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EDITORIAL 
 
 
 
 

Benvolguts/des, en aquest Herpetofull encetem una nova secció destinada a 
recollir observacions breus de caire herpetològic que considereu d’interès o 
curioses. Us recordem, d’altra banda, que en relació a notícies d’interès 
herpetològic generades per altri també estem molt interessats en que ens les feu 
arribar per incorporar-les a l’apartat de Miscel·lània. No cal dir que si el Consell 
de redacció valora que algunes observacions tenen especial rellevància ja es 
posarà en contacte amb els autors de cara a la seva publicació com a Notes en el 
proper Butlletí. Volem aprofitar per recordar-vos que esperem els vostres articles i 
notes herpetològiques per al proper Butlletí de la SCH, que en principi podeu 
enviar fins al 30 de novembre, data en la que està previst el tancament del proper 
número.     

Ja a les portes de l’estiu, la SCH està preparant per a la tardor les properes 
jornades herpetològiques, que es faran a Marçà. Esperem que vosaltres també 
prepareu les presentacions sobre els vostres treballs i projectes herpetològics, que 
segur que a tots ens agradarà de conèixer. 

Dir-vos també que, en relació a la primera edició de Beca herpetològica 
SOCCATHERP, hem rebut diferents propostes, de les quals en aquest mateix 
Herpetofull informem sobre la resolució del jurat. 

Un altre tema força important d’aquest darrer trimestre ha estat la concessió d’una 
subvenció a la SCH per restaurar i condicionar basses, per adaptar-les a les 
necessitats de les poblacions locals d’amfibis, a la plana de Lleida, per part de la 
cadena de supermercats Plusfresc; projecte sobre el qual trobareu informació en 
l’article central. 
 
 
 
 

Salut i herpetologia 
 

Equip de redacció 
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BECA SOCCATHERP – 2012  
 

La Societat Catalana d’Herpetologia, a traves del comitè BECA SOCCATHERP 
establert per la junta de la SCH, després d’estudiar i deliberar sobre totes les propostes 
rebudes, ha decidit atorgar la subvenció de 700 Euros al projecte de treball “Estudi per 
a la conservació de la biodiversitat d’amfibis a les basses urbanes i periurbanes de 
Girona” presentat pel soci Iago Pérez Novo. 
 

Volem aprofitar per agrair des d’aquestes planes a tots els altres socis que ens han 
remès els seus projectes d’estudis, tots ells interessants, per bé que no hagin pogut ser 
seleccionats en aquesta ocasió. 
 
 
Atorgament  beca herpetològica SOCCATHERP-2012, projecte escollit: 
Estudi per a la conservació de la biodiversitat d’amfibis a les basses urbanes i 

periurbanes de Girona 

 

Per: Iago Pérez Novo   
 
El projecte promou l’estudi i la conservació de les poblacions d’amfibis que habiten les 
basses periurbanes i urbanes de la ciutat de Girona (UTM DG84). Es proposa fer 
mostrejos constants de les basses durant un any, especialment per actualitzar la 
informació sobre les poblacions d’amfibis de la zona i obtenir dades per a una futura 
conservació.  
 
Objectius: 
 
- Actualitzar informació sobre les poblacions d’amfibis que habiten punts d’aigua de 
Girona i rodalies, elaboració d'un inventari de les espècies presents a cada punt de 
mostreig. 
- Establir i proposar els protocols de gestió dels punts d’aigua per tal de mantenir la 
comunitat batracològica i afavorir-ne la biodiversitat.   
- Proposar al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona les actuacions  
necessàries per tal de naturalitzar i restaurar els punts d’aigua del municipi que ho 
requereixin.   
- Arribar a un acord verbal o escrit amb propietaris de dues finques on hi ha basses, per 
poder fer-les també aptes per als amfibis.  
 
Tot això amb la finalitat de conèixer millor i poder arribar a conservar la comunitat 
d’amfibis que habita les basses urbanes i periurbanes de la ciutat. 
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XIV Jornades Herpetològiques Catalanes 
 
 

Les Jornades herpetològiques d’aquest any, organitzades per la 
Societat Catalana d'Herpetologia, tindran lloc els dies 10 i 11 de 
Novembre de 2012, a la localitat de Marçà (Priorat). 
 
 
Properament trobareu més informació d’aquesta activitat al nostre web:  
http://www.soccatherp.org 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Escurçó ibèric, fotografiat per David Solans 
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NOTÍCIES DE LA SCH 

CONFERÈNCIES 
El passat dimecres 25 d’abril de 2012 en Guillem Pérez i de Lanuza (Laboratori 
d’Etologia. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de 
València), va impartit al Museu Blau la conferència  “Sargantanes de colors. Un 
estudi objectiu de la coloració dels lacèrtids” a la que van assistir prop d’una 
vintena de persones.  
 
El més destacat és el descobriment que els lacèrtids són sensibles a una part de 
l’espectre ultraviolat que és invisible per a nosaltres, però que sembla que podria 
tenir força importància, especialment per a les relacions intraespecífiques 
(dominància, “fitness”, atractiu sexual, etc.). Així, els ocels o taques axil·lars i 
dorsolaterals, o la coloració de la gola, entre d’altres podria tenir més importància 
de la que inicialment s’havia pensat. Per tant, evidentment, el fet de marcar els 
individus amb taques de color pot tenir efectes que alterin les seves probabilitats 
d’èxit en alguns dels aspectes suara enumerats. 
 
Podeu consultar el resum d’aquesta conferència a l’Herpetofull número 6: 
http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/04/herpetofull_6_2012.pdf 

 

 
 

Imatge de la conferència d’en Guillem Pérez i de Lanuza al Museu Blau. 
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SORTIDES: Els Ports, Garraf, Busa i Tavèrnoles (Osona) 
• El passat 15 d’abril la SCH va col·laborar en una sortida organitzada pel P.N. dels 
Ports per veure amfibis en què hi van participar una vintena de persones. El lloc de 
trobada va ser el Centre de visitants del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre, a 
Roquetes (foto superior), a partir del qual es va fer un recorregut on es van visitar 
tres punts d’aigua dins el barranc de la Galera. Pel Camí de la Vall, es va anar fins 
el Racó d'en Marc, una bassa formada per un salt d’aigua (foto inferior). Els altres 
dos punts d’aigua són basses situades a l’àrea de lleure d’aquest barranc, que han 
estat restaurades per recuperar les poblacions d’amfibis. Després es va visitar una 
quarta bassa als afores de la població de Mas de Barberans. Van observar-se 
diverses espècies d’amfibis, entre les que destaquem el tritó verd (Triturus 
marmoratus) del qual es van observar diverses femelles i mascles en zel, parades 
nupcials i postes. 
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• El passat divendres 20 d’abril la SCH va fer una sortida de camp per observar 
amfibis a la nit, en què hi van assistir 34 persones. Es va anar a la bassa de Can 
Mercer, al Massís de Garraf, on es van poder observar un bon nombre de reinetes 
(Hyla meridionalis). Força mascles van ser observats i fotografiats de molt a prop. 
També es va sentir algun cant de granota verda (Pelophylax perezi); es van detectar 
juvenils de salamandra (Salamandra salamandra); diverses postes ja eclosionades 
de granoteta de punts (Pelodytes punctatus) i diverses larves d’amfibis (larves de 
salamandra, de gripaus del gènere Bufo, de granoteta de punts i de tòtil Alytes 
obstetricans). (Fotos: Ferran Bargalló).  
 

 

    

  Salamandra i reineta 
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• El passat dissabte 28 d’abril, es va organitzar una sortida a la serra de Busa 
(Prepirineu solsonès; UTM: 31T CG86, als voltants dels 1375 i els 1250 msnm) per 
part de la SCH i del Grup de Natura del Solsonès, a la que van assistir unes vint 
persones, per prospectar herpetològicament la zona i alhora col·laborar en les tasques 
d’extreure exemplars de tritó caucàsic Ommatotriton ophryticus, espècie al·lòctona 
introduïda i recentment detectada a la zona.  
En el conjunt de les 7 basses prospectades al Pla de Busa van observar-se 5 espècies 
d’anurs (Pelodytes punctatus, Alytes obstetricans, Pelophylax perezi, Bufo bufo i una 
cinquena espècie de la que, per la peculiaritat de la troballa, està prevista la 
publicació d’una nota especifica en el proper Butlletí de la SCH) i el caudat introduït 
Ommatotriton ophryticus, del qual es van poder extreure una vintena d’exemplars 
adults, tots extrets d’una mateixa bassa. 
També es van prospectar els voltants d’aquesta àrea, on es van trobar tres espècies 
d’amfibis: Hyla meridionalis, Alytes obstetricans i Pelodytes punctatus; així com 
altres tres espècies de rèptils: Anguis fragilis, Timon lepidus i Podarcis muralis.  
 

 
 

Prospecció herpetològica per membres de la SCH i del Grup de Natura del Solsonès 
a la bassa gran del Camp de Mollà (Pla de Busa, Solsonès), on van aparèixer 
diverses espècies d’amfibis. Foto: Joan Ferrer. 
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Sessió pràctica d'identificació de larves d’amfibis, durant la sortida al Pla de Busa 
(Solsonès), el passat dissabte 28 d’abril. Foto: Joan Ferrer.  
 
 
 
 
 
   

 

 

    
Mascle de tritó caucàsic Ommatriton ophryticus. Xavier Rivera. 
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A dalt, mascle en zel de tritó caucàsic 
Ommatotriton ophryticus; a la dreta, 
femella gràvida de la mateixa espècie, els dos capturats al Pla de Busa (Solsonès, 
Catalunya). Fotos: Eduard Filella.   

 

Diferents moments de la prospecció herpetològica al Pla de Busa. Fotos: Eduard 
Filella. 
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• El passat dissabte 5 de maig la SCH va ser convidada pel GNO, a un acte que 
organitza aquest grup des de fa diversos anys, consistent en una sortida al vespre i la 
nit, per veure amfibis, sentir els diferents cants i identificar les diverses espècies que 
poblen la plana osonenca. Es tracta d'una activitat especialment dirigida als nens, 
futurs naturalistes, a la que van assistir unes 40 persones. Aquest any es van visitar 
unes basses pròximes a Tavèrnoles. 

 
 

  
Foto superior: Bassa de Sabaters (Tavèrnoles), amb un tancat de fusta i un perímetre 
electrificat, que impedeix l’accés del ramat a la bassa. Aquesta és una de les 
actuacions del GNO dins del projecte basses que aquest grup porta a terme a la 
comarca d’Osona. Podeu trobar més informació a la revista Quercus núm. 314, 
d’abril de 2012. Fotos inferiors: grup congregat en aquesta sortida i activitats de 
divulgació naturalista i d’iniciació al món dels amfibis per als més menuts. 
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PROJECTES DE CONSERVACIÓ DE LA SCH 
 
 

Novetats del Projecte Basses 
El diumenge 13 de maig ens varem reunir 6 voluntaris per restaurar la primera de les 
basses que integren el projecte (vegeu article central, al final d’aquest Herpetofull). Es 
tracta d’una bassa que ja s’havia condicionat fa uns anys amb argila compactada, però 
que mai va assolir la impermeabilitat necessària. En un matí, vàrem eliminar la 
vegetació del clot, incloent-hi el transplantament d’uns 40 plançons de freixe (alguns 
dels quals serviran per a proporcionar més ombra a la bassa), refer la cubeta, instal·lar 
el geotèxtil protector (terram) i, a sobre, la lona impermeable. També es va omplir de 
substrat per a facilitar l’arrelament de macròfits. A posteriori es van fer les aportacions 
de macròfits per accelerar la seva colonització i l’ompliment amb aigua. 
D’altra banda, durant els mesos d’abril i maig hem seguit mantenint reunions amb 
propietaris de basses, alcaldes, l’empresa ASG (que executa les obres del Canal 
Segarra–Garrigues) i el president del Consell Comarcal de la Segarra. Actualment 
s’està valorant la possibilitat d’establir un conveni de col·laboració, entre la SCH i 
ASG, per tal de condicionar o fer basses de nova creació, preferentment a la Segarra. 
 

   

   
Imatges del procés de restauració, de la primera bassa condicionada dins el “Projecte Basses de la 
SCH”. Fotos: Joan Ferrer. 
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La mateixa bassa, després del procés de restauració, omplint-se d’aigua. Foto: Joan Maluquer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dibuix: Núria Roca 
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MISCEL·LÀNIA 
 

Robatori de tortugues al CRT de l’Albera 
A les 0,45h de la nit del passat 15 d’abril, es va produir al Centre de Reproducció de Tortugues de 
l'Albera, el robatori de 4 tortugues: 
 

Una parella reproductora de Centrochelys sulcata, d'uns 60 cm de llargada i uns 45-50 kg de pes. 
El mascle identificat amb el microxip subcutani núm, 00000E0043 i amb dos forats visibles a la 
placa supracaudal (veieu fotos), amb els esperons gulars serrats i la femella amb el núm. de xip 
0000020D922, identificable per les dos erosions que té a banda i banda de la closca produïdes per 
les potes del mascle quan s’aparellen. Les cries d'aquestes Centrochelys sulcata (espècie en perill 
d’extinció) es destinaven al projecte SOS Sulcata del Senegal, dedicat a recuperar les poblacions 
d'aquesta espècie, a la Reserva Natural del Ferlo. 
 

Les altres dues tortugues robades son una parella de Stigmochelys pardalis, mascle i femella, d'uns 
40 cm, sense identificar amb xips, però que es poden reconèixer mitjançant fotos (la femella té un ull 
molt prominent). El robatori ha estat denunciat als Mossos d'Esquadra que són els qui porten la 
investigació. 
 

Si algú té alguna pista que ajudi a recuperar les tortugues es pot posar en contacte amb el 
CRT de l'Albera, al telf. 972 55 22 45, o al correu electrònic: crt@tortugues.cat 
 

  
Centrochelys sulcata al CRT (Garriguella), a l’esquerra la parella, a la dreta el mascle.  
 

 Stigmochelys pardalis mascle, al CRT. 
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El CRARC recupera la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) 

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és una espècie inclosa dins la llei de protecció dels animals 
de la Generalitat de Catalunya, i per tant, roman estrictament protegida. Els efectius d’aquest queloni 
als rius i altres zones humides de Catalunya, han experimentat els darrers vint anys, un augment 
significatiu de la seva presència. Entre els factors que han potenciat la presència de la tortuga de 
rierol als medis aquàtics catalans, podem citar la millora de la qualitat de les aigües continentals, 
fruit en gran mesura, de les polítiques de gestió ambiental portades a terme per les administracions 
competents. També ha ajudat el desenvolupament de projectes encaminats potenciar la seva 
presència en àrees d’especial interès faunístic. És en aquest punt, on el CRARC ha participat, 
alliberant des de 1999 i fins enguany, més de 1000 exemplars de tortuga de rierol. El darrer 
alliberament de tortugues de rierol fet pel CRARC, va ser a l'espai natural de la Murtra (Espais 
Naturals del Delta del Llobregat). Vuit exemplars van ser alliberats en col·laboració amb els gestors 
de l'espai natural i dins la celebració del "Dia de la Murtra". Hi van participar una quarantena de 
persones, on van tenir especial protagonisme els infants. Les tortugues van ser alliberades pels nens 
assistents a la celebració, fet que ajudà a potenciar el coneixement, respecte i estimació de la natura. 

       
Fotografies de l’alliberament de Mauremys leprosa a la Murtra, el 6 de maig de 2012. CRARC 

En el marc d’aquestes iniciatives de conservació, aquest més de maig, el CRARC ha cedit al ZOO de 
Barcelona, 12 exemplars adults de tortuga de rierol. Aquestes seran incloses en un programa de cria, 
que ha de permetre generar exemplars per a destinar-los al reforç de l’espècie en llibertat. 

    
Fotografies de la cessió de Mauremys leprosa del CRARC, al ZOO de Barcelona. CRARC 

http://www.amasquefa.com/html2/public/entitats?id=162&showContent=NOTICIES&content=23519       
http://www.amasquefa.com/html2/public/entitats?id=162&showContent=NOTICIES&content=23540 
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Finançament, per part de bancs europeus, a la destrucció d’un  
important punt de biodiversitat herpetològica a Panamà 
 

   
Craugastor tabasarae               Dendrobates auratus (morfotip blau)  
Granota de pluja de Tabasarà                        Granota blava de Tabasarà 
 

La constructora GENISA, d'un grup econòmic centreamericà, és la promotora del 
projecte Barro Blanco. Aquest projecte inclou una central hidroelèctrica de 28MW a 
la vall del riu Tabasarà, a la província Chiriquí.  
La selva dels Ngabe conté una gran biodiversitat. La serra del Tabasarà alberga molts 
amfibis i rèptils, alguns endèmics i amenaçats d'extinció. Entre ells la granota de pluja 
de Tabasarà Craugastor tabasarae, o el conegut mofotip blau de Dendrobates auratus 
o granota de pluja de Tabasarà, que només viu a les ribes del riu que quedaran 
inundades per l’embassament. Actualment ja el 98% del cabal del riu Chiriquí Vell és 
en concessió hidroelèctrica i només queda el 2% lliure per a altres usos. 
El cost de l'obra és de 120 milions de dòlars, dels quals 25 milions són finançats per 
tres bancs, dos dels quals europeus: el Deutsche Investitions-und 
Entwicklungsgesellschaft GmbH (DEG), el Netherlands Development Finance 
Company (FMO), i el Banc Centreamericà d'Integració (BCIE). 
La constructora, el govern, les autoritats locals i també les Nacions Unides són 
qüestionades per donar-hi suport. La població indígena i camperola s’oposa al 
projecte. Molts seran desplaçats directament per expropiació, inundació o pels 
anomenats projectes de reforestació amb espècies exòtiques de fustes comercials. Hi 
ha almenys dos morts i més d'un centenar de ferits i detinguts per les manifestacions 
de febrer 2012 en contra dels projectes hidroelèctrics i miners al territori Ngabe-
Buglé. L’estudi d’impacte ambiental EIA es va fer a esquenes de la població Ngabe. 
Després de la concessió, van decidir augmentar la mida de l’embassament sense fer un 
nou EIA, com requereix la llei. 
 

Podeu donar suport a favor de la conservació d’aquest territori a la següent adreça 
demanant al banc estatal de desenvolupament alemany DEG que retiri immediatament 
el finançament que ha concedit al projecte hidroelèctric “Barro Blanco”: 
https://www.salvalaselva.org/mailalert/872/bancos-europeos-financian-destruccion-de-selva-y-rios-en-panama 
 

Informació sobre els amfibis i rèptils de la serra de Tabasarà: 
http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/herpetologie/herpetofauna_tabasara_small.pdf 
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OBSERVACIONS HERPETOLÒGIQUES 
 

Troballa de dues tortugues caretes (Caretta caretta) al delta de l’Ebre  

Laura Zorio & Núria Roca - Correu electrònic de contacte: nuriarocacampos@gmail.com 

El dia 30 d’abril de 2012, en una sortida naturalista pel delta de l’Ebre, vàrem trobar dos exemplars 
de tortuga careta (Caretta caretta) morts a la sorra de la platja de la Marquesa (Baix Ebre) (fotografia 
superior esquerra). Un dels exemplars feia entre 35 i 40 cm (fotografia superior dreta), i l’altre poc 
més de 50 cm de longitud de la closca (fotografia inferior). Per l’aspecte dels exemplars, deduïm que 
ja portaven temps mortes. De fet, l’estat de descomposició dels dos cadàvers era similar. 
 

Fotografies: Núria Roca. 
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Repercussions dels freds sobtats primaverals sobre els amfibis 

Laura Zorio - Correu electrònic de contacte: nuriarocacampos@gmail.com 

A la primavera, sovint es donen canvis sobtats en el temps, que poden tenir efectes imprevistos per 
alguns animals. Aquests canvis intempestius poden ser més accentuats en àrees de muntanya, on es 
pot passar, en un curt període de temps, de temperatures primaverals càlides, aptes per a l’inici dels 
cicles reproductius, a l’entrada de freds sobtats i àdhuc nevades. El 15/05/2012 en una sortida als llacs 
de Lloroza, pròxims a Fuente Dé (Picos de Europa, Cantabria), a una alçada d’uns 1850 m, després 
d’un canvi de temps sobtat, va trobar-se sobre la neu, a la vora de l’estany un tòtil comú (Alytes 
obstetricans obstetricans) que va restar immòbil mentre va ser fotografiat (fotografia superior 
esquerra i portada Herpetofull 7) i, molt a prop, un exemplar adult de tritó alpí (Ichthyosaura alpestris 
cyreni) (fotografies superior dreta i inferior). Aquest tritó va ser capturat i manipulat, per constatar el 
seu estat, ja que semblava mort; d’aquesta manera es va verificar que encara era viu, doncs efectuava 
lentament petits moviments, presumptament molt afectat per les baixes temperatures. Immediatament 
va ser alliberat dins del mateix estany. Amb aquestes observacions es pot constatar com els canvis 
sobtats de temps poden afectar localment a alguns amfibis.      
                              Fotografies: Laura Zorio. 

    
 

 



Herpetofull de la Soc. Cat. d’Herp. núm.: 7,  juny de 2012 

  
   

21 

ARTICLE  
 
 
PROJECTE BASSES  DE LA SCH 
 
Joan Ferrer, Josep A. Melero, David Gómez & Joan Maluquer-Margalef 
SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Placa Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
 
 
 
Antecedents 
Durant els últims 6 anys (des del 2006) membres de la Societat Catalana 
d’Herpetologia han fet campanyes de prospecció i seguiment de l’herpetofauna i de 
recerca de zones humides a les comarques de Lleida (sobretot a La Segarra, Pla 
d’Urgell, l’Urgell, el Segrià i la Noguera). 
Alhora també s’ha participat, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, en el 
seguiment de les poblacions d’hèrptils de l’Estany d’Ivars i Vilasana, per encàrrec 
del Consorci que el gestiona. Tot plegat ha contribuït a ampliar el coneixement 
sobre l’estatus de la fauna herpetològica d’aquest sector del país. 
 
 
Introducció 
Les basses i tolls temporers mediterranis són Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) 
definits com a prioritaris per la Unió Europea i relacionats a l'Annex I de la 
Directiva 97/62/CE. La conservació dels HIC suposen una especial responsabilitat 
per a la Unió Europea.  
En el cas dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida aquests HIC ocupen 
només el 4,80% de la superfície del sòl, fet que posa de manifest la vulnerabilitat i 
el potencial risc a nivell de conservació en cas de pèrdua de punts d’aigua o 
aïllament d’alguns àmbits en relació a la resta del conjunt. Per aquest motiu, la 
Societat Catalana d’Herpetologia va decidir posar en marxa un projecte de 
recuperació d’aquests malmesos ecosistemes.  
Aquest projecte de la SCH ha estat seleccionat per la cadena de supermercats 
Plusfresc, juntament amb altres 17, per dur-se a terme durant el present any. 
L’empresa subvenciona parcialment la seva execució.  
La zona d’aplicació comprèn els espais naturals de la Xarxa Natura 2000: Valls del 
Sió-Llobregós,  Plans de Sió, Secans de Balaguer, Secans de Mas de Melons-Alfés, 
Secans de Belianes-Preixana, Secans de la Noguera, Estany d’Ivars-Vilasana i 
Granyena. 
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Com succeeix arreu del país, la regressió dels amfibis a la Plana de Lleida és molt 
accentuada, agreujada per circumstàncies particulars. Es dóna la circumstància que 
en aquest espai concorren importants impactes antròpics i transformacions dels 
usos del sòl amb condicions climàtiques molt dures per aquest grup (és la zona 
amb precipitacions més baixes de tota Catalunya). L’alteració de l’hàbitat és el 
principal problema per a moltes de les espècies. L’eliminació de basses per 
concentracions parcel·làries; el rebliment per abandonament de molts dels seus 
usos, com l’abeurament del bestiar o el regadiu d’horts; l’abocament de tota mena 
de residus com runa, contenidors de pesticides, etc.; l’eliminació dels drenatges 
dels camps que les alimenten per la instal·lació o modificació d’infraestructures 
lineals (camins, canals de rec, etc.); la crema incontrolada de la vegetació 
perifèrica o el tractament amb herbicides per facilitar la caça o simplement perquè 
queda “brut”, i l’alta concentració de cartutxos en ser espais atractius per a la fauna 
cinegètica, són els principals problemes dels punts d’aigua de la plana ponentina. 
No és millor la situació dels pocs corrents d’aigües superficials que reben els 
abocaments no tractats de les poblacions circumdants i d’explotacions ramaderes. 
L’efecte de les espècies invasores, especialment el cranc americà (Procambarus 
clarki) carpes i altres peixos al·lòctons, són també remarcables en alguns indrets.  
 
 

Situació actual 
Les espècies d’hèrptils presents a la zona d’estudi són les següents:   
 

Bufo bufo Gripau comú 
Epidalea calamita Gripau corredor 
Pelodytes punctatus Granoteta de punts 
Pelophylax perezi Granota verda ibèrica 
Hyla meridionalis Reineta meridional 
Pelobates cultripes Gripau d’esperons 
Alytes obstetricans Tòtil comú 

Salamandra salamandra Salamandra comuna 
Tarentola mauritanica Dragó comú 
Psammodromus edwardsianus Sargantana cendrosa 
Psammodromus algirus Sargantana cua llarga 

Timon lepidus Llangardaix ocel·lat 
Podarcis liolepis Sargantana iberoprovençal 
Chalcides striatus Lludrió llistat 

Malpolon monspessulanus Serp verda 
Rhinechis scalaris Serp blanca 
Coronella girondica Serp llisa meridional 

Natrix natrix Serp de collaret 
Natrix maura Serp d'aigua 
Vipera latastei Escurçó ibèric 
Emys orbicularis Tortuga d’estany 
Mauremys leprosa Tortuga de rierol 
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Les circumstàncies esmentades han provocat que espècies abans abundants i 
esteses per bona part del territori hagin esdevinguts rares o fins i tot hagin 
desaparegut a escala local en bona part de la seva distribució històrica, com el 
gripau comú (Bufo bufo). De tota la comarca del Pla d’Urgell, només es disposa 
d’una citació en els gairebé darrers 20 anys. A la comarca de l’Urgell tampoc s’han 
obtingut observacions en tot el sector central, malgrat haver estat citat a Tàrrega 
mateix. A l’oest de la Segarra es constata una situació semblant. 
En aquest sentit, durant els últims 4 anys, d’un seguiment de 4 poblacions de 
gripau comú situades en 4 punts diferents de la Segarra, només s’ha pogut 
constatar la reproducció efectiva en un d’ells. En canvi, a les 3 poblacions restants, 
malgrat haver-se observat amplexus i postes no es té evidència de cap metamòrfic, 
ni cap larva, ni tant sols cap posta viable. 
L’espècie més forestal, la salamandra (Salamandra salamandra), que només 
entrava a la plana per les zones limítrofes està en situació crítica. El tòtil (Alytes 
obstetricans) igualment manté poblacions relictes. D’altres sobreviuen en 
condicions cada vegada més precàries, com el gripau d’esperons (Pelobates 
cultripes), la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) o la reineta (Hyla 
meridionalis). Fins i tot, la granota verda (Pelophylax perezi) pateix una important 
regressió. Només el gripau corredor (Epidalea calamita) sembla aguantar totes 
aquestes afectacions gràcies a la seva capacitat de colonitzar basses efímeres.  
D’altres impactes com les malalties emergents o el canvi climàtic se’n desconeixen 
els efectes a la zona, però si es té en compte el que s’observa en altres espais 
(extinció), o altres grups taxonòmics que han desplaçat les seves àrees de 
distribució, l’escenari es força preocupant. La capacitat de desplaçament reduïda i 
el caràcter filopàtric a les zones de reproducció en la majoria de les espècies 
d’amfibis són factors limitants alhora de mantenir poblacions. 
Per l’extensió de l’àrea d’estudi i el seu poc poblament humà, està 
infraprospectada, de forma que d’algunes espècies més críptiques, com ara la 
granoteta de punts (Pelodytes punctatus) o la sargantana cendrosa (Psammodromus 
edwardsianus), encara no se’n coneix la seva distribució exacta. 
 
 
 
Accions a emprendre 
Les accions a desenvolupar varien en funció de cada cas en concret. 
En algunes de les zones de reproducció les actuacions són simplement de 
seguiment, però en la majoria s’hauran de dur a terme tasques 
d’impermeabilització de les cubetes; recuperació dels escolaments d’aigües que 
alimenten les basses, mitjançant adequacions i/o dragats; col·locació de rampes per 
evitar ofegaments i permetre l’accés dels amfibis; aportacions puntuals d’aigua en 
el període reproductiu i cicle larvari dels amfibis, en anys de sequera; neteja dels 
entorns de les basses; revegetació i millora dels marges de les basses; 
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desbrossament manual de vegetació, on calgui, per evitar altres mesures més 
impactants com la crema o el ruixat amb herbicides.  
No cal dir que moltes d’aquestes intervencions tindran una repercussió positiva 
sobre altres grups faunístics, especialment les aus. 
Per poder desenvolupar aquestes accions s’han establert contactes amb propietaris, 
gestors de vedats i associacions de caçadors, comunitats de regants, representants 
polítics municipals, tècnics de l’administració, etc. La intenció és que aquest 
projecte sigui només l’inici d’un llarg camí, que tingui continuïtat al llarg del 
temps, tot fixant-se nous objectius, per arribar encara més lluny. Algunes 
d’aquestes actuacions precisaran de la contractació de professionals 
(retroexcavadora), però sobre tot de l’ajut de voluntaris. Quanta més gent 
s’impliqui, més objectius es podran assolir. 
D’altra banda, la difusió en el territori és vital per moltes raons. Només es conserva 
el que es coneix i per això s’ha de fer un esforç per arribar a la població local. Es 
faran xerrades en centres educatius, col·lectius involucrats com agents forestals, 
pagesos, caçadors, propietaris, etc. 
 
 
 
 

  
 
Imatges d’una bassa situada al paratge de Queralt, (terme municipal d’Els Plans de 
Sió), un dels punts d’aigua inventariats per a recuperar dins del Projecte Basses de 
la Societat Catalana d’Herpetologia. Fotografies: Joan Maluquer-Margalef.  
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La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) és una associació científica sense ànim de lucre, 
constituïda l’any 1981, amb la finalitat de promoure l’estudi i la conservació dels amfibis i dels 
rèptils. 
 

La SCH agrupa tant herpetòlegs afeccionats com professionals i impulsa la difusió de l’activitat científica 
i les activitats de formació i sensibilització adreçades al públic general, amb l´objectiu de fomentar el 
coneixement i el respecte envers els amfibis i els rèptils. 
 

La Societat promou l’estudi i el coneixement herpetològic, col·laborant amb  institucions científiques i 
conservacionistes, però també recolza iniciatives particulars. 
 

La SCH dóna prioritat a la divulgació herpetològica en català i a l’ús de la nostra llengua com a vehicle de 
comunicació científica. 
 

La SCH afavoreix la comunicació entre els socis, promovent activitats com ara cursos, conferències, 
sortides de camp i, amb caràcter bianual, organitza unes “Jornades Herpetològiques”. A més existeix un 
fòrum d’internet i un Full informatiu que facilita l’actualització de la informació científica i el contacte 
entre els socis. 
La Societat Catalana d’Herpetologia edita periòdicament: 
- Herpetofull de la SCH es la nova versió electrònica de l’antic Full informatiu. Publicació que recull 
activitats previstes de la Societat, així com informació interna, noticies d’interès herpetològic, resum 
d’articles i bibliografia d’interès i intercanvis d’informació entre socis.  
- Treballs de la Societat Catalana d’Herpetologia. Publicació de caràcter no periòdic que recull treballs de 
caràcter monogràfics. Se n’han editat 6 volums. 
- Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquesta revista, de periodicitat bianual, publica articles i 
notes relacionats amb l’estudi científic dels amfibis i dels rèptils. Se n’han publicat 19 volums.        
- També es publiquen els resums dels treballs presentats a les Jornades Herpetològiques i a d’altres 
simpòsiums. Recentment ha editat amb Lynx edicions la guia “Amfibis i rèptils de Catalunya, País 
Valencià i Balears”. 

 

               
Imatges de l’esquerra i central: rescat de serps i altres rèptils atrapats en pous i cisternes. 
A la dreta: Guia de la SCH i Lynx ed.“Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears” 

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,  
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
Correu electrònic: sch@soccatherp.org 
 



Herpetofull de la Soc. Cat. d’Herp. núm.: 7,  juny de 2012 

  
   

26 

 
SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Els projectes de la SCH són ben diversos. En aquest sentit col·laborem amb el Parc Natural de 
Collserola per recuperar el amfibis i els rèptils d’aquest espai, i actualment estem realitzant un 
projecte de recuperació del gripau d’esperons.  

   
Pantà de Vallvidrera en fase de rehabilitació (esquerra) i un cop recuperat (dreta).  
 

La SCH també col·laborem amb diferents ajuntaments i altres espais naturals; en concret a la 
serralada de Marina - Litoral porta a terme un projecte de recuperació de basses per als amfibis, així 
com el restabliment i millora de poblacions de tritó verd en aquesta serralada. 

  
Fotografia de l’esquerra: Larves de tritó verd reproduïdes en captivitat a les instal·lacions de 
Can Miravitges (Ajuntament de Badalona), per recuperar les poblacions a la serralada de 
Marina - Litoral. A la dreta el primer alliberament a la serralada Litoral l’any 2010. 
 
 

La SCH realitza projectes com l’Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya en el que podeu 
participar!  
 
 

FEU-VOS-EN SOCIS! 

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,  
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
Correu electrònic: sch@soccatherp.org 
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SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
     

 Sol·licitud de soci 
 
Cognoms:............................................................................................ 
Nom:...........................................Data de naixement:.......................... 
D.N.I.: ................................................................................................ 
Adreça:................................................................................................ 
Ciutat:.......................................................Codi postal:....................... 
Comarca o Província:.......................................................................... 
País:............................... Telèfon:........................................................ 
Correu electrònic:................................................................................ 
Tipus de Soci:   Juvenil (  ),  Numerari (  ),  Protector (  ) 
La quota anual de Soci és de 21€ per als Socis numeraris, més de 21€   
per als Socis protectors i 9€ pels Socis juvenils menors de 18 anys. 
 

Data:.......................................    Signatura:  
 
 

Envieu-ho a:    Societat Catalana d’Herpetologia   
     Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,  

Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
 

--------------------------------------------------------------- 
Forma de pagament: 

- Domiciliació bancaria (opció recomanada): per aquesta opció, 
 ompliu el formulari. 
- Xec bancari a nom de la Societat Catalana d’Herpetologia. 
- Ingrés al Número de compte 
2100-0944-63-0200054886, de “La Caixa” (cal aportar fotocòpia) 
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --   

S.C.H. Domiciliació bancària 
 
Banc/Caixa: ...................................................................................................... 
Agència: ................ Adreça del Banc o Caixa: ................................................. 
........................................................................................................................... 
 

Núm. del compte: -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-   
 
Nom del titular del compte: ................................................................................ 
............................................................................................................................. 
Lloc i data de sol·licitud: ..................................................................................... 
 
D.N.I.: ..........................................  Signatura: 

Srs, els prego que d’ara en endavant ingressin la quantitat que els giri la Societat Catalana 
d’Herpetologia des del meu compte corrent o llibreta.                      
 


