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En servei les noves instal·lacions de cria en
captivitat del tritó del Montseny al Centre de
Fauna de Pont de Suert


S’han inaugurat les noves instal·lacions amb 120 aquaris, que se
sumen als 20 existents, dins del projecte europeu Life Tritó
Montseny



S’ha adequat un habitacle existent per traslladar exemplars de les
instal·lacions antigues i crear noves parelles, la qual cosa permetrà
triplicar la reproducció



També s’han ampliat les instal·lacions de cria d’aquesta espècie
endèmica al Centre de Fauna de Torreferrussa, i s’estan enllestint
els treballs al Zoo de Barcelona, els altres dos centres que
conformen el programa de cria en captivitat



S’espera aconseguir prop de 400 exemplars d’aquest amfibi cada
any entre els tres centres total

El director general
de Polítiques de
Muntanya
i
del
Litoral, Albert Alins,
el conseller delegat
de
Forestal
Catalana,
Gabriel
Esquius; el cap del
Servei de Fauna i
Flora
de
la
Generalitat, Ricard
Casanovas, i el cap
de l’Àrea de Gestió
ambiental de Forestal Catalana, Francisco Fernández, han inaugurat avui les
noves instal·lacions de cria en captivitat del tritó del Montseny (Calotriton
Arnoldi) al Centre de Fauna de Pont de Suert, habilitades en el marc del
projecte europeu Life Tritó Montseny.
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El Centre de Fauna de Pont de Suert, amb el Centre de Fauna de
Torreferrussa i el Zoo de Barcelona, són els únics tres centres de Catalunya
que formen part del programa de cria en captivitat d’aquesta espècie en perill
crític. Concretament aquest centre es va incorporar al programa el 2013, amb
unes instal·lacions de 20 m2 de superfície i 20 aquaris que acullen actualment
un total de 40 exemplars de la varietat occidental del tritó del Montseny,
procedents originàriament del Centre de Fauna de Torreferrussa. Aquí,
actualment compten amb uns 900 exemplars de les dues varietats existents
(oriental i occidental), mentre que al Zoo de Barcelona, un centenar de
l’oriental, aproximadament. Entre els tres centres, s’espera aconseguir prop de
400 exemplars d’aquest amfibi cada any.
Precisament, l’ampliació que
avui s’inaugura respon a la
necessitat de disposar d’espai
suficient per multiplicar la
capacitat reproductora dels
exemplars disponibles. Els
treballs han consistit en
l’adequació
d’un
edifici
existent de 40 m2 de
superfície, i la instal·lació de
120 aquaris, amb capacitat
per acollir fins a 500 exemplars. Els treballs de condicionament, que es van
iniciar el juny del 2017, han comprès la reforma interior d’aquest espai per
adequar-lo als nous usos, i la instal·lació dels equipaments per mantenir les
condicions de temperatura i humitat necessàries per a la supervivència
d’aquesta espècie. Un cop finalitzada l’adequació de l’edifici, personal del
centre de fauna ha traslladat des del passat mes de març exemplars ubicats a
les antigues instal·lacions fins a les noves, de manera progressiva, per garantir
l’èxit de l’operació.
Paral·lelament, aquesta setmana també s’ha enllestit l’ampliació de les
instal·lacions de cria en captivitat del tritó del Montseny al Centre de Fauna de
Torreferrussa, amb 240 nous aquaris en servei. La inversió en l’ampliació de
les instal·lacions de tritó d’aquests dos centres de la Generalitat ha estat de
prop de 120.000 euros. Finalment, està pràcticament acabada la nova
instal·lació del Zoo de Barcelona, amb 110 aquaris nous.
Gabinet de premsa
Diputació de Barcelona
Pàg
gb.premsacom@diba.cat
. 2
93 4022094
de
4

 Comunicat de premsa 
Suport europeu a l’espècie endèmica
L’impuls de la cria en
captivitat d’aquesta
espècie endèmica,
catalogada com a tal
des del 2005, és un
dels objectius del
projecte europeu Life
Tritó del Montseny.
En marxa des de
l’octubre de 2016, el
projecte és coordinat
per la Diputació de
Barcelona,
i
hi
participen la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de Forestal Catalana; la Diputació de Girona; i el Zoo de
Barcelona. Fins al desembre del 2020, el projecte pretén millorar l'estat de
conservació de l’amfibi i el seu hàbitat de ribera, amb un pressupost de tres
milions d’euros. Un 60% de l’import provindrà de la Unió Europea i un 40%
dels socis.
El tritó del Montseny és l’únic vertebrat endèmic a Catalunya. Les primeres
poblacions, descobertes el 1979, es van atribuir a una espècie molt propera, el
tritó pirinenc (Calotriton asper). Més tard, a finals del 2005, estudis científics
van concloure que a nivell morfològic i genètic es tractava d’una espècie
diferent. La població salvatge d’aquest amfibi es manté estable i es calcula que
hi ha uns 1500 exemplars adults distribuïts en 7 torrents del Montseny. En
gairebé 10 anys de programa de cria en captivitat s’ha aconseguit prop de 2000
exemplars. Tanmateix, l’espècie continua en perill crític d'extinció i és l'amfibi
més amenaçat d'Europa Occidental. Les condicions de temperatura i humitat
necessàries per a la seva supervivència el fan especialment vulnerable davant
el canvi climàtic. Per això és clau mantenir un reservori que garanteixi la
conservació de l’espècie.

Gabinet de premsa
Diputació de Barcelona
Pàg
gb.premsacom@diba.cat
. 3
93 4022094
de
4

 Comunicat de premsa 

Imatge: Fèlix Amat.

15 de juny de 2018
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