El meu nom és
Calotriton i
només visc al
Montseny!
Exposició itinerant sobre
el tritó del Montseny

lifetrito@diba.cat
www.lifetritomontseny.eu
#LifeTritóMontseny
Els continguts d’aquesta exposició no reflecteixen l’opinió oficial de la Unió Europea.
Els autors assumeixen completament la responsabilitat de la informació.
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El projecte Life Tritó Montseny és una iniciativa que pretén
millorar l’estat de conservació del tritó, actuant sobre els factors
que el posen en risc.
Life Tritó Montseny està cofinançat pel Programa LIFE de la
Unió Europea. El projecte es desenvolupa a l’espai de la Xarxa
Natura 2000 Massís del Montseny (ES5110001).

Un organisme excepcional i fràgil

E

l tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és un organisme únic que només
viu al Montseny. No existeix enlloc més de tot el món!

El tritó del Montseny viu als racons més amagats i millor conservats del
Parc Natural del Montseny. Les seves poblacions són escasses i l’hàbitat
que ocupa, molt limitat.
La supervivència del tritó del Montseny està amenaçada
per l’impacte de l’activitat humana. És un dels
amfibis més amenaçats d’Europa, i la Unió
Internacional per la Conservació de
la Natura (IUCN) l’ha catalogat
com «en perill crític».

Un tritó enigmàtic
1978
1981

Malgrat que fa almenys un milió
d’anys
que
habita
el
Montseny,
només
Es documenta per primera vegada la
en fa pocs que se’n va descobrir
presència d’uns tritons al Montseny
identificats com a tritons pirinencs.
l’existència. I, encara avui, molts
aspectes de la seva vida continuen
Es fa la primera publicació científica sobre
sent un misteri per a la ciència.
els tritons trobats al Montseny.

1990

Es comencen els estudis per determinar-ne
la distribució i l’estat de conservació.

2001

S’estudien a fons les poblacions, l’hàbitat
i l’estat de conservació. Es determinen
diferències respecte al tritó pirinenc.

2005

S´estudia en detall la morfologia i la genètica del tritó, en col•laboració
amb el Museu d’Història Natural de Londres.
Es conclou que el tritó del Montseny és una espècie nova (Calotriton
arnoldi), endèmica del Montseny i diferent del tritó pirinenc.
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Coloració bruna-xocolata, de vegades amb taques groc pàl lid.
Aspecte general una mica aplanat.
Ventre translúcid, amb una taca de color blanc marfil a la gola.
Pell amb berrugues acabades en una punta negra de queratina.
•

la. Cua més alta
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l tritó del Montseny és un urodel, és a dir, un amfibi amb cua,
que pertany a la família dels salamàndrids (Salamandridae).

mb

Com és el tritó del Montseny?

Cicle biològic
El tritó del Montseny és un amfibi exclusivament aquàtic. Totes les
fases del seu cicle biològic passen a dins de l’aigua.

Soc així de petit!
Mida màxima
adult: 110 mm

MADURACIÓ
SEXUAL

Escala 1:1

METAMORFOSI
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S’alimenta de larves
d’invertebrats aquàtics i de
salamandra.

ó
i
c
a
n
r
e

Estivació

El tritó hiberna
amagat entre
les roques de
la llera.
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El tritó
redueix la
seva activitat
a l’estiu.
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És actiu
sobretot de nit.

Tritó a prop de la
superfície de l’aigua.

Altres salamàndrids que viuen al Montseny

Tritó verd
Triturus marmoratus
Freqüent.
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Tritó palmat
Lissotriton helveticus
Distribució reduïda.

Salamandra
Salamandra salamandra
Freqüent.

Tritó ibèric
Lissotriton boscai
Introduïda. Pot transmetre
malalties i competir amb les
espècies autòctones.

2/5/2018 11:25:46

On viu el tritó del Montseny?

E

l tritó del Montseny és un organisme molt difícil d’observar i d’estudiar a la natura.
Viu en torrents de muntanya, en llocs remots i de difícil accés. Requereix excel·lents
condicions ambientals per poder viure-hi: aigües molt netes i fredes, que circulin per
boscos ben estructurats.
La presència del tritó ens indica l’existència d’hàbitats d’alt valor ecològic i ben
conservats.

FAGEDES I ALZINARS
Mantenen la humitat ambiental i la
frescor. Vessants obacs entre els
600 i els 1.200 metres d’altitud.

AIGÜES FREDES MOLT OXIGENADES
El tritó respira bàsicament per la pell,
agafant l’oxigen de l’aigua. Els pulmons
petits li permeten limitar la flotació.

SUBSTRATS ESQUISTOSOS
Fons de roques amb fissures i forats, on
el tritó s’amaga durant el dia. La seva
activitat és sobretot nocturna.

Com són les poblacions de tritó del Montseny?
<1.500

individus adults

5 km

en
lineals de torrents

àrea total

8 km

2

7

poblacions
diferents

4
3

POBLACIONS OCCIDENTALS:

POBLACIONS ORIENTALS:

la punta del musell dels mascles
presenta una pigmentació blanc marfil.

mostren sovint taques irregulars de
color groc pàl·lid.

al nucli occidental
al nucli oriental

Es calcula que els dos grups de població es van diferenciar fa uns 250.000 anys
aproximadament, coincidint amb l’ocurrència de fenòmens periglacials al Montseny.
Els cicles anuals de glaç i desglaç haurien provocat el desplaçament de les
poblacions buscant les condicions més òptimes, fins que van quedar separades en
dos grups aïllats per barreres físiques que impedien l’intercanvi d’individus.
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Per què es troba en perill?

E

l tritó del Montseny és una espècie considerada en perill crític: la seva població és
petita, i la seva distribució, molt limitada. A més a més, està molt adaptada a un
hàbitat molt concret i té molt poca capacitat de dispersió, ja que només es pot moure
per l’aigua.
Un fong
(quitridiomicosi) afecta
molts amfibis arreu del
món. L’activitat humana
n’afavoreix la
propagació.

Contaminació de
l’aigua per
abocaments d’aigües
no depurades.
Menor disponibilitat
d’aigua als torrents, a
causa de la sequera i
les captacions.

Fragmentació
de l’hàbitat per
carreteres
i pistes.

Malalties
infeccioses
Malformacions o
melanomes benignes,
d’origen encara
desconegut.

Hàbitat

Amenaces

Patologies

Augment de les
temperatures.

Viabilitat
genètica
Les poblacions es troben
aïllades i són petites. La
pèrdua o degradació de
l’hàbitat podria extingirles o fer-les genèticament
inviables.

Altres canvis
microambientals i
efectes encara
desconeguts.

Efectes del
canvi climàtic

Regressió de la
fageda cap a cotes
més altes.

Canvis en el règim
de pluges (sequeres
més llargues i
recurrents).

Com treballem per assegurar la
conservació del tritó del Montseny?
El projecte LIFE TRITÓ MONTSENY: beneficis per al
tritó, beneficis per a tothom.
Assegurant la qualitat de l’hàbitat aquàtic i de ribera.
Assegurant la viabilitat de les poblacions de tritó mitjançant
programes de cria i reintroducció.
Ampliant el coneixement científic i tècnic per a la gestió i conservació.
Implicant i comprometent els agents del territori en la conservació.
Protegint legalment el tritó en l’àmbit estatal i europeu.
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Com millorem l’hàbitat del tritó?

É

s molt important assegurar el bon estat dels torrents de muntanya perquè el tritó
trobi tot allò que necessita per viure-hi.

						 PROBLEMES

PROBLEMES

Disminució de cabal als torrents
Les captacions d’aigua poden
contribuir a assecar alguns trams
dels torrents, especialment quan hi
ha sequera.

Fragmentació de l’hàbitat
Per carreteres, pistes forestals i
pistes de desembosc que creuen els
torrents. Creen barreres que el tritó
no pot travessar.

Abocament d’aigües no
depurades
Fan augmentar la disponibilitat de
nutrients a l’aigua, alterant-ne les
condicions físiques i químiques.
Modifiquen les comunitats
d’organismes.

Desaparició del bosc de ribera
i substitució del bosc autòcton
per plantacions comercials
S’atura la funció reguladora del
bosc: augment de la temperatura
(reducció de l’ombra), increment
de l’erosió i arrossegament de
sediments cap al torrent.

ACCIONS LIFE TRITÓ MONTSENY
Millora dels sistemes de captació (reducció
de pèrdues, eliminació de consums
innecessaris) per garantir un cabal mínim
d’aigua durant els mesos més secs.

Instal lació de passos d’aigua
que mantinguin les condicions
de la llera als llocs on les pistes
i carreteres creuen els torrents.

Instal lació de sistemes de recol lecció
de l’aigua de pluja i de reaprofitament
d’aigües grises.

Restauració dels hàbitats
de ribera per recuperar la
vegetació autòctona i frenar
els processos d’erosió.

•

•

•

Instal lació de sistemes de depuració, com
llacunes artificials (filtres verds), on la
vegetació depura l’aigua residual.
•

És imprescindible la cooperació
amb els agents del territori
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Tritons criats en captivitat

E

l programa de cria en captivitat permet, per una banda, mantenir una reserva genètica
fora de la natura (per fer front a possibles catàstrofes) i, per l’altra, reforçar les poblacions
naturals i augmentar-ne la distribució amb tritons criats en captivitat.
Triton
s

Triton
s

nta
ls

Exemplars salvatges,
«fundadors» de la
població en captivitat.
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La cria es fa en diversos
centres com a norma de
seguretat: si succeeix algun
problema sanitari, s’evita
posar en risc a tota la
població.

Els tritons orientals i
occidentals es crien per
separat, d’acord amb la
separació natural de les
poblacions.

Zoo de Barcelona*
(des del 2013).

Zoo de Chester**,
Regne Unit
(des del 2017).
Pont de Suert*
(des del 2014).

* Obert al públic / **Fora del projecte LIFE.

Torreferrussa
(des del 2007).

Els aquaris simulen les condicions ambientals dels torrents del
Montseny. El manteniment de tritons en captivitat permet, a més
a més, conèixer-ne més detalls de la biologia i les necessitats
ecològiques.
La riquesa genètica és fonamental: a més diversitat genètica de les
poblacions, més capacitat per adaptar-se a canvis en l’ambient.
Cal evitar la consanguinitat. Per conèixer bé qui són els pares de cada exemplar, cada parella
es manté separada de les altres. Les femelles guarden l’esperma dels diferents aparellaments
durant més d’un any i es podrien aparellar amb diferents mascles durant aquest temps.
S’utilitzen programes informàtics per saber quins aparellaments són els millors per mantenir la
variabilitat genètica.

ACCIONS LIFE TRITÓ MONTSENY
Determinació de la variabilitat genètica de la població en cria i assignació
exacta pares-fills amb tècniques genètiques.
		 Millora dels protocols de cria del tritó. Estudi i solució de problemes com la
mort prematura de larves i la infertilitat.
		 Instal•lació de sensors de temperatura i humitat en els torrents on viu el tritó,
per reproduir les variacions ambientals diàries i estacionals en els aquaris de
cria. Estudi experimental de l’impacte del canvi climàtic sobre el tritó.
		 Ampliació dels centres de cria de Torreferrussa, Zoo de Barcelona i Pont
de Suert per augmentar la reserva genètica i el nombre de tritons que es
podran alliberar.
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Les noves poblacions de tritó

U

na part dels tritons nascuts en captivitat seran fundadors de noves poblacions al
Montseny, en torrents que presentin les condicions idònies per viure-hi, però on no
hi ha tritons actualment.

Abans del projecte Life
Tritó Montseny ja s’havien
fet reintroduccions de
tritons captius amb
l’objectiu d’avaluar-ne la
supervivència.

Tritons de diferents edats són alliberats a
la primavera i a la tardor, quan els torrents
tenen més aigua i els nous tritons troben
més oportunitats de refugi i recursos per
subsistir.
Els tritons s’alliberen de nit, per tal de facilitar
l’adaptació al nou medi.

Abans d’introduir-los al medi es
comprova que estiguin totalment
sans i que no encomanaran cap
malaltia a la població natural.

Es marquen amb un implant sota
la pell fàcilment visible i inofensiu,
que en permet fer un seguiment
posterior: la primavera següent
es comprova quants tritons
han sobreviscut i si hi ha hagut
naixements en el nou hàbitat.

La vigilància de malalties infeccioses
Amfibis de tot el món están amenaçats per l’expansió
d’algunes malalties infeccioses que produeixen
mortalitats massives en algunes poblacions i fins i tot
l’extinció d’espècies: la quitridiomicosi, produïda per
un fong, o el ranavirus.
Per aquesta raó es fa un control de l’estat sanitari de les
poblacions de tritó i d’altres que hi conviuen: la salamandra i el gripau comú.
Tot i no haver estat detectades per ara al Montseny, s’han trobat casos
de quitridiomicosi en zones properes, cosa que fa que existeixi un risc real
d’infecció. Per això és necessari mantenir un programa de vigilància continu.
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l tritó del Montseny és una petita gran mostra del ric patrimoni natural que acull el
Montseny. Des del projecte Life Tritó Montseny volem contribuir a conservar-ne la
població i l’hàbitat, però tothom pot aportar el seu granet de sorra!

Fent un ús racional de l’aigua, reduint-ne al màxim possible el consum a la llar.
Consumint aigua de l’aixeta abans que embotellada.
Fent servir aigua de pluja o aigua reutilitzada per regar l’hort, el jardí, etc.
Mantenint les rieres, els torrents i les basses lliures de residus i deixalles.
Evitant ficar-nos en torrents i rieres: alterem l’aigua, movem els sediments,
podem malmetre ous i larves... Hem d’impedir també que ho faci el nostre gos!
Respectant la vegetació autòctona de ribera.
Visitant el tritó al centre de cria del Zoo de Barcelona, on podem mirar de ben a
prop com són els adults i les larves. El tritó és molt difícil de trobar i observar a la
natura, i és molt possible que alterem el seu hàbitat si ens hi acostem massa.
Si trobem altres amfibis, observant-los sense tocar-los ni molestar-los, i en cap
cas movent-los de lloc. Són organismes molt fràgils! A més, podem contribuir a
estendre malalties que els afecten greument.
No alliberant animals en basses o torrents, especialment si són exòtics: peixos,
crancs de riu, tortugues de Florida, etc. És molt important!
Circulant a poca velocitat per les pistes i carreteres del Montseny, també en
bicicleta, i vigilant si hi ha animals que puguem atropellar, especialment quan plou.
Reduint la nostra contribució al canvi climàtic.
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