
 



Herpetofull de la SCH. Vol: 1 - Març de 2011 
 

Pàg.  2 

 

Herpetofull de la S.C.H. 
Número 1, març del 2011 

 
 
 
 
 
Junta directiva de la Societat Catalana d’Herpetologia 
President: Joan Maluquer-Margalef  
Vicepresident: Josep Roca Elias 
Secretari general: Eduard Filella Subirà 
Vicesecretari: Daniel Escoriza Boj 
Tresorera: Aïda Tarragó  
Vocals: Daniel Aranda Salvachua; Xavier Rivera; Salvador Carranza Gil-Dolz;  
Josep Antoni Melero Sanchez; Joan Ferrer Riu  
 
 
 

Herpetofull de la S.C.H., número 1, març del 2011 
(= Full Informatiu de la Societat Catalana d’Herpetologia, núm. 21) 
 
Edita: Societat Catalana d’Herpetologia 
Consell editor:  Xavier Rivera    (e-mail: xavirivera@yahoo.es )  

Joan Maluquer   (e-mail: jmaluquer@gmail.com )  
Josep Antoni Melero   (e-mail: lebias@terra.es ) 

    
 
Fotografia portada: Juvenil de tritó verd Triturus marmoratus. Autor: Xavier Rivera.    

 
 

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Museu de Zoologia de Barcelona, Passeig Picasso s/n. 
08003 – Barcelona (Catalunya). 
Web: http://www.soccatherp.org  
Correu electrònic: sch@soccatherp.org  
 

 
 

 



Herpetofull de la SCH. Vol: 1 - Març de 2011 
 

Pàg.  3 

Sumari 
 
 
- Presentació     pàg.    -   4 
- Editorial: 30è anniversari    pàg.    -   5 
- Agenda d’activitats    pàg.    -   6 

25 - 27 març, “Fifth European Freshwater Turtle Breeders’ Convention” 
27 de març, festa inauguració Museu Blau  
30 d’abril, sortida herpetològica conjunta amb Depana 

 8 i 9 d’octubre de 2011, Jornades Herpetològiques 

- Notícies      pàg.    -   7 
 Resum Assemblea General de Socis 
 Inauguració del Museu Blau 

- Publicacions S.C.H.   pàg.     8/9 
 Els amfibis i els rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears 

- Projectes de conservació   pàg.  10/21 
Informe: Actuacions i valoració del projecte de recuperació del tritó verd 
(Triturus marmoratus) a les serralades de Marina i Litoral durant l’any 2010 

 

 
 
 

 
 
 



Herpetofull de la SCH. Vol: 1 - Març de 2011 
 

Pàg.  4 

Presentació 
 
Al gener de l’any 1996, ara fa 15 anys i tres mesos, va sortir el primer Full 
Informatiu de la Societat Catalana d’Herpetologia i, fins a data d’avui, 
s’han editat en format paper, 20 números; d’aquests els primers 6 volums, 
van ser responsables de la seva redacció i maquetació Nèstor Urios, Joan 
Maluquer-Margalef, Esther Monleón i Xavi Rivera, dels que pot dir-se van 
ser els dissenyadors d’aquest format de publicació. A partir del setè 
número, va recaure el pes de la coordinació de l’edició en l’Eduard Filella, 
tot i que a partir del número 12 i fins el darrer publicat també van 
col·laborar en les edicions: Fèlix Amat, Joan Maluquer-Margalef, Salvador 
Carranza, Joan Ferrer i Daniel Escoriza. 
Ara aquest “Herpetofull de la S.C.H.” no és res més que l’hereu d’aquelles 
anteriors edicions del “Full Informatiu”, de manera que el present volum 
correspondria al número 21, però donat que s’ha optat per un canvi cap al 
format electrònic de la nova edició, adaptant-nos a un format més actual, 
àgil i ecològic, s’ha decidit també aquest canvi de nom i, en conseqüència, 
la nova numeració corresponent. 
 
 

El Consell Editor  
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Editorial: 30è aniversari 
         
El darrer Full Informatiu va ser editat per la SCH el desembre de 2008; han 
passat dos anys i tres mesos fins que ara s’ha pogut reeditar aquesta 
publicació en versió electrònica. De la mateixa manera, les darreres 
Jornades Herpetològiques organitzades per la SCH van celebrar-se el 
novembre de l’any 2008, estroncant-se el caràcter anual d’aquest 
esdeveniment central en la vida social i científica de la Societat. 
Afortunadament, les XIII Jornades es tornaran a celebrar enguany, a 
principis d’octubre, coïncidint amb el 30è aniversari de la Societat, i 
coorganitzades amb SOHEVA a la Sènia (Montsià). 
Per contra, altres publicacions de la Societat, com l’edició del Butlletí (amb 
caràcter bianual) o activitats com la organització de xerrades, conferències 
o cursets, no s’han vist afectades per una disminució en les seves 
programacions en el decurs dels darrers dos o tres anys. Tot i això, s’ha 
d’acceptar l’evidència que en aquests darrers anys, almenys pel que fa a 
l’organització de Jornades i la publicació del Full, no ha estat possible dur a 
terme aquestes activitats degut a que part dels membres de la Junta 
Directiva de la nostra societat, han centrat en gran mesura els seus esforços 
en un altre projecte, la guia herpetològica que finalment ha estat editada 
aquest mateix mes de març per la SCH amb Lynx Edicions “Amfibis i 
rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears”. Malgrat la gran dedicació 
que ha necessitat un projecte d’aquesta envergadura, creiem que l’edició 
d’aquesta guia és tota una fita de la que, com a Societat, hem de sentir-nos 
orgullosos, ja que és la nostra guia, la guia de la Societat Catalana 
d’Herpetologia.      
 
 
 

Joan Maluquer-Margalef 
President de la SCH 
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Agenda d’activitats 
 
- 25 - 27 març: “Fifth European Freshwater Turtle Breeders’ Convention” 
Els dies 25, 26 i 27 de Març, SOHEVA organitza al centre de cultura de Picanya 
(València) “Fifth European Freshwater Turtle Breeders’ Convention”, podeu trobar més 
informació al web: http://sohevameetings.jimdo.com/jornadas-meetings/2011/ 
 
 

- 27 de març: A les 12h, inauguració del Museu Blau, al Parc del Fòrum, Barcelona 
Festa d’inauguració de la nova seu del Museu de Ciències Naturals, entrada lliure.  
 
 

- 30 d’abril, sortida herpetològica 
La SCH realitzarà una sortida herpetològica oberta als socis, bàsicament per la comarca 
d’Osona, amb vehicles particulars. L’hora i lloc de trobada està encara per establir, però 
si esteu interessats es donarà més informació al respecte al fòrum de socis de la SCH i 
es penjarà a la web: http://www.soccatherp.org També podeu demanar informació al 
correu electrònic: sch@soccatherp.org 
 
 

- 8 i 9 d’octubre, Jornades Herpetològiques a la Sènia. Organitza SCH i SOHEVA   
Els dies 15 i 16 de juny de l’any 1996, es van organitzar les primeres Jornades 
Herpetològiques a Can Mateuet (Vallès Oriental), i a partir d’aquesta data es van 
organitzar cada any unes jornades científiques, amb cursets i altres activitats paral·leles 
de caire formatiu. La relació de les Jornades tingudes fins a la data d’avui és la següent:  
- II Jornades Herpetològiques; 19-21 de setembre de 1997 a la Morera del Montsant.  
- III Jornades Herpetològiques; els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 1998 a Can Mateuet.  
- IV Jornades Herpetològiques; els dies 24, 25 i 26 de setembre de 1999 a la Jonquera.  
- V Jornades Herpetològiques; els dies 6, 7 i 8 d’octubre de l’any 2000 a Mequinensa.  
- VI Jornades Herpetològiques; els dies 5, 6 i 7 d’octubre de 2001 a Altafulla.  
- VII Jornades Herpetològiques; 25, 26 i 27 d’octubre de 2002 a Tiana i Badalona.  
- VIII Jornades Herpetològiques; els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2003 a Mequinensa.  
- IX Jornades Herpetològiques; 15, 16 i 17 d’octubre de 2004 a Castelló d’Empúries.  
- X Jornades Herpetològiques; els dies 30/9, 1 i 2/10 de 2005 a Deltebre.  
- Diada Herpetològica, XXV aniversari de la  SCH, el 25/11/2006 al MZB (BCN).  
- XI Jornades Herpetològiques; 19, 20 i 21 d’octubre de 2007 a Parets del Vallès. 
- XII Jornades Herpetològiques; el dia 15 de novembre de 2008 al MZB (Barcelona). 
 
Els anys 2009 i 2010 no vam poder organitzar Jornades; però aquest any 2011, 
coïncidint amb esdeveniments tant importants com l’edició d’una guia herpetològica i el 
nostre 30è aniversari, volem reempendre l’organització periòdica de les Jornades, motiu 
pel qual necessitaríem el recolzament i l’implicació de tots els socis per a la difusió i la 
participació en les mateixes. Aquestes seran unes jornades molt especials, ja que 
enguany s’escau el XXX aniversari de constitució de la nostra societat, i per aquest 
motiu i per refermar el vincles amb els territoris germans del sud les organitzarem 
conjuntament amb els herpetòlegs valencians de la Societat Herpetològica Valenciana 
(SOHEVA), que també celebra el seu XXX aniversari. Per aquest motiu s’ha escollit un 
enclavament a cavall dels dos terrritoris: la Sènia. 
En el proper Herpetofull tindreu més informació al respecte i la programació 
provisional.   
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Notícies 
 
- Assemblea General de Socis 
El passat divendres dia 5 de novembre de 2010 va tenir lloc l'Assemblea general de la 
SCH. al Museu de Zoologia de Barcelona. 
En aquesta assemblea va fer-se un repàs a les activitats realitzades dels anys 2009 i 
2010, i es va donar una previsió provisional per les de l’any 2011. També es va realitzar 
un informe de tresoreria i una previsió de publicacions per al 2011. Es va aprovar també 
la figura dels Delegats territorials, per tal de fomentar les activitats sobre el territori i la 
participació dels socis que viuen fora de la Regió metropolitana. Finalment es va 
aprovar la nova Junta Directiva, en la que deixen el càrrec l’Albert Lozano i en Joan 
Budó, i entra a formar part en Josep Antoni Melero, quedant així conformada: 
President: Joan Maluquer-Margalef 
Vicepresident: Josep Roca Elias 
Secretari General: Eduard Filella 
Vicesecretari: Daniel Escoriza Boj 
Tresorera: Aïda Tarragó 
Vocals: Daniel Aranda Salvachua; Xavier Rivera; Salvador Carranza Gil-Dolz; Josep 
Antoni Melero Sanchez; Joan Ferrer Riu. 
 
- Inauguració del Museu Blau 
El proper dia 27 de març a les 12h, està prevista la inauguració de la nova seu del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu Blau. Situat al Parc del Fòrum, 
Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 08018 – Barcelona (Catalunya). En aquest edifici és on 
es traslladarà la seu de la SCH. Es realitzaran espectacles al carrer. Entrada lliure.  
 

 

El Museu Blau va ser construït pels arquitectes Herzog i de Meuron l'any 2004. Es 
tracta d'un triangle equilàter de 180 metres de costat i 25 metres d'alçada. Els espais 
destinats al Museu, en total uns 9.000 m2, es distribuiran en tres plantes.  
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Publicacions de la Societat Catalana d’Herpetologia 
 

 
 
L’any 2011, coïncidint amb el 30è aniversari de la Societat, serà un any prolífic en 
publicacions de la nostra Societat, amb la primera edició d’aquest “Herpetofull”, i 
d’altres previstes com del volum 15 del Butlletí, així com almenys una monografia i la 
ja recén edició d’una guia herpetològica “Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i 
Balears”. 
El valor del temps i de l’esforç que voluntàriament han dedicat tant els autors com altres 
membres de la Societat ha donat com a resultat final un producte d’una qualitat 
excel·lent, i més que actualitzat podem dir que actualitza les dades per si mateix, ja que 
ofereix molta informació original. A més, el fet d’estar escrit en català li dóna una 
singularitat especial dins del panorama editorial dels Països Catalans. Per tot això, 
aquest llibre resulta de gran interès per als herpetòlegs i afeccionats ja experimentats, 
alhora que també és una molt bona eina per als naturalistes no especialitzats que vulguin 
descobrir els nostres amfibis i rèptils i, per què no dir-ho, tot això a un preu molt 
econòmic, només 20 Euros (mol bé de preu, si ho comparem amb la resta de guies que 
podem trobar al mercat). 
Aquesta guia acaba de sortir d’impremta aquest mateix mes de març de 2011, i es 
començara a comercialitzar pels volts de Sant Jordi. També es farà la presentació a 
l’edifici de la Pedrera de Barcelona, en una data a concretar (segurament pel maig). 
Aquesta data serà feta publica en breu, i desitgem una gran assistència dels nostres 
socis. Una molt bona notícia és que la SCH farà entrega als seus socis, de manera 
gratuïta, d’un exemplar d’aquesta guia, que la podreu recollir al mateix acte de la 
presentació del llibre a la Pedrera. Per als qui no pugueu assistir, també la podreu 
recollir en altres actes organitzats per la SCH (no s’envia per correu pel l’alt cost afegit).         
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 “ Els amfibis i els rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears”   
 
 

Data de publicació: març de 2011. 
Editat per: Societat Catalana d’Herpetologia i Lynx edicions. 
 

Autors: Xavier Rivera, Daniel Escoriza, Joan Maluquer-Margalef, Oscar Arribas i 
Salvador Carranza. 
 

Amb fotografies de: Fèlix Amat, David Solans, Salvador Colvée, Mar Comas, Juan 
Pablo González de la Vega, Guillem Giner, David Gómez, Pep Roca, Daniel 
Fernández, Albert Ruhí, Daniel Moreno, Ferran Bargalló, Eduard Filella, 
Eduardo Mateos, Jeroen Speybroeck, Joan Ferrer, Jesús Tomas, Aïda Tarrago, 
Dani Aranda, Albert Masó, Eduard Durany, Albert Lozano, Pascual Medina, 
Jordi Vidal, Ricard Gutiérrez, Philippe Geniez, Yago Alonso, Diego San Mauro i 
Carles Solà.  
 
 
La primera guia de camp que tracta de forma exclusiva les 67 espècies d’amfibis i 
rèptils presents en l’àmbit dels Països Catalans, així com també les espècies que es 
poden trobar en àrees properes o limítrofs i les desaparegudes en temps recents. 
Textos i mapes específicament elaborats per aquesta guia, incorporant dades 
actualitzades i inèdites. 
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Projectes de Conservació 

 

 

ACTUACIONS I VALORACIÓ DEL PROJECTE DE  

RECUPERACIÓ DEL TRITÓ VERD ( Triturus marmoratus)  

A LES SERRALADES DE MARINA I LITORAL – ANY 2010 

 

 

Xavier Rivera 
Joan Maluquer-Margalef 
Fernando Carceller 
Carles Hernando 
Aïda Tarrago 

SOCIETAT CATALANA 
D’HERPETOLOGIA 
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INFORME PRELIMINAR: ACTUACIONS I VALORACIÓ DEL PROJ ECTE 
DE RECUPERACIÓ DEL TRITÓ VERD ( Triturus marmoratus) A LES 
SERRALADES DE MARINA I LITORAL DURANT L’ANY 2010 
 

 

 

INTRODUCCIÓ 

El tritó verd, es distribueix per part del territori francès (excepte l'àrea més septentrional 

i la franja oriental), per la meitat nord de Portugal, i pel quadrant nordoccidental ibèric, 

des del Sistema Central fins al Cantàbric i des de la costa gallega fins a l'Aragó 

occidental, des d'on s'estén la seva distribució al llarg del riu Ebre per la província de 

Saragossa. Falta a tot el Pirineu central.  

A Catalunya té dues àrees de distribució disjuntes, una es troba al nord-est del Principat, 

trobant-se el seu límit meridional a les serralades de Marina i Litoral i al Massís de Sant 

Llorenç del Munt, mentre que l'altra àrea es troba a les Terres de l'Ebre. Les poblacions 

del nord-est català es troben relacionades i connectades amb les poblacions franceses, 

mentre que les poblacions de les Terres de l'Ebre semblen el producte d'una antiga 

colonització per contingents poblacionals provinents de localitats situades a la vall del 

riu Ebre, segurament de comarques aragoneses.  

Les poblacions incloses a la Regió Metropolitana de Barcelona, com el Maresme o el 

Vallès, són les que probablement es troben en una situació més precària de tota 

Catalunya. D’altra banda, les citacions del tritó verd al Montnegre, Corredor i serralades 

Litoral i de Marina van rarificant-se progressivament d’est a oest, i de nord a sud, fins al 

punt que la major part de les poblacions més meridionals conegudes vint anys enrere 

podrien haver desaparegut (Tiana, Montcada, Vallromanes, Òrrius, etc.) i només resta 

amb seguretat una població reproductora en tota la serralada Litoral.  

El tritó verd pot trobar-se en estanys, basses o tolles dins de rierols de caràcter 

permanent o quasi permanent, amb escàs corrent i amb vegetació aquàtica, però també 

es pot trobar en basses artificials. 

Generalment, entre el març i el juny les femelles dipositen entre 200 i 300 ous que, de 

manera individual i ajudant-se amb les extremitats posteriors, introdueixen entre les 

fulles de plantes aquàtiques doblegant-les, quedant així els ous més protegits. La 

duració del període larvari depèn de diferents paràmetres, però pot durar 2 o 3 mesos i 
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els juvenils recent metamorfosats mesuren entre 3,9 i 7 cm de longitud total. S'han 

constatat metamorfosis a Osona des de mitjans de juliol fins a principis de setembre. 

Els adults solen alimentar-se d'invertebrats, tot i que a vegades poden fer-ho d’altres 

animals, com ara larves d'amfibis. 

En les últimes dècades han disminuït les poblacions de tritó verd a Catalunya, i fins i tot 

han desaparegut d’algunes localitats. Els principals factors d’amenaça són la desaparició 

o transformació de basses; també la contaminació i la transformació del territori, 

especialment accentuat a les planes i comarques litorals. També s'han constatat 

dràstiques disminucions i desaparicions de poblacions de tritó verd provocades per la 

introducció de peixos, com la perca americana, la gambusia, el peix sol o la carpa 

vermella, en basses, estanys i àrees tradicionals de reproducció d’aquesta espècie. La 

introducció d'altres espècies al·lòctones com el cranc de riu americà, també està 

perjudicant seriosament aquesta espècie. 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

El present informe dóna a conèixer de forma preliminar els resultats obtinguts de la 

reproducció del tritó verd a les instal·lacions de Can Miravitges, realitzat tal i com 

s’havia exposat en la memòria de sol·licitud del projecte, que va ser lliurat a les 

direccions tècniques dels Parc de la Serralada de Marina, Parc Serralada Litoral i de 

l’Ajuntament de Badalona, l’any 2009.  

En aquesta primera fase es tractava d’avaluar si era possible recuperar/reforçar el tritó 

verd a les serralades de Marina i Litoral, mitjançant l’alliberament d’efectius reproduïts 

en captivitat.  

 

Els punts d’aquest projecte tècnic han estat els següents: 

- Localització i valoració de poblacions potencialment donants, en funció de criteris de 

viabilitat ecològica i alhora proximitat geogràfica, dins l’àmbit de les comarques del 

Maresme i el Vallès Oriental.  
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- Realització d’un estudi sobre la variabilitat genètica de Triturus marmoratus a 

Catalunya, centrat sobretot en les poblacions de la serralada litoral i territoris veïns, amb 

l’objectiu de garantir que les poblacions donants siguin genèticament compatibles amb 

les poblacions encara presents en aquestes serralades. S’han obtingut mostres de puntes 

de cua de larves provinents de localitats representatives de la distribució de l’espècie a 

Catalunya per a la seqüenciació d’ADN mitocondrial. El treball de laboratori ha estat 

efectuat pel Dr. Salvador Carranza (Institut de Biologia Evolutiva UPF-CSIC).  

- Selecció, segons els paràmetres anteriors (de viabilitat ecològica/poblacional, 

proximitat geogràfica i compatibilitat genètica), de poblacions que poden actuar com a 

donants.  

- Trasllat d’un “stock” d’adults reproductors de tritó verd de la població o poblacions 

predeterminades com a donants, per tal d’iniciar la reproducció en captivitat en 

condicions controlades, a les instal·lacions de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer (Can 

Miravitges), depenent del Departament d’Educació Ambiental Àrea de Medi Ambient i 

Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona.  

Aquests exemplars adults s’han de retornat al medi natural, un cop finalitzat el període 

reproductor.  

- Manteniment i monitorització de les larves, fins la metamorfosi. 

- Un cop efectuada la metamorfosi de les larves reproduïdes en captivitat, i en funció del 

nombre d’individus que hagin assolit aquest estadi i les seves condicions, els 

responsables del projecte plantejaran si és factible l’alliberament de tots o part dels 

efectius al medi natural a les serralades de Marina i Litoral, o establir amb part 

d’aquests efectius una primera població natural i semi-controlada a les basses de Can 

Miravitges, d’on abastir d’adults en anys posteriors per la reproducció en captivitat de 

l’espècie (això permetria donar continuïtat a aquest projecte en el futur amb una 

incidència nul·la en altres poblacions naturals). 

- Avaluació dels resultats reproductors, de la supervivència i del creixement de les 

larves, per determinar la viabilitat d’aquesta estratègia de conservació i determinar sobre 

la possibilitat de desenvolupar la continuïtat del mateix projecte en anys successius.   
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RESULTATS 

 

Resultats genètics 

En total s’han comparat 15 mostres, de les quals 12 eren de tritó verd (Triturus 

marmoratus) i 3 de Triturus pygmaeus (aquestes darreres s’han inclòs com a grup 

extern, en base comparativa). Les mostres de tritó verd eren de 9 poblacions diferents de 

Catalunya (i incloïen les dues localitats conegudes de la serralada Litoral, una del 

Corredor, dues localitats del Montnegre, una del Montseny, una d’Osona, una de 

Collserola i una de les Terres de l’Ebre), i les altres 3 mostres de tritó verd són de 

Portugal.  

 

Per a aquestes anàlisis s’han analitzat dos gens mitocondrials: el gen mitocondrial 

ribosomal 12S i el gen mitocondrial ribosomal 16S   

 
Longitud:  
 
12S = 343 parells de bases 
16S = 554 parells de bases 
897 parells de bases analitzades en total 
 
 
Els resultats d’aquests anàlisis, indiquen que totes les mostres catalanes de tritó verd són 

idèntiques, no s’ha trobat ni una sola mutació en 897 parells de bases (a Catalunya no 

s’ha trobat cap variabilitat a nivell mitocondrial en Triturus marmoratus). Per contra, 

s’han trobat entre 9 i 11 mutacions en els individus portuguesos de tritó verd, fet que 

demostra que la variabilitat és important a la resta de la seva àrea de distribució. D’altra 

banda es diferencien entre 18 i 19 mutacions en la mostra de T. pygmaeus (grup extern).  
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Selecció dels punts on pot recuperar-se l’espècie 

Amb l’ajut de les bases de dades del Parc Serralada Litoral i del Parc de la Serralada de 

Marina s’ha determinat la idoneïtat de les basses i altres punts d’aigua presents en 

aquests espais, segons els paràmetres ecològics del tritó verd, i s’ha establert una 

jerarquització de cara a la seva reintroducció, de menys a més necessitats de 

condicionament, ja sigui de millora física o de millora ecològica (en aquest darrer cas, 

sobretot, l’extracció d’espècies al·lòctones). 

 

Inicialment els punts d’aigua examinats que reuneixen aquests requeriments són:  

- Bassa número 1 (Badalona - Serralada de Marina), dissenyada en la dècada dels anys 

“80” per reforçar les poblacions d’amfibis locals. 

- Bassa número 2 (Badalona - Serralada de Marina), condicionada i recuperada 

recentment per afavorir les poblacions d’amfibis.  

 

Altres punts examinats que amb petites actuacions podrien complir els requeriments:   

- Bassa número 3 (Martorelles - Serralada Litoral), es tracta d’una trinxera artificial, 

originalment destinada al reg agrícola. Els marges són de terra i el substrat és natural. 

Les mides són: 3,5 x 18 o 20m amb una fondària d’uns 40 cm, i bona accessibilitat pels 

amfibis. De cara a fer funcional aquesta bassa per als tritons, s’haurien d’extreure el 

peixos introduïts (carpins vermells Carassius auratus). L’entorn és d’alzinar, marfull, 

avellaneda i Carex amb Equisetum. Es recomana esporgar el brancatge de l’entorn 

immediat a la bassa, que es troba massa recoberta i deixa passar poca llum, fet que no 

facilita el creixement de vegetació aquàtica. També pateix unes lleugeres filtracions, les 

quals no afecten greument al nivell d’aigua de la bassa.   

-  Bassa número 4 (Vilanova del Vallès – Serralada Litoral), en una parcel·la privada, en 

un entorn d’alzinar. Al voltant de la bassa trobem Ficus i Platanus (que se’ls hauria 

d’esporgar una mica per permetre una millor entrada de llum a la bassa). La bassa té 7 

m. d’ample, 10 de llarg i 70 cm de fondària, i a un lateral presenta la rampa d’un antic 

safareig. Presenta molta Lemna, que s’hauria d’extreure, i cal també netejar el fons, ple 

de fullaraca. I tot i que no vam observar peixos, s’hauria de verificar la seva absència i, 

en cas contrari, s’haurien d’extreure. 

- Bassa número 5 (Vilanova del Vallès - Serralada Litoral), és una bassa de 10 m 

d’ample per entre 35 i 40 m de llarg. Però presenta una paret de 2 metres sense rampa, 
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de manera que caldria realitzar obres per millorar-ne l’accessibilitat i, donada la seva 

grandària, pot retardar-se la seva adequació. 

- Bassa número 6 (Premià de Dalt - Serralada Litoral), bassa d’obra d’uns 7 x 5,5 m i 

una fondària actual (útil) d’uns 50cm. 

 

 

 

 

Bassa número 5 (Vilanova del Vallès) 

 

 

 

Bassa número 4 (Vilanova del Vallès) 
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Bassa número 6 (Premià de Dalt) 

 

 

 

Bassa número 1 (Badalona) 

 

 

Altres punts examinats i desestimat o en principi no idonis, per presentar una 

problemàtica difícils de resoldre són:  

 

- Bassa del club de golf de Can Maimó (Martorelles) 

- Tolla o bassa del torrent de Can Gurri (Martorelles) 
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També s’han visitat els dos punts d’aigua on és present actualment el tritó verd, on 

s’estima oportuna la continuació del seguiment de les poblacions que allotgen,  per part 

del personal del Parc Serralada Litoral. 

 

 

 

 

 

Cronologia de la reproducció a les instal·lacions de Can Miravitges 

Les particularitats climàtiques de la primavera de l’any 2010 van portar a un 

endarreriment gairebé generalitzat en els períodes reproductors dels amfibis; tot i això, 

degut a l’avançada data de la concessió del permís de captura d’exemplars per al 

projecte de recuperació del tritó verd, sols va ser possible trobar tres femelles gràvides, 

entre els diferents exemplars localitzats a diverses localitats de les comarques del Vallès 

Oriental i el Maresme, ja que la resta de les femelles localitzades ja aparentaven haver 

finalitzat la posta i bona part dels mascles presentaves indicis de reducció de lliurea 

nupcial. Aquestes  femelles van ser traslladades a les instal·lacions de Can Miravitges, 

on van dipositar poc més d’un centenar d’ous, la major part dels quals van eclosionar. 

Finalitzada la posta aquests exemplars adults van ser retornats a la seva localitat 

d’origen.  

Un cop eclosionats els ous, les larves van ser separades en dos aquaris (de 40 x 80 cm) i 

alimentades principalment amb Tubifex viu i, de tant en tant, amb larves de mosquit i 

Daphnia. 

A principis del mes d’agost es van separar les larves en els dos aquaris, en funció de la 

mida, per tal de minimitzar el risc de canivalisme i poder fer un seguiment més acurat 

del seu desenvolupament i metamorfosi. 

Entre el 14 i el 25 de setembre van ser alliberades 85 larves metamòrfiques i juvenils, 

totes a la bassa número 1.  
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Una mostra de 18 juvenils recent metamorfosats va ser mesurada:  

- Longitud total (LT) 

El juvenil més gran mesurat feia 59 mm de LT.  

El juvenil més petit mesurat feia 42 mm de LT.    

La mitjana dels 18 exemplars mesurats ha estat de 48,2 mm LT. 

- Longitud del cap i el cos (LCC) 

El juvenil més gran mesurat feia 30 mm de LCC.  

El juvenil més petit mesurat feia 23 mm de LCC.    

La mitjana dels 18 exemplars mesurats ha estat de 25,5 mm LCC. 

 

Aquests paràmetres es troben entre les mesures habituals que es poden trobar a la 

bibliografia per a aquesta espècie, en animals metamorfosats al medi natural.   

 

En el temps que va durar tot el procés larvari sols va poder ser constatada la mort de 

dues larves, ambdues en períodes inicials del seu desenvolupament. Aquest índex tant 

baix de mortalitat larvària suposa un èxit per aquest projecte i valida la viabilitat del 

procés de reproducció i creixement de les larves en les instal·lacions de Can Miravitges, 

de cara a la continuïtat d’aquest projecte en anys successius.     
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Valoració dels resultats 

Els resultats obtinguts l’any 2010 han estat força positius, s’han assolit els objectius 

preestablerts, ja que s’ha pogut reproduir al tritó verd a les instal·lacions de Can 

Miravitges, amb un índex de supervivència més elevat del que podíem pressuposar i 

amb unes mesures dels animals metamorfosats molt similars a les conegudes per als 

exemplars que assoleixen la metamorfosi en estat natural.  

Ara caldrà monitoritzar aquesta bassa on s’han deixat aquests exemplars per poder 

avaluar si s’estableix el tritó verd en aquest nou indret. I desenvolupar aquesta mateixa 

estratègia en els altres punts d’aigua seleccionats de les serralades de Marina i Litoral, al 

llarg dels dos o tres anys propers.   

    

 
Instal·lacions de Can Miravitges en fase d’adequació 

       

  
A l’esquerra: Un dels aquaris amb larves de tritó verd, a Can Miravitges. 

A la dreta: Grup de larves de tritó verd a les instal·lacions de Can Miravitges. 
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Part de les larves reproduïdes l’any 2010  Primer alliberament de larves de tritó verd 
 

 

 

Agraïments  

Volem agrair al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la 

concessió dels permisos de captura i manteniment en captivitat. A l’Ajuntament de 

Badalona i, en concret, a l’Escola de Natura Angeleta Ferrer (depenent del Departament 

d’Educació Ambiental Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona) 

la cessió del laboratori per a aquest projecte. Al Parc de la Serralada de Marina la 

col·laboració i bona predisposició. Al Parc Serralada Litoral i a la seva guarderia 

forestal el seu interès i predisposició per arranjar el màxim nombre de basses 

susceptibles d’allotjar el tritó verd. A l’Associació per a l’Estudi i Conservació de la 

Flora i Fauna a la Mediterrània (ALOC), la col·laboració en aquest projecte.  

 


