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Tripliquen la capacitat d’un centre
de cria del tritó del Montseny
ACN/DdG SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

■ El Centre de Fauna de Torreferrussa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), ha triplicat la capacitat de les instal·lacions de cria en captivitat del tritó
del Montseny. Es tracta de l’únic
vertebrat endèmic de Catalunya i
que es troba en «perill crític d'extinció». Els nous equipaments
han suposat una inversió de

. euros i incorporen una
nova sala de  metres quadrats,
amb  nous aquaris, que se sumen als  que ja existien. L’acció
s’emmarca en el projecte Life Tritó del Montseny que pretén millorar l’estat de conservació de l’amfibi i el seu hàbitat i assegurar la
preservació de l’espècie.
En aquesta línia està previst
que al llarg d’aquest mes de juny

també s’inauguri l'ampliació dels
espais de recuperació del Zoo de
Barcelona i el Pont de Suert, amb
l’objectiu d’assolir una producció
de  nous exemplars anuals entre els tres centres.
Fins ara, només s’ha fet una
reintroducció d’exemplars en
l’entorn salvatge. Va ser l’any 
quan s’hi van alliberar prop de 
exemplars fruit del programa de
criança en captivitat de Torreferrussa. D’aquests en va sobreviure
un . L’objectiu és poder repetir
aquesta experiència en els propers anys.

La nova sala de 70 metres quadrats té 240 aquaris nous. GENCAT
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Mejorala cria
de tritones
E1Centre de Faunade Torreferrussa, en Santa Perp~tuade Mogoda,
ha triplicadola capacidad
de las instalaciones de cria del trit6n del
Montsenycon 240nuevosacuarios,
segfin inform6el Departamentde
Territorii Sostenibilitaten un comunicado. Se ha construidouna nueva
sala de unos 70 metros cuadrados
quese sumaa la instalaci6nexistente, de unos 30 metros cuadrados,
que dispone de 100 acuarios m~s.
La ampliaci6nde este espaciopermitegenerarnuevasparejas queponen unos40 huevosanuales, de los
que prosperanalrededor de150%.
E1centro acoge900ejemplaresde
tritSn del Montseny
e impulsadesde
2003un programade cria en cautividad, informaEuropaPress.
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Obren les noves instal·lacions al
Pont de Suert per la cria del tritó
El Centre de Fauna incorpora 120 nous aquaris
que se sumen ais 20 que hi havia fins a I actualitat
El Pont de Suert
N Ú R I A CASTELLS
Les noves instal·lacions de cria
en captivitat del tritó del M o n t seny al Centre de Fauna del Pont
de Suert van obrir les portes ahir
a m b 120 aquaris que se sumen
ais 20 ja existents dintre del projecte europeu Life Tritó

Mont-

seny que va començar a caminar
fa tres anys.
S'ha

adequat

un

habitacle

existent per traslladar exemplars
de les instal·lacions antigues i
crear noves parelles, la qual cosa

FOTO: Núria Castells / Imatge de la visita ahir al centre del Pont de Suert. Un dels exemplars de tritó

permetrà triplicar la reproducció.
També s'han ampliat les instal·lacions de cria d'aquesta espècie

(dos centres inclosos en el mateix

ment de la cria, la consolidació

cada any, dels quals eclosionen

única vertebrada endèmia i d'am-

projecte Life). S'espera

aconse-

del reservori en captivitat i la re-

un 80 per cent i sobreviuen un 80

fibis més amenaçada i en perill

guir prop de 400 exemplars cada

producció, i la promoció de l'edu-

per cent d'aquests. Els exemplars

d'extinció d'Europa, al centre de

any en el total dels tres centres.

cació ambiental. Els exemplars de

nous són alliberats a la zona del

Torrefarruesa i s'estan enllestint

El projecte es marca com a triple

t r i t ó del Montseny posen uns 40

Montseny o es deixen en captivi-

els treballs al Zoo de Barcelona

objectiu el seguiment i manteni-

ous entre la primavera i la tardor

tat per garantir la reproducció.

