ANTECEDENTS SOBRE LA RECERCA I SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE TRITÓ
DEL MONTSENY

Fèlix Amat, Museu de Granollers – Ciències Naturals

Introducció al monitoratge del tritó del Montseny

Com va començar? Antecedents.
- Troballa de la primera població de tritons de torrent al Montseny (1980): assignació taxonòmica a Euproctus asper (tritó
pirinenc), actualment Calotriton asper.
- Publicació científica de la troballa: 1981.
- Primer estudi de demografia i distribució (1991): interès biogeogràfic de les poblacions i singularitat morfològica.
- Estudi de l'estatus de les poblacions de tritó pirinenc al Montseny (2001 - 2005): noves poblacions i morfologia.
- Estudi de l'estatus taxonòmic de les poblacions de tritó pirinenc al Montseny: 2001 - 2005.
- Calotriton arnoldi, tritó del Montseny, una nova espècie d'amfibi a Europa, microendèmica del PN i RB del Montseny.
- Desenvolupament d'un projecte de recerca aplicat i multidisciplinar (2006-2009): genètica, morfologia, bioclimàtica,
ecologia i patologia.

Actuacions realitzades fins l'actualitat

▪ Actuacions bàsiques
a) Estudi demogràfic de poblacions model.
b) Seguiment de les poblacions introduïdes.
c) Seguiment de les poblacions naturals.
▪ Actuacions complementàries
a) Monitoratge de l'hàbitat.
b) Alliberament d'individus nascuts en captivitat en poblacions introduïdes.
c) Suport al mostreig patològic i genètic.
d) Avaluació de la disponibilitat d'hàbitat potencial.
e) Divulgació ambiental.

Estudi demogràfic: objectius i metodologia

Perquè?
Per gestionar adequadament una espècie cal conèixer la seva biologia: demografia.
- Comprendre i preveure el risc d'extinció intrínsec de l'espècie.
- Entendre com funcionen les poblacions al llarg del temps.
- Disposar d'estimes de densitat i mida poblacional.
▪ Objectiu bàsic
- Estimació dels paràmetres bàsics de la dinàmica demogràfica de les poblacions.
▪ Metodologia
- Personal destinat: un investigador principal, especialista en l'espècie.
- Àmbit geogràfic: un tram de longitud inferior a 200 m per cadascuna de les dues poblacions model, situades
cadascuna en un nucli diferent i, en diferents hàbitats i altituds.
- Àmbit temporal: mostreigs nocturns (de 3 a 12 dies per any i població) durant el 2006-2009.
- Obtenció de dades: captura, marcatge amb un còdex individual basat en la implantació subcutània
d'elastòmer i posterior recaptura dels adults.
- Modelització: disseny robust amb paràmetres estimables (probabilitats de captura i recaptura, supervivència
interanual, emigració i immigració, i mida poblacional) i selecció de models basada en el criteri d'Akaiké.

Estudi demogràfic: resultats i conclusions

▪ Resultats
a) Captura i marcatge de 167 (població oriental) i 67 (població occidental) adults.
b) La població oriental, situada en una fageda i a més altitud presenta una mida poblacional major i
menor supervivència, en relació a l'occidental.
c) Hi ha un efecte negatiu de la captura i marcatge dels individus, que reaccionen amagant-se a
l'interior rocós del torrent i com a resultat la probabilitat de recaptura és més baixa que la de
captura.
d) Els models demogràfics finals obtinguts són molt senzills: baixa mida poblacional i capturabilitat.
▪ Conclusions
a) Els resultats obtinguts permeten estimar mides poblacionals i densitats amb una certa precisió.
b) Caldria assajar una metodologia de reconeixement individual, que reduís el temps de
manipulació i l'impacte del marcatge sobre els individus.
c) Si es vol fer anàlisi de viabilitat poblacional i estimar la detectabilitat es necessari realitzar un nou
estudi demogràfic i a més llarg termini.
Actualment s'està plantejant aquesta opció en col·laboració amb científics del Centre d'Estudis Avançats de Blanes.

Seguiment de les poblacions introduïdes: objectius i metodologia

Perquè?
La creació de noves poblacions per mitjà d'introduccions és una estratègia de conservació que pot permetre
augmentar la mida de la distribució geogràfica i en conseqüència el nombre d'individus, dos característiques que
s'utilitzen alhora d'avaluar l'estat de conservació d'una espècie.
▪ Objectiu bàsic
-Avaluar experimentalment si es possible crear noves poblacions en hàbitats potencialment favorables i si
tenenèxit i es desenvolupen correctament.
▪ Metodologia
- Personal destinat: un investigador principal, especialista en l'espècie i guarderia i personal tècnic del PN i
RB del Montseny, personal de CRF de Torreferrusa i cos especial d'agents rurals.
- Individus alliberats: larves i immadurs nascuts en captivitat en el CRF de Torreferrusa: 171 en la població
occidental i 147 en la oriental.
- Àmbit geogràfic: quatre poblacions creades el 2010, 2011 i 2015 (no monitoritzades encara), dues per
cadascun dels dos nuclis de distribució.
- Àmbit temporal: mostreigs nocturns, bàsicament de tardor, de 3 a 4 nits per població en funció dels
resultats.
- Dades obtingudes: nombre d'individus trobats, maduresa sexual i estat reproductor, condició corporal i
comportament.

Seguiment de les poblacions introduïdes: resultats i conclusions

▪ Resultats
a) La nova població occidental sembla haver-se establert amb èxit, però de forma limitada
exclusivament en el tram mitjà del torrent, on les condicions de l'hàbitat són idònies.
b) Els individus presenten una condició corporal i comportament normals, i han assolit el seu estadi
reproductor.
c) La nova població oriental no sembla haver tingut èxit, malgrat la gran quantitat d'individus
alliberats i a més s'hi ha detectat abocament de sediments a la llera aquest 2016.
▪ Conclusions
a) Ens trobem en una fase molt preliminar del programa de creació de noves poblacions on cal
assajar procediments d'alliberament, marcatge i selecció d'hàbitat.
b) Preliminarment es pot afirmar que si existeix hàbitat amb condicions òptimes i s'alliberen un gran
nombre d'exemplars al llarg del temps, la implantació de noves poblacions pot tenir èxit.

Seguiment de les poblacions naturals (2006-2014): objectius i metodologia

Perquè?
Una espècie en perill crític d'extinció requereix d'una vigilància contínua a llarg termini pel que fa a l'evolució de les
seves poblacions, fins que es troba fora de perill immediat.
▪ Objectiu
- Determinar si la distribució geogràfica de l'espècie es manté constant i estable al llarg del temps o si per
contra s'expandeix o es redueix.
▪ Metodologia
- Personal destinat: un investigador principal, especialista en l'espècie amb el suport de la guarderia i
personal tècnic del PN i RB del Montseny, i cos especial d'agents rurals.
- Àmbit geogràfic: un tram de longitud inferior a 200 m per cadascun dels 7 torrents habitats per l'espècie.
- Àmbit temporal: mostreigs nocturns, bàsicament primaverals: 1 a 3 nits en funció dels resultats obtinguts.
- Dades obtingudes: presència o absència de l'espècie en els trams mostrejats, nombre absolut d'individus
i relatiu en base als dies obtinguts i nombre de components de l'equip de treball.

Seguiment de les poblacions naturals (2006-2014): resultats i conclusions

▪ Resultats
a) S'han observat tritons en tots els trams durant tot el període de mostreig excepte el 2013 i en un
tram del nucli occidental, on no hi ha hagut observacions el 2013 i 2014.
b) El 2013, es va produir una forta sequera primaveral que va obligar a suspendre els mostreigs,
obtenint- se uns resultats molt pobres.
c) El nombre absolut i relatiu d'individus observats varia d'un any a l'altre, produint-se una
disminució de les observacions des del 2010.
d) En el seu conjunt es van obtenir més observacions en el nucli oriental que en l'oriental, alhora
que hi havia una gran variació d'un tram a un altre.
▪ Conclusions
a) Els resultats obtinguts van ser parcials i no plenament satisfactoris degut a l'observació de pocs
individus els darrers anys i del reduït àmbit geogràfic.
b) Degut a un esforç de mostreig desigual hi havia dificultats per obtenir dades estandarditzades i
comparables entre trams i anys.
Era necessari doncs, replantejar-se el sistema de treball i dissenyar un plantejament més complert i ambiciós.

Seguiment de les poblacions naturals (2015-2016): justificació

Canviar el sistema de treball per tal d'obtenir bàsicament:
▪ Localització d'individus georeferenciades per tal d'integrar-les en SIG del PN i RB del Montseny.
▪ D'això s'en deriva la següent informació
a) Dades directes cartografiades amb precisió sobre presència i abundància: on i com està l'espècie.
b) Indicadors comparables: extensió lineal de la distribució geogràfica i nombre d'individus estimat
(basada en la relació abundància x detectabilitat x densitat).
▪ Periodicitat: anual.
▪ Àmbit geogràfic: indicadors i estimacions per torrent, per nucli poblacional i en el total de la distribució
geogràfica.
Actuacions complementàries
▪ Nou estudi demogràfic i a més llarg termini.
▪ Avaluació continuada de les característiques de l'hàbitat.

Seguiment de les poblacions naturals (2015-2016): objectius

▪ Objectius
- Efectuar una diagnosi continuada de l'estat de conservació de l'espècie.
- Obtenir informació el més complerta i acurada possible per a la gestió aplicada de l'espècie en la
natura i en captivitat, com també del seu hàbitat.
▪ Aplicacions pràctiques
- Estimar risc d'extinció poblacional.
- Determinar si es necessari reforçar poblacions.
- Valorar l'impacte d'actuacions potencialment desfavorables sobre el seu hàbitat.
- Avaluar si l'aplicació de mesures correctores contra impactes te efectes positius.

Seguiment de les poblacions naturals (2015-2016): metodologia

▪ Metodologia
- Personal destinat: sempre un investigador principal amb dos agents del cos especial d'agents rurals.
- Àmbit geogràfic: tota la distribució de l'espècie que sigui mostrejable en condicions de seguretat.
- Àmbit temporal: mostreigs nocturns, exclusivament primaverals, amb 1 a 2 programes de mostreig
dedicant una nit per població a cada programa: en total 10 a 12 nits per programa.
- Dades obtingudes: presència o absència de l'espècie en els trams mostrejats, nombre absolut, relatiu,
geolocalització i si es possible classe poblacional (larva, immadur, adult i sexe) dels individus trobats.

Seguiment de les poblacions naturals (2015-2016): resultats i conclusions

▪ Resultats
a) L'any 2015, es va produir una sequera primaveral molt forta que va impossibilitar completar el
mostreig.
b) L'any 2016 es van obtenir uns resultats excel·lents georeferenciant-se fins a 122 individus i
assolint el mapa de distribució més precís fins ara.
c) S'han trobat individus en el tram superior d'un torrent oriental d'on l'espècie no havia estat
retrobada des dels anys 90.
d) El major nombre d'individus detectats correspon al nucli occidental.
e) Les abundàncies observades depenen de les característiques físiques dels medis aquàtics.
▪ Conclusions
a) A la irregularitat del clima mediterrani que es dona al Montseny, cal sumar-hi l'efecte del canvi
climàtic que farà que episodis de sequera com els de 2013 i 2015, siguin freqüents.
b) Hi ha dificultats en el mostreig derivades de les característiques de l'espècie, i el seu hàbitat:
cabal irregular i variable, entre torrents i trams superior vs inferior, accessibilitat, comportament
nocturn i fissurícola, etc.
c) S'ha assolit una metodologia de monitoratge fiable i comparable que ha de permetre obtenir
dades en quantitat i qualitat suficient.
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