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RESUM 

Presentem un cas aïllat de declivi d’una població de tritó pirinenc (Calotriton asper) a l’Ibon de 

Perramó, Aragó, Pirineus centrals, Espanya. El mostreig de camp realitzat durant juliol de 2017 va 

mostrar una clara reducció de la mida de la població en comparació amb els anys anteriors. Menys de 

25 individus es van observar mostrejant la riba sud-est del llac a la nit, on s’havien observar fàcilment 

centenars de tritons en altres anys. Els resultats dels anàlisis d'infeccions emergents en els amfibis 

van tenir resultats negatius per ranavirus i Batrachochytrium salamandrivorans, però positiu per a B. 

dendrobatidis, tot i que la quantitat de zoosporas era massa baixa per considerar la possibilitat d'un 

efecte patològic. 
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ABSTRACT  

We report a case of strong population decline in a population of Pyrenean newt (Calotriton asper) in the 

Ibon of Perramó, Aragon, Central Pyrennes, Spain. Field sampling performed during July 2017 showed 

a clear reduction of the population size in comparison with previous years. Less of 25 individuals were 

observed by sampling the southeastern shore of the lake at night, where hundred of newts were easily 

observed in other years. Surveys of emerging infections in amphibians have negative results for 

ranavirus and Batrachochytrium salamandrivorans, but positive for B. dendrobatidis, although the 

number of zoospores was too low to consider the possibility of a pathological effect. 
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L’ibón de Perramó és un llac glacial d’una 

superfície de 5’3 ha, situat en un entorn alpí i 

granític, a 2.250 m d’altitud i dins el Parque 

Natural de Posets - Maladeta (Benasque, 

coordenades: 42.638085, 0.499579).  

Des del 2009 s’hi han fet 5 prospeccions 

herpetològiques amb l'objectiu d'estudiar la 

població de tritó pirinenc (Calotriton asper), que 

juntament amb la granota roja (Rana 

temporaria), que es reprodueix en les tolles 

circumdants, constitueixen la comunitat 

d'amfibis presents al llac. 

El tritó pirinenc, si bé és una espècie caracterís-

ticament adaptada a la vida en les aigües 

corrents dels torrents i els rierols, es troba també 

en llacs d’alta muntanya, com l’Ibón de Perramó.  
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A nivell de conservació s’ha constatat la 

desaparició de poblacions lacustres pirinenques 

d’amfibis a conseqüència de la introducció de 

peixos (BARGALLÓ, 2003; BOSCH, 2006).  

Pel que fa a Calotriton asper és important 

destacar que tan sols en dues poblacions 

lacustres situades en els llacs aragonesos de 

Perramó i Acherito, un determinat número 

d’individus conserva les obertures branquials i 

brànquies en diversos graus de desen-

volupament (neotènia parcial). Per aquesta raó, 

aquestes poblacions són força interessants, 

especialment en el context evolutiu de l’espècie. 

La població de tritó pirinenc de l’Ibón de Perramó 

és particularment nombrosa. El 2009 es va fer 

una estimació preliminar de la població, amb un 

resultat aproximat d'uns 780 exemplars, 440 

adults i 340 immadurs. Tot i així, aquests valors 

s’han de prendre de forma molt aproximada, en 

tot cas, la població del llac presentava un elevat 

nombre d’exemplars (AMAT et. al., 2011; Fig. 1). 

Aquesta abundància poblacional es va mantenir 

durant les visites fetes els estius de 2013 i 

2014, així com també el 2015, fetes totes durant 

l’última setmana d’agost. 

Durant la darrera visita dels dos primers autors 

als llacs d’Acherito i Perramó, els dies 2 i 3 de 

juliol del 2017 respectivament, va ser constatat 

per a l’Ibon de Perramó, un preocupant descens 

del nombre d’individus observats. El mostreig 

nocturn es va fer entre les 22:00h i la 1:00 de la 

nit, en el mateix sector del llac mostrejat en 

anteriors ocasions, en un període de l’any en el 

que l’espècie està plenament activa i en unes 

condicions ambientals totalment favorables per 

al desenvolupament de l’activitat dels individus. 

Tot i això, el nombre d’exemplars observat el 

primer dia no va superar els 50, essent detectat 

un anormalment baix nombre de larves. 

Igualment, només es van veure alguns exemplars 

durant les primeres hores del dia 3 de juliol. Els 

exemplars capturats mostraren un 

comportament habitual pel que fa a l’etologia de 

l’espècie i no presentaven cap tipus de lesió, 

anomalia o anormalitat morfològica. 

Cal destacar que durant el mostreig nocturn i 

diürn es van trobar 5 restes de tritó adult, 

concretament cues. Aquesta circumstància no 

s’havia observat anteriorment en cap de les 

visites fetes tot i l’elevat nombre d'individus 

observats i el nombre d’hores invertides en el 

mostreig. Així mateix, es va trobar un exemplar 

de granota roja mort en el mateix llac, cosa que 

tampoc s’havia constatat abans. Donada 

l’anormalitat de la situació, es van collir les 

esmentades cues de tritó i la granota roja, que es 

van conservar en un congelador per al seu 

posterior examen patològic.  

Durant l’esmentada visita no es va observar cap 

circumstància anòmala al llac, com ara presència 

de peixos, espècies introduïdes o alteracions en 

l’hàbitat aquàtic i terrestre. 

Unes setmanes abans d’aquesta visita, el dia 12 

de juny, ja s’havien observat varis exemplars 

adults de C. asper morts dins el llac (Rafael 

Fonoll com. pers.), però en aquesta ocasió 

estaven sencers i no presentaven cap amputació 

aparent (Fig. 2). 

En base a les evidències recollides podem afir-

mar que la població de tritó pirinenc a l’Ibón de 

Perramó ha patit una forta davallada demogrà-

fica i existeix un elevat risc d’extinció a curt ter-

mini. La situació observada es correspon amb el 

típic patró provocat per una malaltia infecciosa 

que s’expandeix ràpidament provocant una rà-

pida mortalitat. Això hauria succeït entre 2015 y 

2017.  

En un principi es va sospitar que la mort 

d’aquests exemplars podria haver estat 

provocada pel fong Batrachochytrium dendro-

batidis, que ja està present en diversos llacs del 

Pirineu, on ha provocat fortes davallades 

poblacionals en el tòtil (Alytes obstetricans).  

Fetes les corresponents anàlisis, aquests van 

donar resultats negatius en Ranavirus i 

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Pel 

que fa a Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) les 

mostres van sortir positives, però amb una 

càrrega molt baixa (<100 zoospores). Amb 

aquesta càrrega tan baixa és pràcticament 

impossible que els exemplars haguessin mort de 
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quitridiomicosi ja que al Pirineu s’han vist molts 

Calotriton asper infectats, amb càrregues més 

grans i perfectament sans. 

Aquest fong és una de les 100 espècies 

invasores més perilloses per a la biodiversitat del 

planeta i s’ha demostrat que és el responsable 

de la davallada de poblacions d’amfibis i fins i tot 

de l’extinció completa d’espècies. 

Als llacs d’Acherito, Ansabère i Arlet ja es 

coneixia la presència d’aquest fong (WALTER S., 

et al 2010). En el cas del llac d’Acherito, 

aparentement sembla que la població de tritó 

pirinenc es manté estable, tot i que amb un 

número d’individus molt baix en relació a la 

disponibilitat d’hàbitat.  

Durant la darrera setmana d’agost del 2015 es 

va visitar el Ilac d’Acherito i el número d’individus 

ja era molt escàs, potser un 5% de l’estimació 

demogràfica feta el 2009. La minva poblacional 

sembla que també s’ha produït a l’altre urodel 

present al mateix llac: Lissotriton helveticus. En 

el cas del tòtil, espècie especialment sensible al 

fong quitridi, s'han observat mascles adults 

cantant, nombroses larves i alguns metamòrfics, 

de manera que sembla que aquesta espècie hi 

sobreviu millor que les anteriors tot i la presència 

de la patologia. 

Seria interessant esbrinar si hi ha alguna relació 

entre el desgel abans d’hora dels llacs i la taxa 

d’infecció per Batrachochytrium dendrobatidis en 

C. asper per si també l’afectés de la mateixa 

manera que a determinades poblacions d’anurs 

estudiades al Pirineu francès (CLARE et. al., 

2016). 

 

CONCLUSIONS 

 

Es desconeix la causa exacta de la mort dels 

esmentats exemplars del llac de Perramó. 

Caldria esbrinar si fou conseqüència d'una 

gelada o nevada sobtada, que en determinades 

circumstàncies pot arribar a causar la mort 

d’alguns amfibis (MONTORI, 2011). En el cas 

dels exemplars observats el dia 12 del mes de 

juny seria probable la mort per congelació 

donat que la major part de la superfície del llac 

estava congelada (Fig. 3 i 4). També seria 

probable que les restes observades el dia 2 de 

juliol pertanyessin als adults trobats el mes de 

juny i que posteriorment haguessin estat 

parcialment devorats per part d’algun carnívor. 
 

La importància i rellevància de les poblacions 

de Perramó i Acherito recau en el fet ja 

esmentat que són les úniques dues poblacions 

conegudes actualment que presenten el 

fenomen evolutiu singular de la neotènia 

(tritons que tot i que siguin sexualment adults, 

conserven característiques larvàries). 

Malgrat que es desconeix la causa exacta de la 

mort dels exemplars de C. asper i R. 

temporaria, es confirma la presència del fong 

ara també al llac de Perramó (on podria ser el 

causant de la minva poblacional de C. asper).  
 

Encara no se sap com combatre el fong al 

camp, però hi ha algunes experiències 

esperançadores amb Alytes muletensis 

(BOSCH, 2015). Cal tenir  en compte que la 

presència d’aquest fong no implica necessària-

ment el desenvolupament de la malaltia. 

 

És imprescindible i fonamental endegar un 

programa de seguiment de les poblacions, 

profund i constant. A més a més es pot 

contribuir a la informació i a la sensibilització de 

les persones que visiten la zona sobre la 

situació crítica dels amfibis, i alhora, del seu 

important paper en el medi natural.  
 

El mes de setembre de 2017 es va recomanar 

a la direcció del Parc Natural, que busqués 

l'assessorament del tercer autor ja que porta 

anys fent el seguiment de l’aparició (GARNER 

et. al.,1998; BOSCH, 2001); evolució (BOSCH 

2007; 2009; WODHODS et. al.,2011) i control 

de l’esmentat patogen (BOSCH, 2015). Tot i 

que s’haurien de prendre les mesures 

oportunes per a la conservació de la població 

esmentada així com també la del llac 

d'Acherito, malauradament, tot sembla indicar 

que de moment no s’ha dut a terme cap 

actuació al respecte. 
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Fig. 1.- Llac de Perramó a l’estiu de 2014, on es mostra l’elevada densitat d’individus que hi existia.  
 

 

Fig. 2.- Tritons pirinencs morts a l’estany de Perramó, observats el 12/06/2017. Foto: Rafael Fonoll. 
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Fig. 3.- Aspecte de l’estany de Perramó el 12 de juny de 2017. Fotografia: Rafael Fonoll. 

 

Fig. 4 .- Exemplar de Calotriton aper de l’Ibón de Perramó. 
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Els permisos de captura científica van ser concedits per INAGA, Gobierno de Aragón. La Direción de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible d'ENDESA va finançar l'estudi de la biologia del tritó pirinenc. 
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