu que s’haurien de prendre mesures per a protegir-la? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

7. Sabeu què implica un Pla de Recuperació per a una espècie animal? 

      Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 
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8. Creieu que aquesta descoberta farà canviar els fluxes de persones exeternes a 

l’àmbit del Parc? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

9. Visitaríeu el Parc, per tal de poder observar aquesta nova espècie? 

Si                                      No 

 

10. Creieu necessari reproduir les condicions d’hàbitat del tritó en alguna zona de 

fàcil accés del Parc, on es puguin observar alguns exemplars de tritó del 

Montseny? 

Molt                                  Bastant                          Poc                              Gens 

 

11. Us implicaríeu personalment i de manera desinteressada en la protecció de 

l’espècie? 

      Si                                      No 

 

(Font: elaboració pròpia, 2007) 

 Per a la correcta representació de la població, cal que treballem sobre una 

mostra d’entre el 5 i el 10% de les diferents poblacions depenent, en cada cas, del bloc 

poblacional al qual ens referim. 

 En el cas del primer bloc, la mostra la prendrem respecte la població total de 

Catalunya; per tant, als aproximadament 7.000.000 d’habitants catalans li apliquem el 

5 % i obtenim el resultat de que caldria enquestar a una mostra de 350.000. De la 

mateixa manera podem fer el càlcul per als dos blocs poblacionals restants, els quals 

calculem respecte a la població total del Parc Natural del Montseny: 46.163 habitants 

dels quals 2.308 haurien de ser enquestats. 

 Després d’haver completat el nombre corresponent d’enquestes de cadascun del 

blocs poblacionals, caldria realitzar un anàlisi, tant qualitatiu com quantitatiu dels 

resultats obtinguts per tal de poder extreure’n conclusions sòlides i ben fonamentades. 
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9.13 Propostes d’indrets a avaluar 
 

Tenint en compte la gran probabilitat que, degut al desenvolupament d’una cria 

en captivitat, finalment obtinguem tritons del Montseny per a poder ser introduïts, hem 

escollit quatre zones de qualitats favorables per a la presència del Calotriton arnoldi en 

les que hi trobem diferents parcel·les de mida variable i per les quals proposem estudis 

exhaustius per tal de determinar si serien o no viables per a la reintroducció. La 

proposta de diferents hàbitats pel tritó del Montseny, també podria ésser útil per tal de 

buscar poblacions existents encara no registrades i/o observades. 

 Les zones en les que es troben repartits els diferents hàbitats escollits són; 

Turó de l’Home-Puig Sesolles, Matagalls-Coll Pregon, Collformic i el Bac del Vilar. Tot 

seguit trobem la localització de cada una i les seves característiques d’ordenació, 

ecològiques, geològiques i biològiques més importants. 
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Zona del Turó de l’Home-Puig Sesolles 

 

Hàbitats  Alçada Zonificació  Vegetació Substrat Orientació  

Hàbitat 1 1100-1200m ZAINEP 
Bosc de 

ribera 

Materials metamòrfics 

silícics 
Sud-Oest 

Hàbitat 2 1100-1200m ZAINEP Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 
Sud-Oest 

Hàbitat 3 1100-1250m ZAINEP Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 

SudOest-

Sud 

Hàbitat 4 1500-1600m ZRN Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 
Est 
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Zona de Matagalls-Coll Pregon 

 

  

 

 

 

En aquesta zona caldria examinar a fons el tram més alt dels diferents torrents 

que hi trobem per tal d’assegurar quina seria la millor ubicació per l’amfibi en cas 

d’introduir-lo per la zona, ja que el nombre de torrents i rieres que si troben és elevat i 

la resta de condicions molt similars. 

 

Hàbitats Alçada Zonificació  Vegetació Substrat Orientació  

Hàbitat 1 1400-1600m ZRN Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 
Nord-Est 

Hàbitat 2 1400-1500m ZRN Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 
Nord 

Hàbitat 3 1400-1450m ZRN Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 
Sud 

Hàbitat 4 1300-1500m ZRN Fageda 
Materials metamòrfics 

silícics 
Sud-Est 
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Zona de Collformic 

 

Hàbitats  Alçada Zonificació  Vegetació Substrat Orientació  

Hàbitat 1 950-1050m ZRN Alzinar-Fageda 
Materials de caràcter 

silici 

Nord-

NordOest 

Hàbitat 2 1000-1050m ZAINEP 
Bosc de ribera-

Alzinar 

Materials de caràcter 

silici 

Sud-

SudEst 
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Zona del Bac del Vilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàbitats  Alçada Zonificació Vegetació  Substrat Orientació  

Hàbitat 

1 

1800-

850m 

ZAINEP (Àrea d'alt interès 

per la fauna) 

Bosc de 

ribera 

Materials 

metamòrfics 

silícics 

Est 

Hàbitat 

2 

1000-

1100m 

ZRN (Àrea d'alt interès 

per la fauna) 
Fageda 

Materials 

metamòrfics 

silícics 

Nord-Est 

Hàbitat 

3 

1050-

1100m 

ZRN (Àrea d'alt interès 

per la fauna) 
Fageda 

Materials 

metamòrfics 

silícics 

Nord 
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9.14 Cronograma de les aplicacions 
 

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

Objectiu 1: Garantir la supervivència de la poblaci ó natural de tritó del Montseny i afavorir el seu c reixement i expansió natural.

4rt ANY 5è ANY

Ob 1.2: Adquisició pel domini públic dels territoris 
habitats pel tritó del Montseny que són de propietat 

privada

1er ANY 2on ANY 3er ANY

Ob 1.1: Millorar les condicions de l’hàbitat actuant sobre 
la densitat vegetal

Ob 1.3: Prevenció per a la possible aparició de la 
quitridiomicosis

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

Objectiu 2: Reducció dels factors físics adversos q ue podríen perjudicar el bon desenvolupament de les  poblacions; existents com reintroduides.

Ob 2.3 Controlar els depredadors i altres factors 
adversos en les zones de reintroducció i en les ja 

existents

Ob 2.1: Instal•lació de canalitzacions per minimitzar 
l’efecte barrera de les pistes forestals que travessen els 

torrents
Ob 2.2: Col•locació de reixes a les canalitzacions 

perquè el tritó no s’hi escoli

1er ANY 2on ANY 3er ANY 4rt ANY 5è ANY

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

Ob 3.5 Impedir especialment la captura d’exemplars en 
zones de reintroducció i en les zones ja habitades pel 

tritó

Objectiu 3: Avaluar períodicament l 'estat de conservació de les poblacions naturals i r eintroduides de Calotriton arnoldi .

Ob 3.2 Portar a terme un control continuat de l’accés a 
la zona habitada

Ob 3.3 Realitzar anualment censos de la població 
natural i reintroduida 

Ob 3.4 Promoure i facilitar la realització d’estudis de la 
biologia i l’hàbitat del tritó 

3er ANY 4rt ANY 5è ANY

Ob 3.1 Exercir control continuat de la qualitat de l’aigua

1er ANY 2on ANY
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1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
5è ANY

Ob 5.1: Realitzar enquestes per a tenir constància del 
grau de coneixement de l’espècie en la societat

1er ANY 2on ANY 3er ANY 4rt ANY

Objectiu 5: Contribuir a l’increment entre la pobla ció local d’una actitud favorable davant dels probl emes de conservació del Tritó del Montseny i les me sures 
adoptades per a la seva protecció.

Ob 5.2: Realitzar campanyes informatives adreçades a 
diferents sectors de la societat, sobre l’espècie i la seva 

problemàtica
Ob 5.3: Confecció de materials explicatius i divulgatius 

sobre el tritó del Montseny i el Pla de recuperació
Ob 5.4: Editar un bolletí informatiu anual amb l’objectiu de 

divulgar el grau d’execució del Pla
Ob 5.5: Informar a la població escolar catalana sobre les 

particularitats del tritó del Montseny
Ob 5.6: Crear pòsters informatius sobre el tritó i exposar-

los en el Centre d’informació Santa Fe del Montseny

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

Objectiu 4:  Establir com a mínim dos nuclis poblacionals viable s de Tritó del Montseny en hàbitats favorables i in tentar garantir la seva viabilitat .

Ob 4.1 Planificar i aplicar programes de reintroducció un 
cop es disposin d’exemplars en captivitat, en hàbitats 

potencialment adequats.
Ob 4.4 Establir una població en captivitat segura, per tal 

d’evitar amb total certesa l’extinció de l’espècie

1er ANY 2on ANY 3er ANY 4rt ANY 5è ANY
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