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RESUM 
 

Es comenta la troballa d'una nova població de tritó pirinenc al riu Boix, al sud de Gàrzola (t.m. de Vila-

nova de Meià i Artesa de Segre; La Noguera; Catalunya), a l'UTM CG34, entre els 495 i els 405m.s.n.m. 

i en uns 2km de tram fluvial. Es tracta, aparentment, d'una població ben constituïda que ha sobrevis-

cut a la degradació de la qualitat de l'aigua i els canvis en la morfologia del riu, produïts aigües amunt, 

entre el nucli de Gàrzola i el de Vilanova de Meià, i aigües avall, entre Baldomar i la zona dels Estrets / 

Laupont. La distribució del tritó coincideix bàsicament amb àmbits amb bosc de ribera ben constituïts i 

sense feixes agrícoles actives als marges fluvials. Es tracta de la població més meridional verificada 

fins ara a la Catalunya occidental. 

 

PARAULES CLAU: Calotriton; tritó pirinenc; riu Boix; prepirineu occidental català; bosc de ribera; gla-

ciacions; població relicte. 

 

 

ABSTRACT  
 

The discovery of a new population of Pyrenean brook Newt in the Boix river, south of Garzola (munici-

palities of Vilanova de Meià and Artesa de Segre; La Noguera; Catalunya) is described. It´s located at 

the UTM CG34, between 495 and 405m above sea level and 2 km stretch of river. This is apparently a 

well-established population, that has survived the degradation of water quality and changes in river's 

morphology; upstream, produced between the towns of Gàrzola and Vilanova de Meià, and downstream 

between the Baldomar i Laupont area. The distribution of the Pyrenean brook Newt basically coincides 

with healthy riparian forest areas and without active agricultural terraces in the river banks. It is the 

southernmost town verified so far in western Catalonia. 

KEY WORDS: Calotriton; Pyrenean brook Newt; river Boix; Western Catalan Pre-Pyrennees; riparian 

forest; glaciations; relict population. 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

El tritó pirinenc Calotriton asper (Dugès, 1852) és 

un endemisme pirinenc que es distribueix al llarg 

d'aquesta serralada. Les poblacions més meridio-

nals s'estenen per les cadenes prepirinenques 

aragoneses i catalanes, com la serra del Montsec, 

continuen per la capçalera del riu Rialb i enllacen 

amb les zones muntanyoses del Solsonès, del 

Berguedà i d'Osona (RIVERA et al., 2011). La tro-

balla de poblacions de baixa altitud i/o latitud 

allunyada de l'eix pirinenc reforça la idea d'una 

àrea de distribució molt més extensa (en aquests 

sectors) en el decurs de la darrera glaciació, se-

guida d'un replegament associat a l'escalfament 

climàtic posterior, fet que atorgaria el caràcter de 
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vertaders relictes a les poblacions isolades en els 

límits inferiors de la zona ocupada per l'espècie, 

el que no està en contradicció amb l'existència de 

localitats marginals en relació a l'actual zona 

principal de distribució (MALUQUER-MARGALEF, 

1984). 

L'any 1979 es va localitzar la primera població de 

Calotriton asper a les serralades exteriors del 

Prepirineu occidental català i l'any 1982 es va 

localitzar al riu Boix, a Vilanova de Meià (MALU-

QUER-MARGALEF, 1981 (1983)). Aviat es van lo-

calitzar 3 poblacions, situades entre la font de 

l'Hedra i el Pas Nou, incloent-hi una de caverní-

cola (sense incloure la pròpia cisterna encastada 

a la roca que recull l'aigua de la font i la canalit-

zava per ús de boca a Vilanova de Meià (MALU-

QUER-MARGALEF, 1984). Amb posterioritat van 

anar-se trobant més poblacions de tritó pirinenc a 

diferents punts de les serralades exteriors prepi-

rinenques occidentals (MALUQUER-MARGALEF & 

ARRIBAS, 1996), però no pas al riu Boix, on les 

poblacions conegudes van mantenir-se en un 

procés de declivi més o menys acusat, segons els 

casos, especialment intens en el cas de la font de 

l'Hedra, on els efectes del descens dels cabals pel 

procés d'escalfament global, així com ―sobretot― 

per les captacions aigües amunt, incrementades 

gradualment i culminades amb la construcció 

d'uns grans dipòsits per a l'abastament de Vila-

nova de Meià, amb 3800m3 de capacitat d'em-

magatzematge, iniciats l'any 2013, han acabat 

per assecar el tram de riu i la font de manera gai-

rebé total durant el període estival. 

Precisem que el riu Boix neix prop del paratge de 

l’Hostal Roig (T.M. Gavet de la Conca; Pallars 

Jussà), a partir d’algunes fonts i torrents molt 

temporanis i carstificats, provinents del vessant N 

del Montsec de Rúbies i que, després de traves-

sar i canviar al vessant S del Montsec pel congost 

del Pas Nou (Vilanova de Maià), desemboca uns 

20km més tard al riu Segre, al sud del nucli de 

Baldomar (T.M. d’Artesa de Segre; La Noguera). 

 

 
    Fig. 1: Individu juvenil de tritó pirinenc d'una població cavernícola del riu Boix (Fotografia: J.M-M.). 
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NOVA LOCALITAT DE TRITÓ PIRINENC A GÀRZOLA 
 

En diverses ocasions, ja entrat el s.XXI, vam mos-

trejar el riu Boix, que té cabal permanent, entre el 

nucli de Baldomar i la zona de Laupont, on el riu 

s'estreny i esdevé impracticable, sense resultats. 

Entre Baldomar i la font de la Trilla, el riu Boix 

transcorre bàsicament entre zona de conreu, i 

està relativament “canalitzat” o regularitzada la 

llera pels límits parcel·laris, essent la seva qualitat 

presumptament mediocre, a la vista de la fauna 

invertebrada localitzada. Entre la font de la Trilla i 

la zona de Laupont el riu és més salvatge i té més 

qualitat, si bé té una canalització que ressegueix 

part del marge esquerre i es localitzen algues 

verdes filamentoses incrustades a les pedres del 

fons, símptoma de contaminació orgànica proce-

dent bé del nucli de Clua i/o de la zona agrícola 

de Laupont. No s'ha localitzat tampoc el tritó en 

aquest tram, però si diversos exemplars de gobi 

ibèric (Gobio lozanoi) i algun exemplar escadusser 

de barb roig (Phoxinus bigerri). La fauna amfíbia 

en aquest tram ve marcada per l'abundància de 

gripau comú (Bufo spinosus) i, menys, granota 

verda (Pelophylax cf. perezi). 

 

La prospecció va resultar positiva, per contra, al 

sud del nucli de Gàrzola, i fins gairebé l'entrada 

dels Estrets, en el límit amb el t.m. d'Artesa de 

Segre entre els 495m i els 405m d'altitud i en 

una longitud fluvial aproximada de 2km. 
 

Concretament, el 10 d'octubre de 2015, a les 13h 

(oficial) vam localitzar una femella activa de Calo-

triton asper de 103mm de longitud total, sobre un 

substrat pedregós-codolós, en tolla fluvial d'uns 

3x3m i 30cm de fondària mitjana, a 470m d'alti-

tud, prop de la font del Bufador (CG368469). 

L'ambient era de tram fluvial semi-encaixat, amb 

blocs de calcària, de bosc de ribera en galeria, 

força ombrívol, amb estrat arbori dominat pel po-

llancre (Populus nigra) i el freixe de fulla petita 

(Fraxinus angustifolia), amb exemplars d'om (Ul-

mus minor) i lledoner (Celtis australis); l'estrat 

arbustiu i lianoide era dominat pel sanguinyol 

(Cornus sanguinea), l'avellaner arbustiu (Corylus 

avellana), l'esbarzer (Rubus ulmifolius) i l'heura 

(Hedera helix). L'estrat herbaci higròfil el forma-

ven l'herba presseguera (Polygonum persicaria), 

la llengua de bou (Rumex sp), el creixen (Rorippa 

nasturtium-aquaticum), la cua de cavall (Equise-

tum sp), la menta blanca (Mentha suaveolens), 

l'ortiga (Urtica sp) i el talictre (Thalictrum aquilegi-

flolium). 

El 12 d'octubre de 2015, vam localitzar un mas-

cle de tritó pirinenc (vegeu Figura 5) de 114mm 

de longitud total a uns 400m al sud de la carre-

tera LP-9132, d'accés a Gàrzola (CG367476), a 

490m d'altitud, en un espai de bosc de ribera en 

galeria amb estrat arbori constituït per avellaners 

(Corylus avellana), freixes de fulla petita (Fraxinus 

angustifolia), pollancres (Populus nigra), verns 

(Alnus glutinosa), salzes (Salix alba) i saücs 

(Sambucus nigra) i un sotabosc dominat pel san-

guinyol (Cornus sanguinea), l'olivereta (Ligustrum 

vulgare), el boix (Buxus sempervirens), l'arç blanc 

(Crataegus monogyna) i l'esbarzer (Rubus ulmifo-

lius) -, i amb presència d’espècies nemorals o 

eurosiberianes de sòls rics com la consolda me-

nor (Symphytum tuberosum) i el ranuncle (Ranun-

culus cf. repens). L'amplada del curs d'aigua era 

de 2,5-3m, amb una profunditat mitjana entre els 

30 i 40cm, i amb el substrat constituït per roques 

>25cm de longitud. La qualitat de l'aigua s'entre-

veia elevada, amb un mínim de 5 espècies de 

tricòpters amb estoig de pedra i dues espècies de 

tricòpter amb estoig de fusta/fulles. 

 

L'ambient general o euclimàtop bé donat per la 

comunitat de la roureda de fulla petita calcícola 

de la muntanya mitjana poc plujosa (Violo will-

kommii-Quercetum faginae). 

Posteriorment, en recorreguts realitzats entre 

aquest darrer punt i el límit amb la zona de l'alt de 

Comelles (límit t.m. Vilanova de Meià amb Artesa 

de Segre), s'ha verificat la presència del tritó piri-

nenc en tot aquest tram fluvial, sense discontinuï-

tats. L'altre amfibi més present en aquest tram 

fluvial és el tòtil (Alytes obstetricans), seguit del 

gripau comú (Bufo spinosus), la salamandra (Sa-

lamandra salamandra) i la granota verda (Pe-

lophylax perezi). 
 

El fet d'observar pautes d'activitat ben entrada la 

tardor i en horari diürn (inclòs migdia) concorda 

amb la inversió del cicle d'activitat en les pobla-

cions de baixa altitud ja descrites per diversos 

autors (CLERGUE-GAZEAU, 1987; MONTORI & 

HERRERO, 2004). 
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Figura 2 (a dalt, a l’esquerra): El riu Boix entre 

la font de la Trilla i Laupont. 

 

Figura 3 (a dalt, a la dreta): Hàbitat de Calotri-

ton asper al sud de Gàrzola. 

 

Figura 4 (imatge central): Salt d'aigua i zona de 

ràpids al riu Boix. 

 

Figura 5 (A baix): Mascle de tritó pirinenc loca-

litzat al sud de Gàrzola (La Noguera). 

 

Fotografies: J.M-M. 
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DISCUSSIÓ

La CG34 és quadrícula nova per al tritó pirinenc 

(Calotriton asper) i la població localitzada és la de 

menor altitud i més meridional confirmada, a dia 

d'avui, en l'àmbit del prepirineu occidental català. 

Paradoxalment, es tracta de la població més ben 

constituïda del riu Boix i una de les més saluda-

bles de tot l'àmbit de les serralades del prepirineu 

exterior occidental, entre el riu Segre i el Noguera 

Ribagorçana. 

La distància de prop de 5km de curs fluvial en 

relació a la localitat de tritó pirinenc més propera 

coneguda a data d’avui1, solcada d'espai agrícola 

amb abundants granges porcines i sense vegeta-

ció riberenca ben constituïda, suposa un impor-

tant handicap per a l'eventual colonització d'a-

quest espai per part d'efectius procedents de riu 

amunt. D'altra banda, l'extensió i bona constitució 

de les poblacions, així com la qualitat i quantitat 

de l'aigua i medi fluvial en general en aquest tram 

el fan ben idoni per al tritó, força més que no pas 

localitats com la font de l'Hedra o la font de la 

Figuera, amb el bosc de ribera més fragmentari, 

amb trams d'aflorament d'aigua més curts i tem-

porals i amb un substrat més rocallós i encaixat 

(amb trams soldats pel ciment calcari), amb 

menys amagatalls i menys possibilitats de dissi-

par la força de l'aigua en cas d'avingudes.  

Per tot plegat cal pensar que aquesta població 

deu ser un testimoni de l'antiga extensió que va 

assolir la distribució del tritó pirinenc durant les 

darreres glaciacions, com ja han assenyalat di-

versos autors (CLERGUE-GAZEAU, 1971; GASSER, 

1973; MONTORI et al., 2002), que de ben segur 

arribaria fins el límit amb el riu Segre, fins temps 

recents en què l'activitat humana ha degradat les 

condicions del tram més baix del riu Boix. 

La troballa d’aquesta població incrementa subs-

tancialment el tram fluvial del riu Boix ocupat pel 

tritó pirinenc. Si en les poblacions actualment 

conegudes podem estimar una longitud màxima 

d’uns 200m lineals o 1% de tot el curs fluvial 

ocupat, passaríem a uns 2000m lineals o al 10% 

del riu Boix amb presència del tritó pirinenc.   

Les condicions de qualitat i quantitat d'aigua, i 

d'extensió farien possible, eventualment, la conti-

nuïtat a mig/llarg termini d'aquesta població, 

sempre que no s'incrementessin substancialment 

les extraccions d'aigua riu amunt ni se n'empitjo-

rés la qualitat, fruit d'abocaments que, miraculo-

sament, no han afectat fins ara aquest tram flu-

vial.  

 
1  Cal, en aquest sentit, distingir entre poblacions establertes, més o menys estables i reproductores, d’individus aïllats 

observats a vegades en diversos punts (per ex. a només 300m al N de Vilanova de Meià, o en altres cursos fluvials), de ben 

segur arrossegats per crescudes puntuals del cabal fluvial.  
 

Fig. 6- Situació de les poblacions conegudes al riu Boix.  
Punt 1:  Font de la Figuera;  Punt 2:  Font de l’Hedra;  

Requadre violeta: nova població descrita (elaborat a 

partir ICGC). 
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