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RESUM
L’abandonament de l’activitat agrícola ha provocat que un gran nombre de cisternes, pous i altres dipòsits subterranis quedin en desús i sense cap manteniment fins al punt que en percentatge, són poques les que es mantenen ben tapades o amb dispositius que permetin la sortida d’animals. Ans al
contrari, en molt casos a més de representar trampes mortals per a tot tipus de fauna (com es pot
apreciar a les Figures 2, 3, 4, 7 i 9), també s’han convertit en abocadors incontrolats de tota mena de
residus, alguns d’ells contaminants. Només una minoria d’aquestes construccions han estat segellades o reblertes, majoritàriament amb terra, pels mateixos propietaris o d’altri. Algunes més, s’han anat
reblint o enrunant de forma natural fins a quedar quasi bé colgades del tot sense representar cap perill
per a la fauna. Però la majoria, malgrat restar abandonades fa moltes dècades, continuen provocant la
mort a molts animals (fins a 63 espècies de vertebrats detectades a Catalunya, més de la meitat de les
quals són amfibis i rèptils), la majoria protegides per la legislació i algunes catalogades com a amenaçades o en perill d’extinció.
Cal aclarir que en el que pròpiament s’entén per pou (excavació vertical practicada en el subsòl fins a
trobar aigua) és on es detecta menys mortalitat conseqüència del fet que aquestes construccions, que
alhora són les més profundes, acostumen a mantenir per sobre del nivell del terra una estructura de
parets verticals, estant sovint tapats per dalt (parcialment o totalment) el que impedeix l’accés a la
majoria d’animals.
D’altra banda no s’hauria de menystenir el potencial perill per a la integritat de les persones que suposen aquestes petites infraestructures abandonades. En aquest sentit, durant les últimes dècades existeixen incidències de persones ferides i fins i tot alguna amb resultat mortal per la caiguda en construccions d’aquest estil.
Els casos d’hèrptils i altres animals que cauen en cisternes, pous, aljubs i altres dipòsits subterranis
són comuns allí on existeixen construccions similars i sobretot en aquelles regions agrícoles amb
menys disponibilitat d’aigua, fins al punt que podrien provocar localment alteracions ecològiques de la
zona on estan ubicades.
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ABSTRACT
Here we expose preliminary results of some observations made by the authors and some other
observers (collected from the database of the Catalan Society of Herpetology) of herps (amphibians
and reptiles) rescued alive or found dead in underground tanks built for the storage of rainwater and
other agricultural uses, throughout the last few decades.
The terms “cisternes” (tanks and cisterns), “pous” (wells) or “dipòsits subterranis” (underground
reservoirs) used generically in this paper include as well similar structures such as abandoned
swimming pools, open stopcocks, catchment troughs and surface boxes built to collect or distribute the
water through old irrigation pipes, that too often become deadly traps for wildlife. Likewise, open
irrigation ponds with vertical walls also act often as deadly traps when the water level, if there is any
water left, is low enough to prevent animals leaving.
It is important to mention that what in catalan we name a “pou”, strictly speaking (a real water well,
vertically dug in the basement until the level of the aquifer) is the type of tank where less mortality is
detected, because these kind of excavations, which are the deepest of all, usually have above the
ground level a structure of vertical walls and they are often clogged up (partially or completely) on top,
thereby preventing access to most animals.
The neglect of agriculture has caused that thousands of these underground tanks have fallen in disuse
and are without any maintenance, to the point that few of them are well covered or have devices that
allow the exit of the trapped animals. On the contrary, in many cases (as shown in Figure 2,3,4,7 and 9)
they are not only deadly traps for all types of wildlife, but they have also become uncontrolled landfills
of all kinds of wastes, some of them polluting. Only a small proportion of these tanks and wells have
been sealed or filled mostly with earth, by the owners themselves or by other people. A few other tanks
have been filled naturally with earth and debris, until being almost completely submerged and therefore not representing any more a danger to wildlife. But most of them, even if they have been unused
during many decades, are still killing tens of thousands of animals belonging to dozens of different
species (up to 63 species of vertebrates, more than half of which are amphibians and reptiles), most of
them protected by law and some listed as threatened or endangered.
But we should not only talk about animals, because the potential danger to the integrity of people
should not be underestimated. In this regard, during the few last decades there have been several incidences of people injured and even some with a fatal outcome after falling in this kind of underground
structures.
The cases of amphibians, reptiles and other animals that fall in tanks, wells, cisterns, and other underground reservoirs that are not properly covered, are common wherever there are similar structures -and
above all in agricultural regions with less availability of water-, to the point of having a significantly
adverse effect on the biodiversity of the area.

KEY WORDS: Underground reservoirs; biodiversity; conservation; correction measures; Catalonia.
INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
dre que també inclou construccions similars com
ara piscines abandonades, arquetes i registres
de canalitzacions d’aigua que també es converteixen moltes vegades en trampes mortals per a

En aquest treball, s’utilitza genèricament la denominació de cisternes, pous i altres dipòsits
subterranis per a l’emmagatzematge d’aigua de
pluja i per altres usos agrícoles, però cal enten94
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tus així com els ofidis Malpolon monspessulanus
i Hemmorrhois hipocrepis.

la fauna. Així mateix, sovint basses de rec, obertes i amb parets verticals, també actuen de la
mateixa manera quan el nivell d’aigua, en cas
d’haver-n’hi, o les característiques de les parets,
impedeixen la sortida dels animals.

Com es pot comprovar, aquestes 32 espècies
representen la majoria d’hèrptils presents a Catalunya i en bona mesura només en quedarien
excloses aquelles espècies de requeriments més
eurosiberians i forestals, com els saures pirinencs, ofidis com Hierophis viridiflavus i Zamenis
longissimus, així com els urodels del gènere Calotriton. Això és pot explicar pel fet que les construccions esmentades resulten escasses o pràcticament inexistents en l’àrea de distribució
d’aquestes espècies.

Durant les darreres quatre dècades, els autors
d’aquest treball i diversos col·laboradors ens
hem dedicat a revisar aljubs, pous, cisternes i
construccions similars per tota la geografia visitada al llarg de diferents prospeccions durant les
quals s’han trobat un gran nombre d’animals
morts (gairebé 3.000 només al Camp de Tarragona) i també se n’han rescatat en vida molts
més d’altres que hi havien quedat atrapats.

En aquestes construccions sovint hi cauen altres
vertebrats com ara micromamífers: musaranya
comuna (Crocidura russula), musaranya nana
(Suncus etruscus), talpó comú (Microtus duodecimcostatus), rata cellarda (Eliomys quercinus),
ratolí de camp (Mus spretus), rata grisa (Rattus
norvegicus), rata negra (Rattus rattus) i mamífers
més grans com senglar (Sus scrofa); guineu (Vulpes vulpes), gat mesquer (Genetta genetta);
gorjablanc (Martes foina), teixó (Meles meles);
mostela (Mustela nivalis), esquirol (Sciurus vulgaris), conill de bosc (Oryctolagus cuniculus),
eriçó clar (Atelerix algirus) i eriçó europeu (Erinaceus europaeus) així com ovelles, cabres, gats i
gossos domèstics (que en ocasions serien llençats intencionadament). Els observats més sovint serien els micromamífers i els conills, seguits
pels carnívors (bàsicament els mustèlids gorjablanc i teixó) mentre que els menys afectats serien esquirol, senglar i els animals domèstics.
Cal esmentar que també s’han citat algunes aus
(però són casos més excepcionals i que es donen sobretot a les basses de rec obertes i en
basses de prevenció d’incendis): duc (Bubo
bubo), gamarús (Strix aluco), òliba (Tyto alba),
xoriguer comú (Falco tinnunculus), esparver (Accipiter nisus), gaig (Garrulus glandarius), bitxac
rogenc (Saxicola rubetra), picot verd (Picus viridis), cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) i tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) així com un
fringíl·lid no identificat.

No s’ha avaluat l’impacte sobre la fauna invertebrada, però creiem que pot ser important, pel
nombre d’insectes, aràcnids, miriàpodes, etc.,
observats, però pel que fa a vertebrats, s’han
detectat a Catalunya 63 espècies afectades,
d’elles 32 d’amfibis i rèptils (tanmateix aquesta
resulta una dada provisional, que sens dubte
augmentarà amb la incorporació de noves informacions), repartides en 24 comarques catalanes.
Les comarques on s’ha detectat fins ara aquesta
problemàtica són (per ordre del grau
d’afectació/nombre de citacions): Tarragonès (T);
Alt Empordà (AE); Baix Penedès (BP); Vallès Occidental (VO); Barcelonès (B); Garraf (G); Alt Camp
(AC); Baix Camp (BC); Priorat (P); Alt Penedès
(AP); Ribera d’Ebre (RE); Baix Ebre (BE); Montsià
(M); Anoia (A); La Segarra (LS); Baix Llobregat
(BLL); Vallès Oriental (VOR); Maresme (MA); Bages (BG); La Conca de Barberà (CB); La Noguera
(LN); La Cerdanya (C); Osona (O); i La Selva (LSV).
De les espècies trobades fins ara i de les que és
té constància, la menys afectada seria Vipera
aspis ja que només s’ha trobat un exemplar en
una ocasió durant la dècada dels anys 90, en un
dels pocs dipòsits existents a mitjana alçada de
la serra de l’Albera (Jaume Geli, com. pers.). La
seguirien Psammodromus edwardsianus i Chalcides striatus (amb 2 i 3 observacions respectivament), mentre que entre les més afectades
trobaríem Epidalea calamita i Triturus marmora-
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Nom científic
Bufo spinosus
Epidalea calamita
Pelodytes punctatus
Pelophylax perezi/kl.grafi

Nom comú
Emplaçament
Gripau comú
AE-LS-T-B-VO-VOR-BE-LSV-AP-AC-M-LN
Gripau corredor
AE-LS-T-A-BLL-B-LN-VO-BE-BP-RE-AP-AC-M
Granoteta de punts
AE-T-B-VO
Granota verda ibèrica
AE-LS-T-A-BLL-B-VO- BP- BE-RE
Granota de Graf
Rana temporaria
Granota roja
C
Discoglossus pictus
Granota pintada
AE
Hyla meridionalis
Reineta meridional
AE-LS-T-A-BLL-B-VOR
Pelobates cultripes
Gripau d’esperons
AE- T- B-LN
Alytes obstetricans
Tòtil comú
T-B-VO-VOR-BG-O
Salamandra salamandra
Salamandra comuna
AE-LS-A-BLL-B-VO-MA-C-VOR-CB
Triturus marmoratus
Tritó verd
AE- B- M-LN
Lissotriton helveticus
Tritó palmat
O
Pleurodeles waltl
Ofegabous
BE-M
Hemidactylus turcicus
Dragó rosat
AE-T-BLL-B-VO
Tarentola mauritanica
Dragó comú
AE-LS-T-M-A-BLL-B-VO-BP-BE-RE-AC-LN
Anguis fragilis
Vidriol
AE- T- BLL-VO-BG-AP
Psammodromus algirus
Sargantana cua llarga
AE-G-T-BLL-VO- BP-BE-LS- RE-AP-P-M
Psammodromus edwardsianus
Sargantana cendrosa
T-BE
Timon lepidus
Llangardaix ocel·lat
AE-T-A-VO- BP-BE-LS
Podarcis liolepis
Sargantana iberoprovençal AE-T-VO- BP- BE
Chalcides striatus
Lludrió llistat
AE-T
Malpolon monspessulanus
Serp verda
AE-LS-T-A-BLL-B-BE-G-VO-BP
Hemorrhois hippocrepis
Serp de ferradura
T-M-BE-RE-P
Rhinechis scalaris
Serp blanca
AE-LS-T-A-VO-BP-BE-LN-RE-AP-AC-CBM
Coronella girondica
Serp llisa meridional
AE-T-M-VO-BG- BE- RE-AP-P
Natrix natrix
Serp de collaret
AE-LS-T-G-VOR
Natrix maura
Serp d'aigua
AE-T-S-A-BLL-B-VO-BP
Vipera latastei
Escurçó ibèric
B-BE
Vipera aspis
Escurçó pirinenc
AE
Testudo hermanni
Tortuga mediterrània
AE-G
Mauremys leprosa
Tortuga de rierol
AE
Taula 1 Llista d’espècies d’hèrptils trobats en pous i cisternes de vint-i-quatre comarques de Catalunya al
llarg de les quatre darreres dècades. A la columna de la dreta figuren les comarques on s’ha observat
aquesta afectació almenys en una ocasió per a cada espècie

Algunes espècies, es podrien veure afectades
per aquesta problemàtica ja que la gran densitat
d’aquestes construccions en els seus hàbitats
(especialment detectada al Tarragonès, Baix Penedès i a l’Alt Empordà) representa un problema
a tenir molt en consideració; fins al punt que,
després dels atropellaments, podrien arribar a
ser una de les causes de mortalitat per influència antròpica més importants. Podria ser el cas

dels tres primers ofidis del llistat (vegeu Taula 1)
o d’amfibis com Pelobates cultripes i Triturus
marmoratus (aquesta darrera espècie, només a
l’Alt Empordà ha estat observada - i la majoria de
vegades rescatada- en prop d’un centenar
d’ocasions durant les darreres tres dècades, en
aquest cas el número d’exemplars afectats supera el miler).
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Butll. Soc. Catalana Herpetologia,
Herpetologia, 21: 9393-109
La problemàtica a l’Alt Empordà

La problemàtica al Camp de Tarragona

A l’Alt Empordà, en atenció al nombre
d’observacions, el grup dels amfibis resulta el
més afectat per aquesta problemàtica. Des de
l’any 1999 s’han revisat prop de 200 dipòsits i
cisternes compresos entre la Jonquera i Roses,
abastant els espais naturals de la serra de
l’Albera i el cap de Creus, així com, en menor
mesura, la part nord dels Aiguamolls de
l’Empordà. Si bé no a totes les construccions
revisades s’han trobat animals caiguts, algunes
superen amb escreix l’afectació més comunament detectada (que rondaria entre zero i dos
animals caiguts per dipòsit revisat); com és el
cas d’un dipòsit de Garriguella on tan sols en
una primera revisió efectuada el dia
07/08/2011 es van rescatar 28 exemplars de T.
marmoratus (12 femelles i 16 mascles) i 5 Pelophylax (una de les quals es va poder determinar com Pelophylax kl. grafi) (Figura 4). Cal dir
que des de llavors, aquest dipòsit s’ha anat reblint parcialment i creixent-hi un bogar molt dens
que ha possibilitat la sortida de forma natural
d’alguns dels animals que hi cauen (tot i així, la
Societat Catalana d’Herpetologia té previst en
aquest cas el poder instal·lar aviat un dispositiu
de sortida definitiu).
Es podria fer una estimació aproximada sobre el
nombre existent d’aquestes construccions entre
la part baixa de l’Albera, el nord de la plana empordanesa compresa entre els municipis de Vilajuïga i Roses i tota la península del cap de
Creus (a raó d’una mitjana, calculada a la baixa,
de 100 dipòsits per municipi) que possiblement
arribaria als 2000, la majoria dels quals es concentrarien entre els municipis de la Jonquera i
Vilajuïga, ambdós inclosos.
Sovint hi ha una gran densitat d’aquestes construccions a les immediacions dels pobles i altres
construccions humanes, allí on es concentren els
horts, així com al llarg d’alguns cursos d’aigua. A
l’interior de la península del cap de Creus,
aquestes construccions es poden considerar
menys abundants que a la part baixa de l’Albera
i, si s’exceptuen les situades a les zones
d’hortes, la resta es troben molt més disperses i
són més difícils de localitzar, ja que sovint es
troben en antigues vinyes abandonades situades
en zones de difícil accés.

A la comarca del Tarragonès es duen a terme
revisions periòdiques en diversos aljubs soterrats
i no convenientment tapats (Figura 2), des
d’aproximadament l’any 1990. I des d’aleshores
i fins el 2000 s’hi han rescatat exemplars de 23
espècies, entre les quals destaquen: Hemorrhois
hipocrepis (256 exemplars), Malpolon monspessulanus (320 exemplars), Bufo spinosus (153
exemplars), així com força exemplars de Rhinechis scalaris i Epidalea calamita. (AGUILAR et
al., 2000; AGUILAR et al., en preparació).
A Coma-ruga (Baix Penedès, 31T CF76) hi ha
diversos pous i altres dipòsits subterranis que
són controlats regularment des de fa diversos
anys, durant els quals s’han pogut extreure les
següents espècies: Natrix maura, Rhinechis
scalaris, Malpolon monspessulanus, Tarentola
mauritanica, Podarcis liolepis, Epidalea calamita,
Timon lepidus, Pelophylax perezi i Psammodromus algirus (Xavier RIVERA, com. pers).

La problemàtica a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a la Catalunya Central
Malgrat que l’Àrea Metropolitana de Barcelona
és la zona més urbanitzada del país, encara es
mantenen nombrosos testimonis del seu important passat agrícola. A tall d’exemple, en el municipi de Castellbisbal, entre els anys 1998 i
2006 es van localitzar 125 pous i dipòsits que
suposaven una greu afectació per a la fauna salvatge amb 175 hèrptils (i altres vertebrats) trobats en aquell moment (ESCAYOL & ROMEU,
2006).
D’altra banda, durant la dècada dels 90, revisant
periòdicament tres dipòsits dins del Parc de
Collserola, s’havien observat i/o rescatat diverses vegades (abans de la seva adequació pels
gestors del Parc) exemplars de Natrix maura,
Malpolon monspessulanus, Podarcis liolepis,
Pelophylax perezi, Triturus marmoratus, Pelodytes punctatus, Bufo spinosus i Pelobates cultripes (aquestes dues espècies darreres, amb
una forta rarificació a Collserola); així com també
micromamífers (Soricidae sp.) i fins i tot un
exemplar debilitat de bitxac rogenc (Saxicola rubetra) i un gaig (Garrulus glandarius). Aprofitem
doncs l’avinentesa per felicitar als gestors
d’aquest espai natural per la bona solució aportada en aquest sector, d’una elevada biodiversitat herpetofaunística.
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A la Catalunya central (nord del Vallès Oriental i
Bages) aquestes construccions es rarifiquen i
n’apareixen d’altres que no es troben a la franja
més litoral, com són els pous de glaç, alguns dels
quals també actuen com a trampes de caiguda.
Al Vallès Oriental, durant l’any 2014 han estat
rescatades de cisternes (originalment construïdes per fer tractaments fitosanitaris a les vinyes,
-vegeu Figures 5 i 6), les espècies següents: Bufo
spinosus, Alytes obstetricans i Hyla meridionalis.

repartits entre Agadir i Dahkla) dos exemplars
adults de Trapelus mutabilis i Rhagerhis moilensis, alguns exemplars de Bufotes boulengeri i
Barbarophryne brongersmai i també es va trobar
un exemplar mort de Varanus griseus.
Durant una altra expedició a la mateixa regió duta a terme el 2012, es van trobar aproximadament 98 exemplars d’hèrptils, la majoria
dels quals es van rescatar vius, de 21 espècies
diferents (Taula 2) dins de 42 aljubs i cisternes
dels més de 270 revisats al llarg de 3 setmanes
en les àrees del sud del Marroc i Sàhara Occidental
compreses
entre
les
localitats
d’Agadir/Tata/Tan-Tan i Tan-Tan/Assa/Smara
(GÓMEZ & FERRER, 2013).
És evident que al nord-oest d’Àfrica aquesta problemàtica també afecta, amb diferents graus, a
moltes espècies (un mínim de 23 d’hèrptils). Fins
al punt que en el cas dels ofidis del Marroc, per
alguns autors seria equiparable a la mortalitat
provocada pels atropellaments (MARTÍNEZ &
VIGARA, 2013).

La problemàtica en d’altres regions
regions geogeogràfiques
Com ja s’ha apuntat, aquesta problemàtica es
dóna en gran part de la península Ibèrica i molt
possiblement per tota la conca mediterrània així
com en d’altres continents com ara a l’Àfrica, on
també s’ha detectat la mortalitat d’amfibis i rèptils (així com d’altres animals) en dipòsits subterranis i construccions similars on cauen molts
animals. En aquest sentit, l’any 2009, en el
transcurs d’una expedició al Marroc i el Sàhara
Occidental es van rescatar en vida (en dipòsits

Amietophrynus mauritanicus
7
Barbarophryne brongersmai
6
Bufotes boulengeri
16 (+Moltes larves)
Hyla meridionalis
1
Acanthodactylus boskianus
1
Mesalina olivieri
1
Chamaleo chamaleo
1
Eumeces algeriensis
2
Agama impalearis
2
Uromastyx nigriventris
13
Hemorrhois hippocrepis
4
Hemorrhois algirus
3
Hemorrhois sp (intermedius)
2
Macroprotodon cucullatus
2
Naja haje
2
Psammophis schokari
2
Spalerosophis dolichospillus
1
Ptyodactylus oudrii
4
Stenodactylus sthenodactylus
1
Tarentola annularis
3
Tarentola boehmei
6
Tarentola mauritanica
20
Taula 2: Llistat d’espècies i nombre d’exemplars d’hèrptils trobats dins d’aljubs i cisternes del nord-oest
d’Àfrica durant un viatge fet el 2012.
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DISCUSSÍÓ
L’impuls de buscar menjar, trobar refugi o simplement la mala sort de caure-hi al desplaçar-se
per les seves immediacions fa que molts animals
quedin atrapats dins de pous i cisternes i que
després no en pugin sortir. Una altra causa de
caiguda podria donar-se en l’època de zel
d’alguns hèrptils, quan, davant la presència
d’exemplars a l’interior del dipòsit es provocaria
posteriorment la caiguda accidental de congèneres.
En el cas dels geckos cal tenir en compte però,
que molt sovint viuen en aquestes construccions
tot i que a vegades també hi moren ofegats al
caure a l’aigua, per exemple quan són sorpresos
pels moviments de les tapes dels registres, a
l’hora de verificar-ne els nivells o d’omplir-los
d’aigua (Joan Maluquer, com. pers.).
La presència sovintejada de Tarentola mauritanica i Hemidactylus turcicus en aquestes construccions provoca la caiguda d’alguns dels rèptils
més herpetòfags (com Hemorrhois hippocrepis),
que d’altra banda també es podrien veure atrets
per la presència a l’interior dels dipòsits d’altres
espècies de rèptils o de micromamífers, prèviament atrapats.
La solució a aquest problema consistiria en tenir
els pous ben protegits i tapats. En aquest sentit,
AGUILAR et al., (2000) van presentar unes mesures correctores per evitar la mortalitat d’amfibis i
rèptils a cisternes i pous, que contemplava solucions senzilles per minimitzar aquest impacte
(Figura 12). Cal esmentar una enginyosa tècnica
constructiva que s’aplicava en alguns sectors de
les comarques del sud de Catalunya quan es
construïen els "cocons" (mena d'aljubs més propis de les comarques tarragonines i de les terres
de l'Ebre), que malauradament s'ha perdut o deixat de construir, que consistia en fer el que
anomenaven "pujadors de serps": una mena de
replanet en espiral que anava des del fons del
dipòsit fins a una sortida a nivell del terra. Aquest
afegit constructiu afavoria la sortida dels animalons que hi queien (sobretot serps i micromamífers) amb una finalitat pràctica evident: evitar la
putrefacció de l'aigua (LOASO VIERBÜCHER,
2005).

Una altra tècnica constructiva que també s’ha
perdut, aplicada sobretot a les basses de rec, per
tal de facilitar-ne l’accés i el manteniment, consistia en esglaons de pedra que baixaven fins al
nivell inferior, de manera que permetien
l’entrada i la sortida de la majoria d’animals
(CAMPRODON, et. al. 2012).
A vegades, algunes d’aquestes construccions
poden actuar com a recurs alimentari visitat de
forma recurrent per algunes aus o carnívors
oportunistes. Aquest fet s’ha constatat al cap de
Creus i a l’Albera: en una piscina abandonada de
Perafita (Cadaqués), on prèviament s’observaven
exemplars d’hèrptils que hi havien caigut, es
comprovava que pocs dies després n’havien
desaparegut. En aquesta mateixa piscina esmentada es van trobar sis cranis de gorjablanc i un
de gat mesquer (FERRER & FILELLA, 2012). És
probable que el predador responsable de la
desaparició d’algun hèrptil observat en un primer
moment durant el 2011 i trobat a faltar en visites posteriors es tractés d’alguna au (i més concretament, algun rapinyaire nocturn o diürn). I en
una construcció similar de l’Albera, situada prop
de Sant Climent Sescebes, la nit del dia 7 de
març del 2014 es van rescatar dos juvenils de
Triturus marmoratus, tres subadults d’Epidalea
calamita i també es va observar com s’amagava
sota una fina capa de terra dipositada sobre el
paviment un talpó comú que dos dies després no
es va retrobar malgrat que es va registrar completament tota la construcció.
També s’ha constatat que, durant o després
d’incendis forestals, aquestes construccions actuen sovint com a “refugi” d’algunes espècies
d’hèrptils que hi cauen quan busquen aixopluc
mentre fugen de les flames o cerquen l’escassa
humitat ambiental present a l’hàbitat després
d’aquest fenomen pertorbador. En aquest sentit,
cal destacar que dos dels tres únics exemplars
de Chalcides striatus trobats dins de pous dels
que es té constància, foren rescatats després de
l’incendi de l’Empordà de 2012.
Aquesta causa de mortalitat no natural caldria
tenir-la en compte pels gestors públics i privats,
sobretot en aquelles contrades amb més profusió de construccions subterrànies que actuen
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com a trampes mortals, tal i com succeeix al Tarragonès, Baix Penedès o l’Alt Empordà, on podria
representar una causa de mortalitat que podria
arribar a afectar greument algunes espècies.
Aquest fet s’agreuja quan es tracta d’espècies
amenaçades o properes a l’amenaça (Pelobates
cultripes, Timon lepidus, Vipera latastei...). I encara més quan afecta les catalogades com a En
Perill
d’Extinció
com
Testudo
hermanni (exemplars de la qual s’han trobat en diferents pous de l’Alt Empordà i el Garraf).
Pel que fa a Testudo hermanni, només entre el
2012 i el 2013 es van trobar 3 exemplars (un ja
mort) en tres dipòsits diferents del municipi de
Rabós. En un d’aquests, ja s’ha aixecat una paret de pedra per impedir-hi la caiguda de més
tortugues (Joan Budó, com. pers.).
D’altra banda, aquesta problemàtica podria arribar a contribuir a fenòmens de rarefacció locals
o fins i tot a extincions locals d’algunes espècies.
En aquest sentit, un cas paradigmàtic podria haver-se donat amb l’extinció de Vipera latastei del
Barcelonès, ja que dos dels tres últims exemplars d’aquesta espècie observats en aquesta

comarca dels que se’n té constància, concretament a la serra de Collserola, van ser rescatats a
la dècada dels anys 80 d’un pou situat prop del
Torrent de la Llet (RIVERA, 1998). En aquesta
mateixa àrea cal tenir en compte també que, dos
dels darrers exemplars de Pelobates cultripes observats abans de l’extinció d’aquesta espècie a la serra de Collserola, també van ser rescatats per dos dels autors durant la dècada dels
anys 90 en un dipòsit obert de grans dimensions
proper al pantà de Vallvidrera. Cal remarcar que
tant aquest dipòsit com un altre lateral de més
petit així com un aljub proper van ser degudament adequats amb dispositius de sortida o directament colgat de terra en el cas de l’aljub.
La revisió i seguiment d’aquestes construccions
ha aportat la localització en alguns casos
d’espècies difícils de detectar i fins i tot ocasionalment ha contribuït a l’ampliació d’àrees de
distribucions conegudes, com ha estat la troballa
de dos exemplars de Natrix natrix atrapats en
dipòsits en dues noves UTM 10x10 pertanyents
a les comarques de la Segarra (Hostafrancs: 31T
CG52) i l’Alt Empordà (Portbou: 31T EG19).

CONCLUSIONS, PROPOSTES DE GESTIÓ I MESURES CORRECTORES
Aquesta sembla una problemàtica de difícil solució. Però no és del tot impossible pal·liar-ne (almenys parcialment) els efectes negatius que
provoca, que només a Catalunya, s’ha constatat
com afecta a milers d’exemplars de dotzenes
d’espècies diferents, majoritàriament protegides
per la legislació.
Pensem que l’Administració podria prendre part
activament en la resolució d’aquesta problemàtica, en la mesura de les seves possibilitats. En
aquest sentit, cal esmentar la implicació dels
gestors del Parc Natural de Cap de Creus a l’hora
de minimitzar els efectes negatius, que tenen
sobre la fauna aquestes petites infraestructures,
que s’ha materialitzat en la construcció de dispositius de sortida en dues basses i una piscina
abandonada. Als parcs del Garraf i el Montseny
també s’han dut a terme iniciatives semblants
(en basses de rec) per part dels seus gestors.
Pensem que aquest exemple s’hauria de generalitzar molt més encara, entre tots els gestors
d’Espais Naturals Protegits. En aquest sentit, en
d’altres sectors de la península Ibèrica (com Andalusia) on també s’ha detectat aquesta proble-

màtica, s’han adoptat mesures correctores per
part de l’Administració competent. En el cas concret d’Andalusia, s’ha adoptat una enginyosa
solució per a les típiques basses de rec de parets
verticals que encara retenen aigua, consistent en
un dispositiu basculant, pràctic i econòmic, fet a
base de collar un tauló amb frontisses en una
cantonada (SERBAL, 2014).
Alguns dels dispositius de sortida proposats són
molt econòmics com el fet a base de taulons fixats a un lateral de la paret (com l’instal·lat en
una piscina abandonada sense capacitat de retenció d’aigua de Cadaqués) o el basculant fet
amb taulons collats amb frontisses a la cantonada d’una bassa agrícola amb aigua. Pel que fa
als dipòsits d’obertura petita, també s’han ideat
altres dispositius de sortida senzills de fer i
d’instal·lar com els de la Figura 12.
Amb aquesta mesura, les cisternes no només
deixen de constituir un perill per a la majoria
d’espècies si no que fins i tot poden esdevenir
importants punts de reproducció de moltes espècies d’amfibis.
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I en el cas del nord d’Àfrica, la presència dels
pous de decantació oberts previs al dipòsit cobert d’aigua subterrani (semblants al del Sàhara
Occidental que apareix a la fotografia de la Figura10) a vegades representen els únics punts
de reproducció en molts km a la rodona per a
algunes espècies d’amfibis (com Amietophrynus
mauritanicus
i
Bufotes
boulengeri).
L’adequació d’alguns d’aquests pous de decantació en les zones àrides esmentades sotmeses
a un augment constant de la desertificació, seria
una bona manera de lluitar-hi contra el declivi de
les poblacions d’amfibis, fent compatible alhora
el seu ús antròpic amb la conservació de la
fauna salvatge.
En la mesura del possible s’ha optat per construir tapes ajustades a les mides de l’obertura
exterior. Algunes, tot i ser de fusta, han resistit
fins i tot el pas de les flames (Figura 8). Però la
majoria de vegades s’ha optat per la introducció
de branques i fins i tot de troncs d’arbres morts
(tasca que resulta relativament fàcil després
d’incendis forestals conseqüència de la gran
quantitat de restes vegetals disponibles als voltants dels dipòsits) (Figura 14).
Entre revisió i revisió, una solució temporal per
evitar l’ofegament per esgotament dels animals
caiguts en aquelles construccions que encara
retenen aigua (al veure’s obligats a nedar constantment en cas d’absència de punts de suport)
és llençar un tros prou gran de suro o de porexpan a l'aigua per a que serveixi de lloc de descans. Aquesta tècnica ens ha servit sovint com a
medi per a rescatar animals caiguts mentre no
s'ha trobat la forma definitiva d'evitar que entrin
al pou o no s’ha construït un dispositiu de sortida.
Les solucions més definitives consisteixen, però,
en la construcció de dispositius de sortida més
sòlids (les rampes fetes amb ciment i material de

construcció anteriorment esmentades) o directament amb el rebliment total o parcial amb terra
(aquesta darrera més senzilla que la primera, en
el cas de construccions profundes amb obertures estretes). Tanmateix, aquestes solucions més
dràstiques són contraproduents quan malmeten
aljubs o pous amb interès històric i cultural, o bé
en dipòsits que poden jugar un paper de refugi
ocasional en situacions de sequera extrema.
També som conscients de la dificultat de tenir un
registre complet d’aquestes construccions (és
evident que es tracta d’una tasca complexa, i
que sense recursos impossible d’aconseguir en
la seva totalitat) però caldria tenir-ho en compte.
En aquest sentit, des de la SCH s’està treballant
actualment en una base de dades on es registren totes les construccions que poden actuar
com a trampes mortals amb la intenció de cedirla en un futur immediat a l’Administració per tal
que en la mesura de les seves possibilitats es
puguin prendre mesures correctores en aquest
sentit, especialment en els Espais Naturals Protegits.
A diferència dels atropellaments de fauna, la
mortalitat en dipòsits passa absolutament desapercebuda per més del 99% de la població (incloent alguns gestors d’Espais Naturals Protegits), esdevenint una pèrdua de biodiversitat
“silenciosa” digna de tenir també en consideració i minimitzar-ne els efectes negatius.
Potser campanyes de conscienciació públiques
com les que ha vingut fent el Grup de Rescat
d’Amfibis i Rèptils de Tarragona al llarg de les
darreres dècades, protagonitzant petits reportatges en diferents televisions o a la premsa escrita
serviria per prendre consciència i aplicar mesures per reduir l’afectació negativa per a la fauna
salvatge, ja que mentre el problema resulti poc
conegut, difícilment es portaran a terme mesures
correctores.
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Figura 1:
1: Boca d’accés a un dipòsit d’aigües pluvials de la zona de Tarragona. Aquestes construccions de pedra
d’obertura a ran de terra (abundants a l’Alt Empordà, on acostumen a fer poc més de 2m d’alçada) tenen una
menor mortalitat com a conseqüència de la irregularitat de les seves parets que facilita la sortida a molts
animals (de fet, en alguns indrets també funcionen com a punt de reproducció d’amfibis com Alytes
obstetricans i Salamandra salamandra, com s’ha pogut constatar al Garraf i a l’Alt Empordà). Foto: Dani
Fernández.
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Figura 2: Interior d’un aljub del Tarragonès on havien caigut dos exemplars d’Hemorrhois hipocrepis (que van
ser rescatades vives). Les parets llises d’aquesta tipologia de dipòsits impedeixen l’escalada a la majoria
d’animals i quan la part superior és còncava fins i tot Hyla meridionalis en ocasions no pot escapar i solament
els dragons ho aconsegueixen. Foto: Dani Fernández.

Figura
Figura 3: Rescat mitjançant llaç d’un subadult de Timon lepidus d’un dipòsit de Capmany (Alt Empordà) poc
després del funest incendi de l’Empordà del juliol del 2012. Aquesta tipologia de cisterna amb el dipòsit
accessori elevat que s’aprecia a la imatge de l’esquerra (i que s’usava per a fer la barreja d’aigua amb sulfat de
coure per tractar la vinya) és molt abundant a l’Alt Empordà, Camp de Tarragona i Penedès. Després dels
incendis forestals queden al descobert innombrables construccions que d’una altra manera serien difícilment
localitzables enmig de l’espessor del sotabosc. Fotos: Joan Ferrer.
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Figura
Filell
Figura4:
ura4: Triturus marmoratus rescatats el 07/08/2011 d’un dipòsit de Garriguella. Foto: Eduard Filella.

Figures
d’ meridionalis i d’A.
Figures 5 i 6:
6: Cisterna situada al Vallès Oriental on s’han trobat dos exemplars morts d’H.
obstetricans. En els dipòsits elevats com el de la foto de la dreta que sovint formen part de la mateixa
construcció, a vegades també hi queden atrapats altres hèrptils que acaben morint al no poder-ne
poder
escalar les
parets malgrat la seva poca alçada. Fotos: Dani Fernández.

Figura 7: Exemplar de B. spinosus caigut en el forat d’un hidrant a Aiguafreda (Vallès Oriental). Foto: Dani
Fernández.
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Figura 8: En aquesta imatge es pot apreciar una tapa construïda de forma artesanal amb fusta tractada per tal
d’impedir la caiguda de fauna en un dels dos registres de la canalització d’aigua Peralada/La Jonquera
(estructura similar a l’hidrant de la Fig.7) de l’Estany de la Cardonera (Sant Climent Sescebes-Alt Empordà) que
es van adequar l’any 2004 per manca de tapa i on fins aquell moment s’havien rescatat prop d’una trentena
d’exemplars de Pelobates cultripes; Triuturus marmoratus; Hyla meridionalis. Foto: Joan Ferrer

Figura 9:
9 Restes de vàries espècies de vertebrats (Meles meles, Picus viridis, Timon lepidus, Hemorrhois
hippocrepis, Coronella girondica i Malpolon monspessulanus) trobats morts en 2 dipòsits diferents del
Tarragonès. Fotos: Ferran Aguilar
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Figura 10: Cisterna del desert del Sàhara Occidental per a la recollida d’aigua de pluja amb abeurador pel
bestiar reblert de sorra en primer terme. En aquests dipòsits, sovint també existeix un pou de decantació previ a
la cisterna, on també cauen i moren molts animals. Foto: Joan Ferrer

Figura 11:
11 Revisió de dipòsits del sud del Marroc. A la foto de la dreta es pot veure més que un dipòsit, un
esvoranc que podria ser natural, en tot cas, cavitats naturals semblants també actuen com trampes de caiguda
per a moltes espècies. Al Garraf, de fet, també s’ha trobat un exemplar de Testudo hermanni atrapat a la Cova
del Mussol (Rogeli Tarín, com. pers.). Fotos: Aïda Tarragó
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Figura 12:
12 Alguns models de dispositius de sortida i un mètode per rescatar animals caiguts sense necessitat
de baixar mitjançant la col·lació d’un recipient on es puguin refugiar. Dibuixos: Ferran Aguilar
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Figura 13:
13 Algunes formes de construcció més comunes dels dipòsits subterranis a Catalunya (1, força comuna
a l’Empordà, 2 més comuna al Moianès i Vallès Oriental, la resta són més pròpies del Camp de Tarragona).
Dibuixos: Ferran Aguilar excepte 1 i 2, de Dani Fernández.
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Figura
Figura 14:
14 Instal·lació de dispositius de sortida en un dipòsit de Capmany (Alt Empordà) aprofitant troncs i branques, poc després del foc del juliol del 2012. Foto: Eduard Filella
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