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El 20 i 21 de novembre de 2019 va tenir lloc a Vallgorguina la IV Trobada d’Estudiosos 
de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer els estudis i recerques duts a terme els últims quatre anys en diferents 
àmbits de les ciències socials i naturals del territori corresponent als parcs de la Serra-
lada de Marina, de la Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor.

El conjunt d’aquests parcs conté una representació molt diversa de la fauna i la flora 
mediterrànies, a la qual s’ha d’afegir la presència d’espècies eurosiberianes als racons més 
ombrívols. Alhora, compta amb un valuós patrimoni cultural que abasta des de la pre-
història fins a l’actualitat.

En total, es van presentar 47 comunicacions agrupades en diferents blocs temàtics: 
fauna, hidrologia, història, flora i vegetació, ecologia i ús públic. Els estudis van abordar 
temes rellevants i innovadors, com ara els resultats de diversos projectes LIFE que es 
duen a terme a finques públiques de la Diputació de Barcelona, un treball sobre la pre-
sència dels microplàstics en àmbits aquàtics o un altre sobre la distribució de l’avet i el 
faig a partir de l’estudi del carbons del sòl. També s’hi van presentar estudis de base, 
com el de l’ampliació dels catàlegs de fauna i flora, i els projectes de gestió aplicada per 
a la conservació d’espècies o per al control d’espècies exòtiques.

Precisament, el debat sobre el tema de les malalties emergents en els amfibis i la bi-
oseguretat en el seu tractament i seguiment va ser un dels aspectes clau que cal destacar.

Aquests treballs, que amb aquesta publicació tenim l’oportunitat de llegir amb detall, 
suposen una contribució inestimable per millorar el coneixement de la realitat d’aquests 
tres parcs, dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals, i són de gran utilitat per al 
personal encarregat de gestionar-los i per a qualsevol persona interessada en la seva con-
servació.

Presentació



Hidrologia
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Resum
La informació disponible sobre l’estat de rius i rieres que circulen pels tres parcs naturals de la Serralada 
Litoral Catalana és relativament escassa. De les desenes de cursos d’aigua que hi circulen, majoritàriament 
temporals, només tres són estudiats cada dos o tres anys en el programa de seguiment i control de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. I, a més, el programa CARIMED del grup de recerca FEHM estudia tres rieres 
dos cops a l’any. Tot i la importància d’aquestes dades recollides des de l’àmbit professional de la gestió i 
la recerca, es proposa ampliar la informació sobre l’estat dels ecosistemes aquàtics amb la incorporació de 
dades recollides amb eines i iniciatives dissenyades des de la ciència i la participació ciutadana, com l’app 
RiuNet o el Projecte Rius, que, a més, tenen un clar component educatiu i de conscienciació ambiental.

Paraules clau
Rius, macroinvertebrats, gestió, recerca, ciència ciutadana, educació ambiental

Resumen 
El estado ecológico de los ríos y rieras de los parques de la Cordillera Litoral y cómo mejorar la 
información disponible gracias a la participación ciudadana
La información disponible sobre el estado de ríos y rieras que circulan por los tres parques naturales de la 
Cordillera Litoral Catalana es relativamente escasa. De las decenas de cursos de agua que los recorren, y 
que son mayoritariamente temporales, solo tres son estudiados cada dos o tres años en el programa de se-
guimiento y control de la ACA. Además, el programa CARIMED del grupo de investigación FEHM estu-
dia tres rieras más dos veces al año. A pesar de la importancia de los datos recogidos desde el ámbito pro-
fesional de la gestión y la investigación, se propone ampliar la información sobre el estado de los 
ecosistemas acuáticos con la recogida de datos con las herramientas de la ciencia y participación ciudada-
na, como la app RiuNet o el Projecte Rius, que, además, tienen un claro componente educativo y de con-
cienciación ambiental.

Palabras clave
Ríos, macroinvertebrados, gestión, investigación, ciencia ciudadana, educación ambiental

Abstract
The Ecological Status of Rivers and Streams in the Serralada Litoral Parks and How to Improve 
the Information Available through Citizen Participation
There is relatively little information available on the status of the rivers and streams flowing through the 
three nature parks in the Catalan Serralada Litoral coastal range. Out of the dozens of watercourses running 
through it, most of which are intermittent, only three are studied every two or three years in the ACA’s mon-
itoring and control programme. The FEHM research group’s CARIMED programme also studies three more 
streams twice a year. Notwithstanding the importance of the data compiled in professional management and 
research, it is proposed to expand the information about the status of the aquatic ecosystems by collecting 
data using citizen science and participation tools such as the RiuNet app and the Projecte Rius initiative, 
which additionally have an obvious educational and environmental awareness aspect.

Keywords
Rivers, macroinvertebrates, management, research, citizen science, environmental education

L’estat ecològic dels rius i rieres dels parcs de 
la Serralada Litoral i com millorar la informació 
disponible gràcies a la participació ciutadana

Pau Fortuño1, raul acosta1, EstEla anglada2, MiguEl cañEdo argüEllEs1, daniEl castro1, núria cid1, 
Marina codina2, cEsc Múrria1, toMàs Padrosa2, narcís Prat1, Maria soria1, iraiMa VErkaik1 i núria Bonada1

1Grup de Recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management). Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Universitat de Barcelona
2Projecte Rius. Associació Hàbitats 
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Introducció

Els cursos d’aigua que neixen i circulen per les serralades litorals catalanes són rius 
temporals pràcticament en la seva totalitat. Reben el nom de rieres, sots, barrancs, tor-
rents o rambles, però tots ells, en major o menor mesura, tenen la peculiaritat de veu-
re interromput el seu cabal de forma recurrent, ja sigui en el temps (el riu s’asseca en 
els períodes de pluges escasses, normalment a l’estiu) o en l’espai (el riu presenta trams 
secs i trams amb aigua de forma intermitent en funció de la geomorfologia de la llera). 
Aquesta temporalitat s’ha vist agreujada, en molts casos, a causa dels efectes antròpics 
com l’extracció d’aigua superficial o subterrània per a consum humà, per regar els 
camps i jardins o per a altres usos. A més, s’han de considerar els efectes que està te-
nint, i tindrà, el canvi climàtic sobre els ecosistemes aquàtics d’aquestes serralades. 
Concretament, els models hidrològics per als diferents escenaris d’emissions amb els 
quals s’està treballant actualment prediuen una disminució dels cabals circulants en 
els rius de l’àrea mediterrània (Forzieri et al., 2014; EEA, 2015). Per tant, tot fa pre-
veure que en el futur caldrà dedicar molts més esforços per conservar la biodiversitat 
d’aquests ecosistemes. 

A més a més, els rius temporals han estat històricament poc estudiats i deficientment 
gestionats respecte a altres ambients aquàtics més permanents (Larned et al., 2010). 
Malgrat que es tracta d’ecosistemes aquàtics amb nivells de biodiversitat relativament 
elevats, amb espècies pròpies adaptades a la particular hidrologia i amb significatius 
serveis ecosistèmics (Soria et al., 2017; Datry et al., 2017), la percepció general és que 
aquests ecosistemes tenen poca rellevància. Comparat amb rius permanents, la societat 
no els ha considerat una prioritat i han estat generalment exclosos d’activitats de volun-
tariat o de ciència ciutadana. 

En aquest treball, s’ha realitzat una cerca de la informació disponible sobre la quali-
tat biològica de l’aigua d’aquests ecosistemes als parcs naturals de la Serralada de Marina, 
de la Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor, per tal d’evidenciar que hi ha una 
gran manca d’informació en àmplies àrees d’aquestes zones protegides i que és total-
ment absent a la Serralada de Marina i la Serralada Litoral. Per millorar aquesta situació 
es presenten les dues iniciatives amb les quals la ciutadania pot col·laborar en l’estudi de 
la biodiversitat dels invertebrats aquàtics i la qualitat biològica. Són el Projecte Rius i 
l’app RiuNet, amb què escoles, entitats, famílies i ciutadans en general poden aportar 
dades molt vàlides i útils sobre aquests ecosistemes que podran ser tingudes en compte 
en futurs plans de gestió del medi natural del territori.

Àrea d’estudi

Els parcs naturals de la Serralada de Marina, de la Serralada Litoral i del Montnegre i el 
Corredor són tres zones protegides de la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) de la Dipu-
tació de Barcelona que formen part de la unitat geogràfica de la Serralada Litoral Cata-
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lana. Els tres parcs estan formats per serres i serralades de muntanya baixa mediterrània 
que assoleixen una altitud màxima de 760 m al turó d’en Vives, situat a la zona més sep-
tentrional del Montnegre. Respecte a la seva extensió, el més gran és el del Montnegre i 
el Corredor, amb 15.010 ha; el següent, el de la Serralada Litoral, amb més de 4.042 ha; 
i el darrer, el de la Serralada de Marina, amb 2.086 ha. 

L’objecte d’aquest treball són els rius, rieres i torrents d’aquests tres parcs (figura 1) 
que, al tractar-se d’una zona muntanyosa, són majoritàriament de les zones de capçale-
ra que drenen cap a la conca del Besòs (nord-oest), la Tordera (nord-est) o cap a les rie-
res del Maresme (sud). Així, els cursos d’aigua que hi circulen són d’ordres baixos segons 
el model de classificació de les xarxes fluvials proposat per Strahler (1957), tenen con-
ques de drenatge majoritàriament petites i, degut també al clima marcadament medi-
terrani, no solen portar aigua durant tot l’any, amb la qual cosa tenen un règim hidro-
lògic temporal.

Material i mètodes

Per realitzar aquest treball s’han recollit les dades que ofereixen de forma pública diver-
ses entitats que realitzen estudis de la qualitat biològica de l’aigua mitjançant l’ús dels 
macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors als cursos fluvials dels tres parcs natu-
rals. Les dades s’han categoritzat segons si han estat obtingudes per personal qualificat 
seguint els mètodes oficials d’avaluació de la qualitat biològica de l’aigua dels rius o per 
personal voluntari que utilitza protocols simplificats de ciència ciutadana. 

Dades obtingudes en el marc de programes de seguiment
• Programa de seguiment i control de l’estat de les masses d’aigua de l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA), que és la unitat de control bàsica que dicta la Directiva marc de 
l’aigua (Directiva 2000/60/CE). Als parcs naturals de la Serralada Litoral i de la Ser-
ralada Marina, no s’estudia cap dels seus cursos d’aigua. Al del Montnegre i el Cor-
redor, s’hi considera la riera de Pineda, la de Fuirosos i la de Vallgorguina. A part, 
també s’han tingut en compte altres masses d’aigua com la riera d’Argentona o la ri-
era de Sant Pol, que, tot i que no es troben estrictament a l’àrea de la XPN, hi tenen 
la major part de la seva àrea de drenatge i els seus afluents. Aquestes rieres pertanyen 
a dues tipologies diferents: els torrents litorals i els rius de muntanya mediterrània 
silícica (ACA, 2005), i depenent de la seva tipologia es determina el valor de tall de 
la qualitat segons l’IBMWP (Munné i Prat, 2009). Els seus resultats es presenten en 
una aplicació web de consulta a la qual es pot accedir des d’<aca-web.gencat.cat/
WDMA/>. Les dades disponibles foren recollides la primavera dels anys 2009, 2015, 
2016, 2017 i 2018 i s’han obtingut de l’informe 2012 (dades dels anys 2007 a 2012) i 
de l’informe 2018 (anys 2013 a 2018).

• Programa de la qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona del Grup de 
recerca FEHM de la Universitat de Barcelona, que és fruit del conveni amb l’Àrea 

aca-web.gencat.cat/WDMA/
aca-web.gencat.cat/WDMA/
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d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Els punts d’estudi situats a l’àrea de 
la XPN són tres, i tots tres es troben al Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Són 
al torrent de Ca l’Arenes, amb dades disponibles des de 1995, la riera de Furiosos, 
sobre la qual hi ha dades des de 1999, i la riera de Pineda, que va començar a estu-
diar-se el 2014. De nou, aquestes tres rieres s’han categoritzat en dues tipologies dife-
rents: els torrents litorals i els rius de muntanya mediterrània silícica. Aquestes dades 
poden ser consultades a la pàgina web <www.ub.edu/barcelonarius>, on es publiquen 
en els diferents informes anuals (per exemple: Fortuño et al., 2018) i el visor de da-
des històriques.

Dades obtingudes des de projectes de voluntariat o de ciència ciutadana 
• Projecte Rius de l’Associació Hàbitats. Aquest projecte s’inicià el 1997, actualment 

centenars de grups de voluntaris de tot Catalunya realitzen inspeccions per avaluar 
la qualitat dels rius dos cops l’any (primavera i tardor). Les dades que es van generant 
es presenten en un mapa de resultats al seu web <www.projecterius.cat> i, a part, amb 
elles es redacta un informe de síntesi (per exemple: Associació Hàbitats, 2019) de 
periodicitat anual.

• RiuNet. És una app per a telèfons mòbils del grup de recerca FEHM de la Universitat de 
Barcelona. És una eina per fer la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic d’un tram 
de riu usant una metodologia simplificada i molt il·lustrada. Les dades, un cop valida-
des, seran incloses en el mapa de dades que es pot consultar al web <www.riunet.net>.

Figura 1. Mapa amb els resultats de la qualitat biològica de l’aigua segons els 
macroinvertebrats aquàtics

Les línies més gruixudes representen les masses d’aigua estudiades per l’ACA el 2018 i els cercles amb contorn fosc, els 
punts estudiats pel programa CARIMED del grup FEHM el 2019. Les gotes de color diferent indiquen els punts estudiats 
pel Projecte Rius (logotip del Projecte Rius) i de RiuNet (logotip del RiuNet). Al fons es marca l’extensió dels tres parcs 
naturals (àrees verdes) i la xarxa hidrogràfica completa.

www.ub.edu/barcelonarius
www.projecterius.cat
www.riunet.net
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Resultats

Segons les darreres dades proporcionades per l’ACA, que són de 2018, al mapa de la 
figura 1 s’observa que les tres masses d’aigua del Montnegre i el Corredor (rieres de Vall-
gorguina, Fuirosos i Pineda) presentaven una molt bona qualitat de l’aigua segons l’ín-
dex IBMWP. En canvi, a la riera de Sant Pol, la qualitat obtinguda fou mediocre i, a la 
riera d’Argentona, no s’hi ha pogut estudiar la qualitat de l’aigua, ja que estava seca. 

Pel que fa a les dades del programa CARIMED, els resultats de la primavera de 2019 
mostren com els tres trams estudiats (torrent de Ca l’Arenes, riera de Fuirosos i riera 
de Pineda) també han obtingut valors de qualitat bona o molt bona, ja que la riquesa de 
macroinvertebrats trobada és molt alta i, a més, hi són presents famílies indicadores 
de molt bona qualitat com poden ser els Leptophlebiidae (Ephemeroptera), els Perlodi-
dae (Plecotera) o els Sericostomatidae (Trichoptera). La llista completa de tàxons tro-
bats en aquests tres punts, identificats majoritàriament quant a gènere, poden consul-
tar-se a la taula 1.

Taula 1. Llistat de tàxons identificats la primavera de 2019 i les seves abundàncies 
totals en els tres punts estudiats pel programa de seguiment dels rius de la província de 
Barcelona (CARIMED) als parcs naturals

Tàxon B07 Pi01 T30

Triclàdides
Dugesiidae

Dugesia 1

Oligoquets
Oligochaeta 16 24 112

Hirudinis
Erpobdellidae

Erpobdella 8

Mol·luscs
Ancylidae

Ancylus
Lymnaeidae

Galba
Sphaeriidae

Sphaerium

3 96

1

16

50

1

Hidràcars
Hydracarina 1 8 3

Copèpodes
Copepoda 32 16

Ostràcodes
Ostracoda 48 224 432
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Tàxon B07 Pi01 T30

Cladòcers
Cladocera 80

Anfípodes
Gammaridae

Echinogammarus 2 256

Efemeròpters
Baetidae

Baetis
Cloeon

Caenidae
Caenis

Ephemerellidae
Serratella

Heptageniidae
Ecdyonurus

Leptophlebiidae
Habrophlebia

103
1

1.058

94

95

198

16

2

4

737

Odonats
Aeshnidae

Boyeria
Cordulegasteridae

Cordulegaster
Lestidae

Chalcolestes
Sympecma

Libellulidae
Sympetrum

32

1

3

38

18

Plecòpters
Chloroperlidae

Siphonoperla
Nemouridae

Nemoura
Perlodidae

Isoperla

1

135

63 1

2

52

Cleòpters
Dryopidae

Dryops
Dytiscidae

Agabus
Deronectes
Graptodytes
Hydroporus
Maladema
Stictonectes

Elmidae
Oulimnius

Haliplidae
Haliplus

5
9

1
24

3

1

3

16

1

240

32
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Tàxon B07 Pi01 T30

Hydraenidae
Hydraena

Hydrophilidae
Anacaena
Coelostoma
Hydrochara

Scirtidae
Cyphon
Elodes
Scirtes

1

8

1

8
8

1

1

Tricòpters
Sericostomatidae

Sericostoma 9

Megalòpters
Sialidae

Sialis 16

Heteròpters
Corixidae

Micronecta
Gerridae

Gerris
Hydrometridae

Hydrometra
Nepidae

Nepa
Notonectidae

Notonecta
Velidae

Velia

1

1

3

50

9

9

16

1

16

5

Dípters
Ceratopogonidae
Chironomidae
Culicidae
Dixidae
Empididae
Limoniidae
Simuliidae
Stratiomyidae
Tipulidae

16
3.539

2
16
24
16

2

16
1.080

16
16
1
8
8
8

1.778

49

2
48

Amb les dades històriques disponibles de l’ACA (gràfic 1) es pot veure com ha evolu-
cionat aquest valor de la qualitat. A la riera de Pineda i la de Vallgorguina, es pot observar 
una tendència a la millora de la qualitat. En canvi, a Fuirosos, tot i que la qualitat sempre 
ha estat en el rang superior, s’observa una disminució del valor de l’IBMWP al llarg del 
temps fins a situar-se prop del llindar entre la bona i la molt bona qualitat. A la riera de 
Sant Pol, la qualitat sempre ha estat mediocre, tot i que només s’ha pogut estudiar els anys 
2009 i 2018, ja que la riera s’ha trobat seca la resta d’anys. A la riera d’Argentona, no s’ha 
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realitzat cap estudi de la qualitat de l’aigua des de l’inici del programa de seguiment de 
l’ACA, ja que sempre ha estat seca en el període d’estudi marcat pel programa.

Gràfic 1. Gràfic de columnes que representa el valor de l’índex IBMWP obtingut en els 
estudis realitzats per l’ACA 
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Gràfic 2. Gràfic de columnes que representa el valor de l’índex IBMWP obtingut en els estudis 
de primavera realitzats pel grup FEHM i la línia de tendència observada (recta discontínua)
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Pel que fa al programa CARIMED, al gràfic 2 es pot observar l’evolució de la qualitat 
de l’aigua segons l’IBMWP des del 1995 fins al 2019 als tres punts d’estudi. Al torrent de 
Ca l’Arenes i a la riera de Fuirosos, la qualitat ha anat millorant segons l’índex IBMWP 
i ha passat de ser mediocre a bona o molt bona. A la riera de Pineda, la qualitat de l’aigua 
s’ha mantingut sempre en el rang de la qualitat molt bona des del 2014 fins al 2019.

Pel que fa al Projecte Rius i el RiuNet, el primer que crida l’atenció és els pocs punts 
mostrejats en l’àmbit dels tres parcs naturals o en cursos fluvials propers (figura 1). Cal 
dir que no es tenen en compte els que es realitzen a l’eix del riu Tordera i als rius Mogent, 
Congost o Besòs (que considerem fora d’àmbit en aquest treball).

Taula 2. Resultats dels estudis realitzats pels projectes de voluntariat i de ciència 
ciutadana en l’àmbit dels tres parcs naturals

Projecte Riera - Localitat Data Qualitat biològica 

Projecte Rius Torrent de Can Palau - Sant Iscle 25/05/2004 Mediocre

Projecte Rius Riera de Pineda - Pineda de Mar 10/05/2009 Bona

Projecte Rius Riera de Pineda - Pineda de Mar 02/04/2012 Bona

Projecte Rius Riera de Pineda - Pineda de Mar 26/10/2012 Molt bona

Projecte Rius Riera de Pineda - Pineda de Mar 13/05/2013 Bona

RiuNet Torrent de Ca l’Arenes 09/05/2019 Molt bona

Segons el mapa de dades del Projecte Rius, des de l’any 2003, només s’hi han fet estudis de la qualitat de l’aigua amb 
macroinvertebrats en dos punts; la riera de Pineda (2009, 2012 i 2013) i el torrent de Can Palau (afluent de la riera de 
Sant Pol) a Sant Iscle de Vallalta (2004). S’observa que a la riera de Pineda s’hi van obtenir valors de qualitat entre el bo 
i el molt bo i, per tant, coincideixen amb les dades obtingudes per l’ACA o el programa CARIMED en aquesta mateixa 
riera (taula 2). Al torrent de Can Palau la qualitat obtinguda fou mediocre.

Pel que fa al RiuNet, des de l’inici del projecte, el 2014, només s’ha realitzat un estu-
di en tot l’àmbit dels tres parcs i fou al torrent de Ca l’Arenes el maig de 2019. En aquest 
cas, la qualitat obtinguda fou molt bona, un rang de qualitat millor que el que s’ha ob-
tingut al punt proper que estudia el programa CARIMED en aquest torrent.

Discussió i conclusions

El primer que es pot dir és que la informació disponible sobre la qualitat biològica de 
l’aigua en aquests tres parcs naturals és escassa. Només trobem estudis fets en els tor-
rents i rieres del Parc del Montnegre i el Corredor, i no es disposa de cap informació dels 
altres dos parcs, tant pel que fa a estudis fets des d’entitats dedicades a la gestió i la re-
cerca com els fets per projectes de voluntariat o de ciència ciutadana. Aquesta manca 
d’informació és clau per poder prendre les decisions correctes a l’hora de gestionar 
aquests ecosistemes aquàtics tant ara com en el futur. Malgrat tractar-se de rius i rieres 
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de règim temporal, els seus valors biològics, ecològics i socioeconòmics són molt relle-
vants (Datry et al., 2017), i s’han de tenir en compte a l’hora de gestionar el territori.

Sobre la qualitat de l’aigua de les rieres i torrents del Parc del Montnegre i el Corre-
dor, actualment (any 2018-2019) és bona o molt bona i, en general, ha anat millorant en 
els darrers anys, tot i la irregularitat de la seva qualitat entre els diferents anys. En can-
vi, en els estudis realitzats a la riera de Sant Pol i el seus afluents, l’aigua presenta una 
qualitat mediocre i no ha millorat des dels primers estudis fets el 2009. Pel que fa a la 
riera d’Argentona, que és estudiada com a massa d’aigua de l’ACA, no hi ha cap infor-
mació, ja que sempre s’ha trobat seca i caldria revisar la metodologia que cal aplicar-hi 
segons les conclusions i recomanacions proposades per Cid et al. (2016) i per les eines 
desenvolupades pel projecte LIFE+ TRivers, com el software TREHS (Gallart et al., 
2017), amb les quals es podria determinar el moment de l’any més adequat per fer estu-
dis amb bioindicadors (macroinvertebrats, macròfits o diatomees) i poder obtenir dades 
vàlides. Sobre la idoneïtat dels protocols que s’apliquen actualment per estudiar l’estat 
dels ecosistemes aquàtics dels rius temporals, fou un tema tractat en el treball sobre la 
riera de Pineda presentat en la III Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central 
i VII del Montnegre i el Corredor (Fortuño et al., 2017).

D’altra banda, els estudis realitzats a la zona per voluntaris amb el Projecte Rius o amb 
l’app RiuNet també són molt escassos, però han obtingut valors de qualitat de l’aigua iguals 
o molt semblants als que s’obtenen des de l’àmbit professional i, per tant, es podrien con-
siderar com a complement per incrementar la informació disponible. Així, si es promo-
cionés la realització d’activitats d’educació ambiental en rius temporals amb el Projecte 
Rius i amb l’app RiuNet entre entitats, escoles i ciutadans en general, es podria disposar 
d’informació molt vàlida i útil per millorar la gestió d’aquests ecosistemes aquàtics. En 
aquest sentit, també es creu que seria molt útil poder implicar el personal de la XPN ma-
teixa (guardes, educadors, gestors, etc.) en la generació de dades amb aquestes eines de 
participació ciutadana, ja que un mostreig a l’any no permet copsar bé quins són els pos-
sibles mecanismes que fan que aquestes rieres perdin o augmentin la seva qualitat. Tampoc 
sabem fins a quin punt el temps que l’aigua corre a la riera ha disminuït o augmentat o de-
pèn molt de la pluviometria de cada any. Si la persistència d’aigua a les rieres a l’hivern i la 
primavera es reduís a menys de quatre mesos, la conservació de la seva biodiversitat es veu-
ria molt compromesa, i ara no sabem realment durant quant de temps en aquestes rieres 
hi corre aigua al llarg de l’any. Podria ser que arribéssim a un punt crític de temporalitat 
en els propers anys i que, de cop, la biodiversitat d’aquestes rieres es veiés molt reduïda. 

Així doncs, i per concloure aquest treball, es recomana potenciar l’estudi dels rius i rie-
res temporals en els tres parcs naturals, en tots els aspectes. Amb això es pretén aconse-
guir més i millor informació sobre l’estat de rius i rieres i la seva diversitat biològica, i fa-
cilitar-ne la gestió i conservació pels organismes competents. Cal, de forma urgent, lligar 
els canvis de qualitat a la presència de flux d’aigua. Donat que els cabals d’un riu poden 
ser estimats en funció del tipus de riu, la temperatura i la pluja, es recomana fer estudis 
en aquest sentit per veure quin podria ser el moment del punt crític en què una sèrie 
d’anys secs podrien significar la desaparició de moltes espècies que hi habiten actualment.
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Resum
Des de fa temps s’ha evidenciat la contaminació per microplàstics (fragments inferiors als 5 mm) al medi 
natural. La seva presència en rius i rieres de Catalunya és desconeguda. Mitjançant una nova tècnica d’ob-
servació senzilla i accessible, hem estudiat la presència i distribució de microplàstics a les conques del Be-
sòs i la Tordera. Se n’han trobat en tots els punts mostrejats, tant circulant a l’aigua (mitjana de 3 ± 2 
partícules/L) com als sediments (mitjana de 74 ± 60 part./g), i majoritàriament eren de mides d’entre 50 i 
100 µm. Contràriament al que s’espera, la quantitat i distribució dels microplàstics no estan determinades 
per l’ús del sòl de la subconca, sinó per les característiques hidromorfològiques dels trams, si bé la distri-
bució de microplàstics està lligada a l’heterogeneïtat de la conca. Les mides trobades poden tenir un efec-
te nociu en els organismes que habiten els rius, com a filtradors no selectius. 

Paraules clau
Microplàstics, Besòs, Tordera, usos del sòl

Resumen
Microplásticos en las cuencas del Besòs y el Tordera
La contaminación por microplásticos en los ecosistemas es evidente. En Cataluña no se han registrado es-
tudios previos de esta contaminación en ríos y rieras. Se encontraron microplásticos en las dos cuencas 
estudiadas (Besòs y Tordera), tanto en el agua (3 ± 3 partículas/L en el Besòs y 2 ± 1 partículas/L en la Tor-
dera) como en el sedimento (74 ± 60 partículas/g en el Besòs y 73 ± 20 partículas/g en la Tordera). La can-
tidad y distribución de los microplásticos no están determinadas por el uso del suelo de la cuenca, sino 
por las características hidromorfológicas de los tramos. La distribución de microplásticos está ligada a la 
heterogeneidad de la cuenca. Las mayores abundancias se encontraron en los rangos de tamaños entre 50 
y 100 µm. Los tamaños encontrados pueden generar un potencial efecto nocivo en los organismos que ha-
bitan los ríos como filtradores no selectivos.  

Palabras clave
Microplásticos, Besòs, Tordera, usos del suelo

Abstract
Microplastics in the Besòs and Tordera Basins
Microplastic contamination of ecosystems is patent. No previous studies of this contamination in rivers 
and streams have been recorded in Catalonia. Microplastics were found in the two basins studied (Besòs 
and Tordera), both in the water (3 ± 3 particles/L in the Besòs and 2 ± 1 particles/L in the Tordera) and 
in the sediment (74 ± 60 particles/g in the Besòs and 73 ± 20 particles/g in the Tordera). The quantity and 
distribution of the microplastics are not determined by the land use of the basin but rather by the hydro-
morphological features of the stretches. The distribution of microplastics is associated with the hetero-
geneity of the basin. The largest amounts were observed in the size ranges between 50 and 100 µm. The 
sizes found may have a potentially harmful impact on the organisms that inhabit the rivers as non-selec-
tive filters. 
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Microplastics, Besòs, Tordera, land use
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Introducció

La producció mundial de plàstics s ̓ha incrementat en les darreres dècades (Shim et al., 
2016) degut al seu extens ús en múltiples activitats i actualment constitueixen el 10 % 
de les deixalles a escala mundial, de les quals només una petita fracció és reciclada (Bar-
nes et al., 2009). Degut a això, s’estan abocant quantitats indeterminades de plàstic a la 
natura que contaminen els ecosistemes de manera global (Horton et al., 2016; Erni-
Cassola et al., 2017; Hoellein et al., 2019). Els rius es comporten com a mitjà d’acu-
mulació i transport de matèria present a les conques i, per tant, del plàstic present en 
aquestes (Lechner et al. 2014). Els plàstics trobats als rius tenen tot l’espectre de mides, 
des de grans residus industrials fins a micropartícules. Es consideren microplàstics 
aquells de mida inferior a 5 mm (Erni-Cassola et al., 2017).

Hi ha una gran varietat de tipus de microplàstics amb diferents característiques, com 
la facilitat de fragmentació, els compostos alliberats en la degradació i en la forma en 
què sedimenten (Hoellein et al., 2019). Aquesta diversitat pot dificultar la identificació 
en mostres de camp. La quantitat de microplàstics presents en el sediment dels rius és 
molt dinàmica, i poden ser retinguts o mobilitzats depenent de factors hidrogràfics i 
hidrològics, així com de la tipologia del plàstic (densitat i forma) i en el període en què 
es prenen les mostres (Anderson et al., 2017; Rodrigues et al., 2018 ). Els microplàstics 
de més densitat (per exemple, niló, PVC i PET) tendeixen a sedimentar aviat al riu, men-
tre que els de baixa densitat (per exemple, PE, PP i PS) són transportats cap al mar (Maes 
et al., 2017; Di i Wang, 2018).

En els pocs estudis fets fins ara s’han trobat microplàstics en rius d’arreu del món, 
a Europa, Àsia, Amèrica del Nord, etc. (Anderson et al., 2017; Horton et al., 2016; 
Dris et al., 2016; Rodrigues et al., 2018; Liedermann et al., 2018). Aquests treballs en 
mostren la presència al llarg de tot el riu, alguns observen una contaminació més se-
vera quan els rius travessen zones urbanitzades (Di i Wang, 2018). Aquest fet és espe-
rable degut a l’origen artificial dels plàstics. S’hi afegeix més presència de depuradores 
d’aigües residuals (EDAR) que concentrarien microplàstics i els abocarien al riu (Ma-
son et al., 2016). S’ha detectat, però, que també hi ha una contaminació difosa via pre-
cipitació atmosfèrica, que pot donar-se allunyada de zones urbanes (Dris et al., 2016).

L’impacte que tenen els microplàstics sobre els ecosistemes fluvials pot ser a través 
de la ingesta per organismes i la seva transmissió i acumulació per la xarxa tròfica 
(Jemec et al., 2016; Rehse et al., 2016), amb efectes perniciosos sobre el creixement i la 
reproducció. Així com a través de l’alliberament de compostos tòxics durant la seva de-
gradació (Dehghami et al., 2017).

L’objectiu d’aquest treball és mesurar l’abundància i la distribució de microplàstics 
a les conques del Besòs i de la Tordera i discernir si la seva distribució està associada 
als usos del sòl. La nostra hipòtesi és que les subconques amb més superfície de sòl 
antropitzada, zona urbana i en menys mesura zona agrícola, tindran més quantitat de 
microplàstics als seus rius. La gran diferència en la proporció dels tres usos principals 
del sòl de les dues conques –forestal, agrícola i urbana– i la presència de parcs natu-
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rals en ambdues conques, amb molt baixa activitat antròpica susceptible d’aportar 
plàstics, les fan ideals per testar aquesta hipòtesi. Per dur a terme l’objectiu: i) es quan-
tificaran els microplàstics presents als sediments i a l’aigua circulants dels rius; ii) 
s’associarà la quantitat de microplàstics als usos del sòl de la subconca; i iii) es valo-
rarà si les EDAR tenen influència en la distribució i quantitat de microplàstics pre-
sents als rius.

Metodologia

Zona d’estudi i treball de camp

Es van mostrejar 15 localitats de rius de la conca del Besòs i 14 de la conca de la Tordera 
(figura 1) la primavera del 2019 (15 i 26 d’abril, al Besòs, i 4 i 7 de juny, a la Tordera). Les 
localitats es distribuïren per zones de capçalera, trams mitjans i trams baixos dels rius.

Figura 1. Conques del Besòs i la Tordera, amb la xarxa fluvial principal i els punts de 
mostreig (vermell)

Es va evitar en la mesura del possible emprar aparells de plàstic per al mostreig de 
camp i el tractament posterior de les mostres. A cada localitat es van agafar mostres 
de sediment i d’aigua amb cubells metàl·lics i pots de vidre. A cada localitat es delimi-
tava un tram de 50 m del qual es mesuraven amplades cada 5 m per extreure’n l’amplada 
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mitjana i es calculava el cabal per mitjà de la tècnica d’addicions de sal (Elosegi i Sa-
bater, 2009). Amb ambdues mesures –amplada i cabal– també s’obtenia la fondària 
mitjana.

Per al sediment, s’obtenia una mostra composta a partir de sediment extret, amb un 
pot de vidre, de cinc punts diferents del tram –per tal de capturar l’heterogeneïtat de la 
llera– i s ̓homogeneïtzava al cubell. Per a les mostres d’aigua, se’n van filtrar 100 L per 
un sedàs de 53 µm de llum.

Processat de mostres

Per a l’obtenció de microplàstics del sediment i de l’aigua s’han emprat diverses tècni-
ques d’anàlisi (Dehghami et al., 2017). L’extracció dels microplàstics del sediment es va 
realitzar mitjançant la separació per densitat usant la tècnica de flotació en una solució 
hipersalina de clorur de zinc de densitat 1,5 g/cm2 (Maes et al., 2017). Es van ressuspen-
dre durant 10 minuts barrejant manualment amb un bastó 10 g de sediment, prèviament 
assecats a 60 ºC. Després de 10 minuts més de repòs, es va filtrar el sobrenedant per un 
sedàs de 53 µm i es va esbandir amb aigua destil·lada. Aquesta suspensió conté micro-
plàstics però també matèria orgànica. El tint utilitzat posteriorment tenyeix la matèria 
orgànica i dificulta la identificació i comptatge dels plàstics. Per tal d’eliminar-ne el mà-
xim d’aquesta, es va fer una digestió amb peròxid d’hidrogen de 110 vol. (40 mL més 4 
mL de solució Fenton per accelerar la digestió) a temperatura ambient durant 24 hores. 
Es va esbandir de nou amb aigua destil·lada al sedàs de 53 µm i es va tenyir amb Roig 
de Niló preparat a 1 mg/mL. Aquest és un tint lipofílic que presenta més tinció dels plàs-
tics i més fluorescència. Es van afegir 100 µL de Roig de Niló en 20 mL de suspensió de 
microplàstics, es va remoure durant 10 minuts i es va deixar reposar a la foscor durant 
24 hores. Finalment la mostra es va filtrar per filtres GF/F de fibra de vidre per ser ob-
servats al microscopi de fluorescència.

Observació i recompte de microplàstics

Els filtres tenyits van ser observats en un microscopi Nikon Eclise E600 proveït d’un 
equip de fluorescència. Per a l’observació es van utilitzar filtres blaus (excitació 450-490 
B-2A, i BA 520) i UV (excitació 330-380 UV-2P i BA 420). Els plàstics exposats al filtre 
blau s’observen com partícules fluorescents verdes i quan són exposades al filtre UV, 
s’observen en blau (figura 2). Les partícules fluorescents es van categoritzar pel color de 
la fluorescència (verds, blaus) i per la mida (50-100, 100-200 i > 200 µm) en deu camps 
a 4× d’augment.
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Figura 2. Exemples de microplàstics en mostres d’aigua (A, B, C i F) i sediment (D i E). En 
verd, els observats amb filtre blau (A, B, C i D); i en blau, els observats amb filtre UV (E i F)

Ànalisi del sediment

El sediment va ser tamisat per set tamisos amb diferents mides, de manera que es van 
lliurar submostres de diferents rangs de mides (> 2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25 mm, 
0,25-0,1 mm, 0,1-0,032 mm i < 0,032 mm). Amb això es va aconseguir determinar el 
percentatge de grava (> 2 mm), sorra (sorra molt gruixuda [2-1 mm], sorra gruixuda 
[1-0,5 mm], sorra mitjana [0,5-0,25 mm], sorra fina [0,25 - 0,1 mm], sorra molt fina [0,1-
0032 mm]) i llim (< 0,032 mm).

Anàlisi de dades

Es va calcular la proporció de tres categories d’usos del sòl: forestal, agrícola i urbà, per 
a la subconca de cada punt de mostreig mitjançant el programa Arcgis 10.5.1. Per ava-
luar diferències entre la quantitat i la variabilitat de microplàstics entre les dues con-
ques es va realitzar una ANOVA d’un factor. Quan les dades no eren paramètriques es 
va realitzar un Kruskal Wallis. Aquestes anàlisis es van utilitzar per avaluar si hi ha 
diferències entre les conques en les seves variables ambientals (hidromorfològiques i 
d ̓ús del sòl). Per avaluar la relació entre les variables ambientals i la distribució de 
microplàstics es va fer una correlació de Spearman amb els paquets Stats i Hmisc. Per 
avaluar si la combinació de variables ambientals (hidromorfològiques, usos del sòl i 
EDAR) afecta la distribució de microplàstics, es va realitzar un model lineal múltiple 
mitjançant l’opció «lm». Totes les anàlisis es van realitzar amb el programari R.
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Resultats

A la conca del Besòs els cabals van variar entre 5,09 L/s i 308,57 L/s. Van presentar el 
major cabal en el punt B8 i el menor cabal en el punt B14. La velocitat mitjana més alta 
va ser al punt B8 (0,63 m/s) i la de menor magnitud va ser en el punt B14 (0,05 m/s). 
L’amplitud mitjana per punt va variar entre 2.142 i 6.987 m. Finalment, la profunditat 
mitjana va variar entre 23 i 191 cm en els diferents punts. La conca va presentar les lle-
res amb un percentatge més alt de grava (52 %) (> 2 mm), seguit per sorra molt gruixu-
da (2-1 mm), seguit per sorra gruixuda (1-0,5 mm), sorra mitjana, fina, molt fina i llim. 
El punt B13 presentava més d’un 90 % de grava i molt poc percentatge dels altres.

Gràfic 1. Granulometria de cada punt mostrejat de la conca del Besòs i de la Tordera 
(percentatge)
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El percentatge més alt d’ús del sòl de la conca va ser de bosc (43 %), seguit per l’agrí-
cola (31 %) i l’urbà (24 %). La subconca del punt B8 va presentar el percentatge més alt 
d’ús de sòl urbà i presenta menys percentatge de bosc. En canvi, el punt B0 presenta el 
0 % de sòl urbà i el 82 % de bosc (figura 3 i gràfic 2).

 Besòs  Tordera
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Figura 3. Usos del sòl de la conca del Besòs i de la conca de la Tordera

Agrícola: groc; forestal: verd; urbanitzat: gris. Els punts negres són les localitats de mostreig.

Gràfic 2. Percentatge d’usos del sòl (forestal, agrícola i urbà) a cada subconca associada 
a cada punt de mostreig de la conca del Besòs i la Tordera
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A la conca de la Tordera es van trobar cabals d’entre 5,550 i 473,435 L/s, el cabal més 
baix a la riera de Fuirosos (E30) i el més alt es va trobar a la zona baixa propera a la de-
sembocadura del riu (E17). La velocitat màxima de cada tram va variar entre 0,034 i 
769 m/s i la velocitat mitjana es va trobar entre 0,019 i 0,588 m/s. L’amplada mitjana de 
cada transsecte dels punts mostrejats es troba entre 1,563 i 7,268 m i la profunditat mit-
jana del transsecte va variar entre 12 i 229 cm. Pel que fa a la granulometria del sedi-
ment, els percentatges més alts observats van ser grava, sorra molt gruixuda i sorra grui-
xuda (gràfic 2).

El percentatge més alt d’ús del sòl és el de bosc (amb un 56,04 % de l’ús de la conca), 
seguit de l’ús agrícola (25 %) i de les zones urbanes (11,94 %). El punt E30 presenta el 93,63 % 
de bosc en la seva subconca, en canvi, el punt E6 presenta el percentatge més alt de zones 
urbanes de la conca (19,6 %), 56,75 % de bosc i 20,11 % agrícoles (figura 3 i gràfic 2).

Microplàstics

La distribució de microplàstics verds a la conca del Besòs és heterogènia tant en el sedi-
ment com en l’aigua. En el sediment dels punts mostrejats es va observar una quantitat 
més gran de microplàstics en els punts B3, B1, B11 i B9. Els punts B12, B2 i B8 van pre-
sentar el mínim de microplàstics per gram de sediment. Els punts mostrejats més pro-
pers a la capçalera van presentar entre 20 i 100 partícules de microplàstics (part.) per 
gram de sediment (figura 4). Pel que fa a la quantitat de microplàstics trobats en l’aigua, 
es va observar que el punt B11 va tenir la quantitat més gran de partícules, seguida pels 
punts B1, B8 i B10. Els punts B9, B0, B12, B14 i B4 van presentar el mínim de partícules 
de microplàstics (figura 4). La quantitat de microplàstics de color blau va ser molt me-
nor que la quantitat de microplàstics verds. Es va observar que en els punts B0 i B4 hi 
havia quantitat més alta de microplàstics blaus (27 i 23 part./g, respectivament), seguits 
pels punts B10, B2, B7, B8 i B12 (figura 5). A la conca de la Tordera, la distribució de mi-
croplàstics verds en el sediment i en l’aigua és bastant homogènia. En el sediment, el 
punt E32 presenta el mínim de microplàstics (36 part./g). El punt E20, que es troba a prop 
de la desembocadura del riu, presentava una gran quantitat de microplàstics (figura 4). 
En el cas de les mostres d’aigua, es va observar la quantitat més gran de microplàstics 
en el punt E17, seguit pel punt E22, i en els punts E4 i E30 es va observar el mínim de 
partícules de microplàstics (figura 4). La quantitat de microplàstics blaus va ser menor 
que la dels verds en el sediment (figura 5). La quantitat de microplàstics verds a l’aigua 
entre conques va ser similar (p > 0,05, ANOVA); el mateix va ocórrer en el cas dels mi-
croplàstics blaus (p > 0,05, ANOVA) (figura 4). 
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Figura 4. Quantitat de microplàstics en els sediments (escala 0-15 part./g)

Figura 5. Quantitat de microplàstics a l’aigua (escala 0-6 part./g)
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En relació amb els rangs de mides de microplàstics, la distribució de mides mostra 
de la majoria de partícules trobades al sediment tenien una  grandària menor a 200 μm 
en ambdues conques (gràfic 3A). La conca de la Tordera va presentar abundàncies més 
elevades que la conca del Besòs en totes les mides de microplàstics en els sediments. La 
fracció de mida més freqüent a la conca de l’Besòs va ser <100 μm i la conca Tordera va 
ser <200 μm. A les mostres d’aigua les mides de microplàstics més abundants van ser 
de mides més grans (gràfic3B), en els rangs de 100, 200 i les majors de 400 μm al Besòs. 
Per contra a la Tordera la freqüència de mides a l’aigua va ser més homogènia, amb va-
lors d’abundància inferiors a les del Besòs. 

Gràfic 3. Distribució de mides de microplàstics als sediments (A) i a l’aigua (B) del Besòs i 
la Tordera
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En fer correlacions simples de la quantitat de microplàstics amb les diferents varia-
bles hidromorfològiques, l’ús del sòl i EDAR (quantitat i distància mitjana) no es van 
trobar correlacions significatives, tant per a microplàstics verds com blaus en mostres 
de sediment i da̓igua (p > 0,05). Al realitzar el model lineal múltiple, es va observar que 
les variables hidromorfològiques que millor explicaven la distribució de microplàstics 
verds al sediment eren matèria orgànica, sorra gruixuda i sorra mitjana (AIC = 115,92). 
Aquest model va presentar un ajust del 61 % a les dades (p < 0,05). En el cas dels micro-
plàstics blaus, les variables hidromorfològiques que n’expliquen millor la distribució són 
el cabal, la sorra gruixuda, la sorra mitjana i la sorra fina (AIC = 43,12). Aquest model 
va presentar un ajust del 82 % a les dades (p < 0,01). En fer el model lineal múltiple entre 
el total de microplàstics (verds i blaus) amb la superfície de l’ús del sòl (urbà, forestal i 
agrícola) no es va trobar relació amb cap d’aquestes variables. Però sí que va presentar 
una relació entre els microplàstics verds del sediment i l’aigua amb el percentatge d’ús 
del sòl, superfície de bosc i agrícola i EDAR (quantitat i distància) (AIC = 107,96) (R2 = 0,90, 
p > 0,05). En el cas dels microplàstics blaus del sediment, es va trobar relació amb el per-
centatge d’ús del sòl (urbà i agrícola), superfície de bosc i agrícola i EDAR (quantitat i 
distància) (AIC = 62,25) (R2 = 0,57, p > 0,05 ). La quantitat de microplàstics blaus a l’ai-
gua està determinada per la distància a les EDAR, i el percentatge d’ús del sòl urbà (AIC 
= 10,76) (R2 = 0,43, p > 0,05).

Discussió

El mètode emprat no permet dir quina mena de plàstics són sinó només distingir plàstics.
Aquest és el primer estudi de microplàstics dut a terme a les conques del Besòs i la 

Tordera. En ambdues conques es van trobar altes concentracions de microplàstics tant 
a l’aigua com en el sediment. En el sediment del Besòs es va trobar de mitjana 74,5 ± 
60,4, i en el de la Tordera, 73,6 ± 20,5. Aquests resultats van ser més grans que els del riu 
Iang-Tsé a la Xina, on es va observar una mitjana de 0,082 part./g (Di i Wang, 2018), 
i que els trobats per Rodrigues et al. (2018) a Portugal (mín.-màx.: 0,018-0,629 part./g). 
En el cas de les mostres d’aigua, observem abundàncies de microplàstics de 2,78 ± 
2,52 part./L al Besòs i 1,67 ± 1,34 part./L a la Tordera, les quals van ser menors a les prè-
viament reportades per al riu Iang-Tsé (4,70 part./L) i a Alemanya (9 part./L) (Di i Wang, 
2018; Murphy et al., 2016), però més grans que les de Portugal (mín.-màx.: 0,058-
1,265 part./L) i Àustria (mitjana: 0,000317 part./L) (Lechner et al., 2014; Rodrigues 
et al., 2018). Contràriament a la nostra hipòtesi, no es va trobar cap relació entre la quan-
titat de microplàstics i l’ús del sòl de cap de les conques, cosa que no concorda amb els 
resultats obtinguts per Di i Wang (2018), en què sí que es van observar importants di-
ferències en el nombre de microplàstics a causa de l’ús del sòl (zona rural vs. urbana). 
No obstant això, altres estudis han reportat que la distància amb zones urbanes i àrees 
industrials podria ser important per determinar la quantitat de microplàstics en riberes 
(Rodrigues et al., 2018). Això només ho vam poder comprovar a la conca del Besòs, on 
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es va observar un efecte combinat de l’ús del sòl, la quantitat i la distància de les EDAR 
sobre la distribució dels microplàstics. Les diferents combinacions de variables hidro-
morfològiques de les conques podrien afectar en més gran mesura la distribució de mi-
croplàstics en el sediment i en l’aigua. L’evidència d’això pot ser trobada en l’estudi de 
Hoellein et al. (2019), els quals van observar que les partícules de microplàstics es com-
porten de manera similar a la matèria orgànica pel que fa a la sedimentació i el trans-
port, per tant, haurien d’estar afectades per les característiques hidromorfològiques 
de la conca. L’estudi realitzat per Rodrigues et al. (2018) va trobar que les condicions 
hidrogràfiques de les conques generen un canvi en la quantitat i la composició de mi-
croplàstics en l’aigua i el sediment.

La distribució de microplàstics del sediment i de l’aigua va ser diferenciada en 
alguns punts. En punts amb més quantitat de microplàstics en el sediment, n’hi havia 
en menys quantitat en l’aigua, en comparació amb els altres punts de la conca del 
Besòs. Aquests resultats concorden amb els obtinguts als rius de la Xina i Portugal. 
Aquesta distribució diferenciada de microplàstics entre el sediment i l’aigua es podria 
explicar perquè aquests microplàstics es transporten i no s’acumulen en el sediment. 
Es va trobar una quantitat més gran de microplàstics verds en els rangs de grandària 
de 50-100 µm, cosa que concorda amb els resultats obtinguts per Erni-Cassola et al. 
(2017), que havien trobat que la quantitat més gran de microplàstics estava entre les 
mides de 30-100 µm, mostrejats al mar a Plymouth Sound al Regne Unit; i els obtin-
guts al riu Dutch, on se’n van trobar de grandàries de 10-300 µm (Leslie et al., 2017). 
En canvi, a la Xina es van trobar mides de 200-500 µm i mides entre 300 i 1.000 µm 
al riu Rhine (Mani et al., 2015). Principalment els microplàstics de les dues conques 
estan associats a variables hidromorfològiques i se n’han trobat de mides petites en el 
sediment. Això es podria explicar perquè les partícules que aconsegueixen penetrar 
en el sediment són de grandàries més petites. És per aquesta raó que estan associats a 
la grava i als diferents tipus de sorres. La majoria dels microplàstics trobats eren de 
mides petites, els quals podrien generar problemes als organismes que es desenvolu-
pen en aquests rius. Els microplàstics de mides petites poden ser consumits per orga-
nismes filtradors i detritívors no selectius, ja que aquests es poden alimentar de partí-
cules de mides de prop de 350 µm (Merrit et al., 2008). Hi ha evidències que el consum 
de micro plàstics afecta la mida i fitness de les espècies que en consumeixen (Canniff 
et al., 2018; Jemec et al., 2016).

Es van trobar microplàstics a tots els llocs mostrejats i, contràriament a la nostra su-
posició, la quantitat i la distribució no estan determinades pels usos del sòl de la conca, 
sinó per les característiques hidromorfològiques dels trams. A la conca del Besòs, els 
usos del sòl només presenten un efecte quan estan en combinació amb les EDAR. La 
distribució de microplàstics està lligada a l’heterogeneïtat de la conca, tant pel que fa a 
la conca (usos del sòl) com al tram (característiques hidromorfològiques). 

La mida majoritària dels microplàstics era inferior al mig mil·límetre i diferia entre 
els sediments i l’aigua. Als sediments hi dominaven les més petites (50-100 µm), degut 
a l’estructura dels sediments: dominats per partícules petites que generen espais inters-
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ticials d’aquesta grandària. L’aigua transportava partícules amb un rang més ampli de 
mides, dominant-hi les fibres, de mida gran, aquelles que no eren retingudes pels se-
diments. La mida de les partícules trobades té un potencial efecte nociu en els organis-
mes que habiten els rius, com els filtradors no selectius o els brostejadors. S’han de fer més 
proves de la metodologia, tant al camp com al laboratori, per obtenir millors resultats 
en la quantificació i explicació de l’origen dels microplàstics als rius de Catalunya.
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Resum
Els rius temporals són rellevants en la conservació de la biodiversitat aquàtica i ofereixen serveis ecosistè-
mics significatius, però també reben una gran quantitat d’impactes humans. A més, les eines d’avaluació 
per determinar l’estat ecològic mitjançant indicadors biològics han estat dissenyades per a rius permanents 
i no sempre es poden aplicar a rius temporals. D’aquí sorgeix el projecte LIFE+ TRivers, que ha desenvo-
lupat eines per detectar si un riu és temporal per causes naturals o per causes humanes, i també eines per 
avaluar la qualitat biològica d’aquests rius. Un exemple de riu que s’asseca per causes antròpiques és la ri-
era de Pineda, ubicada al Parc del Montnegre i el Corredor. Aquestes alteracions hidrològiques modifiquen 
la seva biodiversitat aquàtica i els processos ecològics que trobaríem de manera natural.

Paraules clau
Gestió, impactes, macroinvertebrats, rius intermitents

Resumen
La cabecera de la riera de Pineda: un alto valor ecológico en riesgo por la carencia de agua
Los ríos temporales son relevantes en la conservación de la biodiversidad acuática y ofrecen servicios eco-
sistémicos significativos, pero también reciben una gran cantidad de impactos humanos. Además, las 
herramientas de evaluación para determinar el estado ecológico mediante indicadores biológicos han sido 
diseñadas para ríos permanentes y no siempre se pueden aplicar en ríos temporales. De aquí surge el 
proyecto LIFE+ TRivers, que ha desarrollado herramientas para detectar si un río es temporal por causas 
naturales o por causas humanas, así como herramientas para evaluar la calidad biológica de estos ríos. Un 
ejemplo de río que se seca por causas antrópicas es la riera de Pineda, ubicada en el Parque de El Montne-
gre i el Corredor. Estas alteraciones hidrológicas modifican su biodiversidad acuática y los procesos eco-
lógicos que encontraríamos de manera natural.

Palabras clave
Gestión, impactos, macroinvertebrados, ríos intermitentes

Abstract
The Headwaters of the Riera de Pineda: a High Ecological Value at Risk due to Lack of Water
Temporary rivers are relevant to the conservation of aquatic biodiversity and provide significant ecosystem 
services, yet they are also heavily impacted by humans. Furthermore, assessment tools for determining 
ecological status using biological indicators have been designed for permanent rivers and cannot always 
be applied to temporary ones. This has led to the LIFE+ TRivers project, which has developed tools to de-
termine whether a river is temporary due to natural or human causes along with others to evaluate the 
biological quality of these rivers. An example of a river that dries up due to human causes is the Riera de 
Pineda in El Montnegre i el Corredor Park. These hydrological alterations modify its aquatic biodiversity 
and the ecological processes which we would naturally encounter.

Keywords
Management, impacts, macroinvertebrates, intermittent rivers
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Resum
El projecte LIFE MixForChange té com a objectiu millorar l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mix-
tos mediterranis subhumits a través d’una gestió forestal innovadora (GFI). Aquest treball presenta els 
objectius de les intervencions i els resultats tècnics i econòmics obtinguts amb l’aplicació de la GFI a 25 
rodals (77 ha en total) al Montnegre i el Corredor, en masses dominades per alzina, castanyer, roure i pi 
pinyer. S’han comparat els trets dasomètrics abans i després de les actuacions i s’han avaluat econòmica-
ment els tractaments en comparació amb l’aplicació d’una gestió forestal tradicional (GFT). Es conclou 
que la GFI millora els indicadors d’adaptació al canvi climàtic sense un augment dels costos de gestió, i 
alhora s’espera un increment potencial dels productes fustaners d’alt valor a llarg termini.

Paraules clau
Canvi climàtic, masses mixtes, gestió d’arbre individual, frondoses da̓lt valor

Resumen 
Silvicultura para la adaptación al cambio climático de los bosques mixtos mediterráneos 
subhúmedos de El Montnegre i el Corredor: evaluación técnica y económica
El proyecto LIFE MixForChange tiene como objetivo mejorar la adaptación al cambio climático de los 
bosques mixtos mediterráneos subhúmedos a través de una gestión forestal innovadora (GFI). Este traba-
jo presenta los objetivos de las intervenciones y los resultados técnicos y económicos obtenidos con la apli-
cación de GFI en 25 rodales (77 ha) en El Montnegre i el Corredor, en masas dominadas por encina, cas-
taño, roble y pino piñonero. Se han comparado los datos dasométricos antes y después de las actuaciones 
y se han evaluado económicamente los tratamientos en comparación con la aplicación de una gestión fo-
restal tradicional (GFT). Se concluye que la GFI mejora los indicadores de adaptación al cambio climático 
sin un aumento de los costes de gestión, a la vez que se espera un incremento de los productos madereros 
de alto valor a largo plazo.

Palabras clave
Cambio climático, masas mixtas, gestión de árbol individual, frondosas de alto valor

Abstract
Forestry for Adaptation to Climate Change in the Mixed Sub-humid Mediterranean Forests of El 
Montnegre i el Corredor: Technical and Economic Evaluation
The LIFE MixForChange project seeks to improve adaptation to climate change in mixed sub-humid Me-
diterranean forests through innovative forest management (IFM). This paper presents the objectives of 
the interventions and the technical and economic results obtained by using IFM in 25 stands (77 ha) in El 
Montnegre i el Corredor dominated by holm oak, chestnut, oak and stone pine. Dasometric data were 
compared for before and after the actions and the treatments were assessed in economic terms in compa-
rison with using traditional forest management (TFM). It is concluded that IFM improves climate change 
adaptation indicators without increasing management costs, while a rise in high-value timber products is 
expected in the long term.

Keywords
Climate change, mixed stands, individual tree management, high-value broadleaves
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Introducció

Els boscos mixtos mediterranis subhumits (BMSh) són un ecosistema de gran singularitat 
i importància. Les condicions climàtiques en les quals es troben es caracteritzen per unes 
temperatures suaus i unes precipitacions relativament elevades i es localitzen a les zo-
nes de muntanya litorals i prelitorals des del NE de la península Ibèrica fins al SE de la 
costa adriàtica dels Balcans (figura 1). Es tracta de boscos amb una forta presència de 
planifolis.

Figura 1. Distribució dels boscos mediterranis subhumits

A Catalunya aquest tipus de bosc ocupa unes 485.000 ha, moltes de les quals presen-
ten les problemàtiques següents:

• Alta vulnerabilitat a la sequera, els incendis forestals i altres pertorbacions.
• Densitat excessiva, baixa estabilitat i vitalitat: es tracta de boscos sovint simplifi-

cats tant en composició específica com en estructura i amb manca de gestió fo-
restal.

• Baixa rendibilitat econòmica: gestió centrada en productes de baix valor afegit.

A més, molts d’aquests boscos es troben situats en zones periurbanes les quals, a més 
de suposar un increment del risc d’incendis forestals, presenten unes fortes pressions 
socials (freqüentació) i demandes (aigua, paisatge, biodiversitat, etc.). 

D’altra banda, aquests boscos mixtos (amb barreja de diferents espècies forestals) o 
incipientment mixtos, representen una oportunitat per avançar cap a un grau més alt 
de diversitat del bosc i d’adaptació als impactes del canvi climàtic.
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Les previsions climàtiques per a les properes dècades pronostiquen un increment de 
les temperatures i també de la freqüència i la intensitat d’episodis de sequera i tempestes. 
En aquest context, les problemàtiques esmentades dels BMSh es poden veure agreuja-
des, amb un fort impacte sobre els seus valors i funcions. A fi de facilitar l’adaptació 
al canvi climàtic d’aquestes masses cal generar estructures que permetin augmentar la 
resistència (menys vulnerabilitat) i la resiliència (capacitat de recuperació espontània) a 
les pertorbacions. Els principis generals de la silvicultura d’adaptació al canvi climàtic 
són el foment de la vitalitat, la complexitat estructural i la diversitat d’espècies, tot pro-
movent estructures que permetin mantenir un microclima forestal humit. Aquest en-
focament permet, a més, incrementar la biodiversitat i obtenir una varietat més gran de 
productes del bosc, molts dels quals poden tenir un alt valor afegit, com ara els planifo-
lis d’alt valor. 

El projecte LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) pretén fomentar l’adap-
tació dels boscos mediterranis subhumits al canvi climàtic promovent-ne la conservació 
i mantenint-ne les funcions productives, ambientals i socials. Es tracta d’un projecte de 
cinc anys (2016-2021) integrat per quatre socis: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal 
de Catalunya (coordinador), Centre de la Propietat Forestal, Associació de Propietaris 
del Montnegre i el Corredor i Associació de Propietaris Serra de Bellmunt-Collsacabra. 

El projecte té els objectius específics següents:

• Desenvolupar, implementar i demostrar noves tècniques de gestió forestal (GFI) 
a 164 ha. 

• Desenvolupar noves eines per integrar l’adaptació al canvi climàtic en la política 
i en el marc normatiu que afecta la gestió forestal.

• Desenvolupar eines per enfortir la bioeconomia forestal, que permetin augmentar 
la sostenibilitat econòmica a mitjà i llarg termini de la gestió forestal per a l’adap-
tació al canvi climàtic i revertir l’abandonament.

• Transferir i disseminar les tècniques implementades i els resultats obtinguts. 

Aquest treball descriu i presenta els primers resultats tècnics i econòmics obtinguts 
de la implementació de la GFI al Montnegre i el Corredor en masses dominades per l’al-
zina, el castanyer, el roure i el pi pinyer. 

La gestió forestal innovadora (GFI)

La GFI desenvolupada en el marc del projecte LIFE MixForChange s’ha implementat en 
formacions forestals mixtes dominades per l’alzina, el castanyer, el roure i el pi (pi roig 
i pi pinyer) distribuïdes en quatre àmbits geogràfics: massís del Montnegre i el Corre-
dor, massís del Montseny, serra de Bellmunt-Collsacabra i valls del Ripollès.

La GFI es basa en la reducció de la competència i l’estrès hídric, l’augment de la com-
plexitat del bosc (tant pel que fa a les espècies com a les estructures), la conservació de 
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la biodiversitat i la promoció del valor productiu dels boscos diversificant-ne productes 
i promovent aquells de més alt valor afegit. Aquesta gestió permet mantenir les impor-
tants funcions ambientals, sobretot a les zones altament poblades i urbanitzades. 

La GFI pren els principis continuous cover system (coberta forestal contínua) i close-
to-nature silviculture (silvicultura propera a la natura) amb què es promouen les estruc-
tures multiestratificades i l’augment de la presència de planifolis esporàdics (p. ex., ci-
rerer, server, moixera de pastor, freixe, aurons, blada, etc.). 

La GFI es descriu a partir de models ORGEST amb algunes millores i variacions a fi 
de potenciar i mantenir les masses mixtes. La gestió quant a la massa es basa en la ge-
neració o manteniment d’una estructura irregular o semiregular, segons el cas, que per-
meti augmentar la complexitat de la massa disminuint-ne la densitat, regulant-ne l’estrès 
hídric i seleccionant-ne els peus més vigorosos i vitals que puguin ser més resistents a 
patògens i a la sequera. En aquest tractament de massa s’incorporen criteris de silvicul-
tura d’arbre individual (single-tree oriented silviculture) fomentant peus de planifolis es-
poràdics i d’altres espècies si poden tenir interès per a la producció de fusta de qualitat 
o bé des del punt de vista de la biodiversitat (peus llavorers d’espècies escasses, peus amb 
microhàbitats d’interès, etc.). Per tant, un cop identificats els arbres que cal promoure, 
s’actua progressivament sobre els seus competidors quant a la capçada (generalment, 
arbres codominants), tot mantenint aquells arbres d’un estrat inferior quan ajuden a 
guiar el tronc i el protegeixen de la insolació. 

En resum, els tractaments que defineixen la GFI són:

• Estrat arbori: tallada selectiva o aclarida de millora pel que fa a la massa incorpo-
rant-hi criteris de silvicultura d’arbre per al foment d’arbres vigorosos i/o amb 
potencial per fer fusta de qualitat i/o amb interès per a la biodiversitat. Sobre aque-
lles espècies amb diversos rebrots per soca, fins i tot si no són inventariables 
(p. ex., alzina, castanyer, roure i també bruc i arboç), es fa una selecció de tanys 
deixant 1-2 tanys/soca segons la seva estabilitat. 

• Estrat arbustiu: estassada selectiva amb l’objectiu d’afavorir espècies d’alt valor 
per a la biodiversitat i modificar l’estructura del combustible (trencament de la 
continuïtat vertical) per reduir la vulnerabilitat davant d’incendis i la sequera.

• Plantacions d’enriquiment en cas d’escassa cobertura arbòria i condicions més 
adverses. Les plantacions inclouen una gran diversitat d’espècies i grups funcio-
nals (coníferes i planifolis). 

Al massís del Montnegre i el Corredor aquesta gestió s’ha dut a terme en 25 rodals 
demostratius distribuïts entre quatre municipis, amb un total de 77 ha: 25 ha en alzinars 
(Quercus ilex subsp. ilex) (5 rodals), 21 ha en castanyedes (Castanea sativa) (12 rodals), 
11 ha en rouredes (Quercus pubescens, Q. petraea, Q. canariensis) (4 rodals) i 20 ha en 
pinedes de pi pinyer (P. pinea) (4 rodals) (figura 2). 
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Figura 2. Distribució dels rodals en els límits de l’Associació de Propietaris del Montnegre 
i el Corredor segons la formació forestal: alzinars (blau clar), castanyedes (rosa), rouredes 
(blau fosc) i pinedes (verd)

Els tractaments s’han realitzat a partir del marcatge d’una àrea demostrativa dins de 
cada rodal, per formar i acompanyar els treballadors forestals i garantir que havien as-
similat els conceptes abans d’actuar al conjunt del rodal. Les indicacions als treballadors 
s’han basat en directrius simples transmeses gradualment i, quan ha estat possible, di-
rectament a la persona que s’encarrega de tallar. Ha calgut debatre diverses qüestions 
per arribar a un consens entre els tècnics que han dissenyat els tractaments i un impor-
tant seguiment del treball, sobretot en els rodals menys densos. 

Avaluació tècnica i econòmica de la silvicultura aplicada

Avaluació tècnica

L’avaluació tècnica de la implementació de la GFI es basa en la comparació de les va-
riables dasomètriques abans i després de les actuacions. La taula 1 mostra els resultats 
del conjunt de rodals del Montnegre i el Corredor agrupats per cada formació forestal, 
i la figura 3 mostra imatges de les quatre formacions forestals abans i després de les ac-
tuacions. 
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Taula 1. Característiques dasomètriques de les formacions forestals al Montnegre i el 
Corredor abans i després de l’aplicació de la GFI

Variables dasomètriques Abans de GFI Després de GFI

Alzinars

Densitat (peus/ha) 1.000-1.450 700-850

Diàmetre mitjà (cm) 15-20 15-20

Àrea basal (m2/ha) 25-36 19-24 (reducció: 25-30 %)

Planifolis esporàdics (%) 3-12 5-17

Espècies esporàdiques Cirerer i roure

Castanyedes

Densitat (peus/ha) 970-1.600 750-1.200

Diàmetre mitjà (cm) 15-20 15-20

Àrea basal (m2/ha) 23-34 18-26 (reducció: 15-30 %) 

Planifolis esporàdics (%) 8-30 10-36

Espècies esporàdiques Cirerer i roure

Rouredes

Densitat (peus/ha) 980-1.200 700-970

Diàmetre mitjà (cm) 20 20

Àrea basal (m2/ha) 23-42 18-32 (reducció: 20-25 %)

Planifolis esporàdics (%) 3-15 4-17

Espècies esporàdiques Cirerer

Pinedes

Densitat (peus/ha) 1.000-1.100 725-950

Diàmetre mitjà (cm) 15-20 15-20

Àrea basal (m2/ha) 25 19-22 (reducció: 15-25 %)

Planifolis esporàdics (%) 7-8 9-11

Espècies esporàdiques Roure
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Figura 3. Imatges representatives de les quatre formacions abans i després de les 
actuacions
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Abans de les intervencions, els rodals presentaven una estructura molt simplificada 
i centrada en classes diametrals intermèdies (20 cm), una forta continuïtat horitzontal i 
vertical de combustible, rebrots poc vigorosos i una presència de planifolis esporàdics 
generalment baixa. 

La GFI dona lloc a masses més estratificades, discontínues horitzontalment i verti-
calment, amb una reducció de l’àrea basal d’entre el 15 i el 30 % i amb una més alta pro-
porció de planifolis esporàdics i d’espècies poc representades. La generació d’obertures 
derivades de l’extracció de peus codominants afavorirà el desenvolupament dels plani-
folis esporàdics i fomentarà la regeneració incipient. L’estrat arbustiu es redueix des d’un 
60-80 % inicial fins a un 25-45 % final i s’actua especialment sobre els matollars de més 
d’1,3 m d’alçada de les espècies més piròfites, abundants i amb baix interès per a la bio-
diversitat (productores de refugi o fruit).

En el cas de les castanyedes, abans de les actuacions presentaven un alt nombre de 
tanys per soca i de peus decrèpits, que es veu reduït pels tractaments. Pel que fa a les pi-
nedes, els tractaments se centren en la reducció del vol de pins, amb una intensitat més 
alta de l’estassada de l’estrat arbustiu. 

Avaluació econòmica

L’avaluació econòmica de la GFI s’ha realitzat comparant els costos i els ingressos amb 
els de la gestió tradicional (GFT) que s’aplicaria en aquests rodals. La gestió tradicional 
consisteix en tallades d’intensitat moderada a intensa centrades en un sol producte (lle-
nyes). Les dades de costos i ingressos s’han obtingut a partir d’enquestes realitzades a 
43 treballadors i tècnics forestals implicats en la implementació dels tractaments, d’un 
total de sis empreses diferents. 

Per a cada formació forestal, s’han agrupat els rodals amb característiques semblants 
per facilitar les comparacions dels dos tipus de gestió pel que fa a costos i ingressos (gràfic 
1). Cada agrupació (A, B, C, etc.) integra els resultats, ponderats per superfície, d’entre 
un i tres rodals amb característiques similars entre ells. La taula 2 resumeix les diferèn-
cies entre els diferents tipus de gestió segons el tipus de costos i ingressos. 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

50

Gràfic 1. Costos i ingressos de la gestió tradicional (GFT) i la innovadora (GFI) per a cada 
formació (alzinars, castanyedes, rouredes, pinedes) i rodal tipus
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 Ingressos de productes  Costos de treballs forestals  Costos de gestió tècnica  Costos de transport
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El punt dins de cada barra marca el balanç: positiu (verd), negatiu fins a 2.000 €/ha (groc) i negatiu amb més de 2.000 
€/ha (vermell).

Taula 2. Principals diferències productives i econòmiques entre la gestió innovadora (GFI) 
i la tradicional (GFT)

Tipus de costos i ingressos GFI GFT

Productes obtinguts
Productes diversos
Volums baixos

Majoritàriament, producte  
de baix valor afegit
Volums alts 

Potencial de generació de 
productes d’alt valor en el futur

Alt Baix

Costos de gestió tècnica
Alt (marcatge, formació a 
treballadors)

Baix

Costos de treballs forestals
Intermedi-baix (alt cost 
d’escollir i classificar)

Intermedi-alt  
(alt cost d’abatiment)

Costos d’estassada Intermedi-alt (selectiva)
Intermedi-baix  
(sistemàtica, 100 % superfície)

Els costos i els ingressos depenen més de l’estat inicial del rodal i del tipus de pro-
ducte obtingut que del tipus de gestió aplicada o de la formació. Així, en els rodals 
més desenvolupats i capitalitzats, amb forta presència d’arbres codominants, els ba-
lanços són més favorables (p. ex., C1C, C3B i C4C). En canvi, en els rodals més joves 
o amb baixes densitats, on el producte extret és inferior, els balanços són menys favo-
rables (p. ex., C1A, C2D). Per exemple, els rodals de castanyer presenten uns ingressos 
molt baixos a causa del baix valor del producte extret, majoritàriament utilitzat per a 
biomassa o trituració. En el cas del rodal tipus C4B no hi ha ingressos perquè és una 
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zona d’escassa cobertura arbòria on els treballs executats van ser una estassada i una 
plantació d’enriquiment. 

Globalment, ni la GFI ni la GFT no són econòmicament sostenibles. Ambdós tipus de 
gestió donen lloc a balanços negatius amb valors mitjans similars (1.375-1.400 €/ha), que 
són lleugerament més favorables en la GFI (3 % més barata) degut sobretot a la reducció 
del cost dels treballs. Aquests valors, però, varien molt segons la formació forestal on es 
realitzen les tasques (taula 3). Així, mentre que en el cas dels alzinars, rouredes i pinedes 
l’aplicació de la GFI presenta un balanç més favorable, en el cas de les castanyedes és al 
contrari. Aquest fet és degut al fet que, en general, a les castanyedes l’aplicació de la GFI 
suposa un increment de costos que no es veu compensat per la venda del producte (quan-
titats més petites i de més baix valor). En aquesta formació només en els rodals més ca-
pitalitzats (p. ex., els rodals tipus C2E), el balanç és més favorable a GFI degut sobretot 
a la reducció notable dels costos dels treballs en comparació amb la GFT. 

Taula 3. Balanç mitjà ponderat (€/ha) de les actuacions segons la formació forestal i 
l’aplicació d’una gestió innovadora (GFI) o tradicional (GFT)

Formació forestal
GFI  

(€/ha)
GFT   

(€/ha)
Diferència 

GFI – GFT  (€/ha)

Alzinars –906 –1.086 +180

Castanyedes –1.967 –1.553 –404

Rouredes –708 –941 +233

Pinedes –1.648 –1.812 +164

Pel que fa als ingressos generats pels dos tipus de gestió, la GFT permet obtenir una 
quantitat més gran de productes, els quals són de valor baix; la GFI, en canvi, dona lloc 
a una quantitat de productes més baixa, els quals són més diversos i alhora augmenten 
la disponibilitat de productes d’alt valor a llarg termini. Tot i així, en l’estat en què es 
troben els rodals en el moment de les actuacions, la diversitat de productes generats per 
l’aplicació de la GFI no és suficient per generar uns ingressos superiors als de la GFT. 
Així la GFT dona lloc a uns ingressos superiors als de la GFI (+12 %), especialment als 
rodals de pinedes (+28 %), on la diversitat de productes és inferior. 

Pel que fa als costos, la partida principal (72-87 %) correspon als treballs forestals. 
Els treballs sobre l’estrat arbori són més barats (–11 %) en la GFI, sobretot a causa de la 
reducció en el nombre de peus abatuts, i que compensa amb escreix el cost més alt de tria 
i classificació dels arbres que es fa en la GFI. Da̓ltra banda, l’estassada selectiva de la GFI 
suposa un cost més alt (+16 %) que l’estassada total de la GFT. Quant al seguiment 
tècnic, en la GFI és més car (+57 %) a causa de la necessitat de marcatge, seguiment i 
formació dels treballadors, en particular en aquesta fase en què la GFI era desconeguda 
per a les empreses forestals. En global, la GFI dona lloc a unes despeses el 8 % inferiors 
a les de la GFT.
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Conclusions

Les conclusions derivades d’aquest estudi són les següents:

• La gestió innovadora (GFI) millora els indicadors relacionats amb la capacitat 
d’adaptació al canvi climàtic: s’ha reduït la densitat sense perdre el microambient 
forestal; s’han promogut aquells peus més vigorosos potencialment més resistents 
als patògens i la sequera; s’han creat estructures multiestratificades i alhora amb 
una vulnerabilitat més baixa als incendis, i s’ha incrementat la presència de pla-
nifolis esporàdics, cosa que fa augmentar la biodiversitat i el valor productiu futur 
dels rodals actuats.

• Actualment, ni la GFI ni la GFT són econòmicament sostenibles. El balanç és lleu-
gerament més favorable en la GFI (3 % menys costosa), tot i que la xifra final es 
veu més condicionada per l’estat inicial dels rodals que pel tipus de gestió aplica-
da. Així, als rodals amb un estat de desenvolupament més gran i amb forta pre-
sència d’arbres codominants els balanços són més favorables. 

• La GFT aplicada a les masses actuals permet obtenir una quantitat més gran de 
producte, la qual tot i el seu baix valor dona més ingressos que la GFI (+12 %). La 
GFI dona una quantitat més baixa de productes més diversos, tot i que s’augmen-
ta la disponibilitat futura de productes d’alt valor.

• Els costos de la GFI són més baixos (–8 %) que els de la GFT: l’increment de la 
despesa en personal tècnic i en classificació de productes es compensa amb escreix 
amb la reducció del cost d’execució dels treballs, sobretot pel que fa a la tallada 
d’arbres.

En conclusió, l’aplicació de la GFI permet millorar l’adaptació dels boscos al canvi 
climàtic i obtenir balanços econòmics similars (i sovint més favorables) als de la GFT. 
A més, s’espera que la sostenibilitat econòmica de la GFI es vegi incrementada a mesura 
que les colles de treballadors coneguin aquesta gestió i sobretot amb l’augment de la ge-
neració de productes fustaners d’alt valor afegit.
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Resum
El pasturatge és una activitat lligada al Montnegre i el Corredor des de fa temps. Aquest treball, desenvo-
lupat el 2018, fa una diagnosi de les explotacions existents i defineix unitats de pastura potencials. La seva 
realització es basa en enquestes i visites a les explotacions i en una anàlisi dels recursos farratgers del mas-
sís. S’observa que l’any 2018 hi pasturaven 11 pastors en règim semiextensiu, amb 3.287 caps de bestiar 
mixt d’ovella i/o cabra, i això afectava 9.711 ha (30 % de la superfície pasturable). Tot i que només un 36 % 
de les explotacions eren econòmicament viables, el 64 % pretenia continuar i millorar l’explotació. Paral-
lelament, es defineixen 65 unitats de pastura potencial amb superfície variable, per allotjar 300 caps de 
bestiar oví-cabrum cadascuna. Finalment, es detalla un pla de desenvolupament per facilitar la promoció 
d’aquesta activitat. 

Paraules clau
Pastor, ovella, cabra, silvopastoralisme, càrrega ramadera

Resumen 
Diagnóstico de la viabilidad de las explotaciones ganaderas y estudio de las unidades pastorales 
del ámbito de El Montnegre i el Corredor
El pastoreo es una actividad ligada a El Montnegre i el Corredor desde hace tiempo. Este trabajo, desarro-
llado en 2018, realiza un diagnóstico de las explotaciones existentes y define unidades pastorales poten-
ciales. Su realización se basa en encuestas y visitas a las explotaciones y en un análisis de los recursos fo-
rrajeros del macizo. Se observa que el año 2018 pastaban 11 pastores en régimen semiextensivo, con 3.287 
cabezas de ganado mixto de oveja y/o cabra, lo que afectaba a 9.711 ha (30 % de la superficie pasturable). 
Aunque solo un 36 % de las explotaciones eran económicamente viables, el 64 % pretendía continuar y 
mejorar la explotación. Paral·lelamente, se definen 65 unidades pastorales potenciales con superficie va-
riable, que alojan 300 cabezas de ganado ovino-caprino cada una. Finalmente, se detalla un plan de desa-
rrollo para facilitar la promoción de esta actividad. 

Palabras clave
Pastor, oveja, cabra, silvopastoralismo, carga ganadera

Abstract 
Assessment of the Viability of Livestock Farms and Study of Grazing Units in the area of El 
Montnegre i el Corredor
Grazing has long been associated with El Montnegre i el Corredor. This study was conducted in 2018 and 
assesses the existing farms and defines potential grazing units. It is based on surveys and visits to the farms 
and analysis of the massif ’s fodder resources. It shows that in 2018, 11 shepherds were engaged in semi-
extensive grazing with 3,287 heads of mixed sheep and/or goat livestock involving 9,711 ha (30% of the 
grazing area). Although only 36% of the farms were economically viable, 64% intended to continue and 
improve the farm. Furthermore, 65 potential grazing units with varying areas were defined, each hosting 
300 sheep and goats. Finally, a development plan is outlined to help promote this activity. 

Keywords
Shepherd, sheep, goat, silvopasture, stocking density

Diagnòstic de la viabilitat de les explotacions 
ramaderes i estudi de les unitats de pastura 
de l’àmbit del Montnegre i el Corredor

lídia guitart XarPEll

Agrupació Forestal del Montnegre i el Corredor
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Introducció

La ramaderia extensiva i un pasturatge ben gestionat presenten molts avantatges. Un 
dels més clars són els seus efectes positius de cara a la prevenció d’incendis. Els ramats 
que pasturen, alimentant-se del sotabosc, ajuden a mantenir una discontinuïtat vertical 
amb l’estrat arbori, i eviten, així, que un possible incendi arribi a les capçades. De la ma-
teixa manera, la ramaderia extensiva està molt relacionada amb el manteniment dels 
espais oberts. Actualment, al massís n’hi trobem pocs degut a l’abandonament rural. 
Aquesta pèrdua d’espais oberts comporta un increment en el risc d’incendis, així com 
una pèrdua de biodiversitat, al disminuir el mosaic d’hàbitats. Per recuperar-los cal que 
hi hagi un manteniment posterior, tasca que podrien dur a terme els ramats, els quals hi 
trobarien una font d’aliment important. A més, el pasturatge fomenta una producció 
d’aliments de qualitat i de km 0 i dona valor a l’economia local. 

Tot i així, dur a terme aquesta activitat no és fàcil, ja que es troba condicionada per 
diversos factors: ambientals (p. ex., climatologia, orografia, disponibilitat d’aigua, zones 
amb recursos pasturables), propis del bestiar (p. ex., aptitud del tipus de bestiar, neces-
sitats alimentàries segons l’estat fisiològic), de gestió (p. ex., propietat de les finques, 
gestió forestal, zones prioritàries per a la prevenció d’incendis, infraestructures) i eco-
nòmicosocials (p. ex., subvencions, preu del producte, relleu generacional, personal, 
usos socials del bosc).

Al Montnegre i el Corredor, fa molt de temps que s’hi desenvolupa el pasturatge, an-
teriorment lligat a la transhumància de ramats ovins provinents del Cadí o el Ripollès. 
Actualment, però, cada cop són menys els ramaders o pastors que hi són presents. El 
baix preu del producte venut, els alts costos als quals han de fer front i el fort lligam que 
implica aquest ofici són algunes de les causes del retrocés d’aquesta activitat.

En aquest context, el 2018 es va dur a terme aquest treball amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’estat de l’activitat del massís, avaluar-ne els punts forts i els febles, establir 
propostes de millora i obtenir unes unitats de pastura potencials per al foment del pas-
turatge. 

Objectius

Aquest treball es basa en dos objectius principals:

1.  Fer una diagnosi de les explotacions ramaderes existents al Montnegre i el Cor-
redor, entenent com a explotació ramadera aquelles explotacions extensives o 
semiextensives que practiquen el pasturatge al massís. Aquesta diagnosi pretén 
caracteritzar les explotacions ramaderes actives, avaluar els recursos farratgers 
del massís, valorar econòmicament i socialment les explotacions ramaderes, i 
identificar les necessitats i propostes de millora necessàries per a les explota-
cions. 
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2.  Definir unes unitats de pastura potencials que facilitin la implementació d’aques-
ta activitat al Montnegre-Corredor. A partir de la creació d’aquestes unitats de 
pastura potencials es pretén detallar un pla de desenvolupament de l’activitat i 
determinar criteris de priorització d’unitats. 

Metodologia

L’àmbit d’aquest treball se centra en el massís del Montnegre-Corredor i part de la vall 
de la Tordera, tenint en compte límits geogràfics clars (figura 1). Amb tot, engloba una 
superfície de 45.323 ha, la qual inclou la totalitat del Parc del Montnegre i el Corredor 
(14.711 ha) i afecta 26 municipis. D’aquesta superfície, es considera que 33.176 ha són 
pasturables, de les quals un 20 % són espais oberts. 

Figura 1. Àmbit del treball

Diagnosi de les explotacions ramaderes existents

Per tal de dur a terme la diagnosi de les explotacions existents, en primer lloc, es va cer-
car els ramaders que practicaven el pasturatge dins l’àmbit del massís amb una quanti-
tat de bestiar considerable (més de 50 caps) i amb una zona de pastura superior a la d’una 
finca. Per a cada explotació, es van efectuar enquestes i visites, les quals aportaven in-
formació sobre els aspectes logístics i econòmics. Seguidament, es van avaluar els recur-
sos farratgers del massís basant-se en valors teòrics determinats per a diverses formaci-
ons arbrades segons el manual Tipologies de pastura de les principals formacions 
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arbrades de Catalunya (Taüll i Baiges, 2016). A partir d’aquest document, es van ob-
tenir valors de potencial pastoral (que determina la quantitat i qualitat dels recursos) i 
la càrrega ramadera teòrica (UBM/ha any) per a les formacions del Mapa de cobertes del 
sòl de Catalunya de 2009 tant de l’àmbit del Montnegre-Corredor com per a cadascuna 
de les explotacions ramaderes actives. En l’avaluació de recursos farratgers es va decidir 
extreure les zones de pendent superior al 60 %, per la dificultat de transitar-hi, i els camps 
de conreu herbaci, ja que no sempre hi ha la possibilitat de pasturar-los; de manera que 
la superfície de pasturatge efectiva representava unes 25.617 ha (11.437 ha dins del Parc 
del Montnegre i el Corredor). 

Definició de les unitats de pastura potencial

Per a la definició de les unitats potencials de pastura es va partir de les conques hidro-
gràfiques secundàries del massís, agrupant-les en zones homogènies de 10 ha i extraient 
un valor de potencial pastoral i de càrrega ramadera per a cadascuna d’elles. Seguida-
ment, es van agrupar les conques en funció de: límits de propietats conegudes; zones 
pasturades en aquell moment; zones prioritàries per a la prevenció d’incendis (ZAP);1 
coherència amb la topografia; i potencialitat d’infraestructures i d’espais oberts, fins a 
assolir un valor de 300 caps de bestiar oví o cabrum per unitat. Es va escollir aquest va-
lor perquè alguns dels pastors consideraven que calen uns 200-300 caps de bestiar ca-
brum o uns 500-600 caps de bestiar oví perquè una explotació sigui rendible al Mont-
negre-Corredor. Així, cada explotació de bestiar cabrum podria fer ús d’una unitat 
potencial de pastura i cada explotació de bestiar oví en faria ús de dues. 

Resultats

Diagnosi de les explotacions ramaderes existents

L’any 2018 al massís del Montnegre-Corredor hi havia 11 ramaders amb explotació semi-
extensiva desenvolupada a través del pasturatge. Això suposava el pasturatge de 9.711 ha 
(6.605 ha dins del Parc del Montnegre i el Corredor) i de 3.287 caps de bestiar (taula 1). 

A la taula 1, podem veure que els pastors que utilitzaven zones de pastura més exten-
ses i tenien un major nombre de caps de bestiar eren l ̓1 i el 3. Al massís, el bestiar nor-
malment és mixt d’ovella i cabra. El 2018, un 55 % de les explotacions eren majoritària-
ment d’ovella per a carn i un 45 %, majoritàriament de cabra (un 60 % per a carn i un 
40 % per a llet). Les races més utilitzades solen ser: l’ovella ripollesa de muntanya i la ca-
bra de Rasquera, malaguenya o murciana-granadina. 

1.  Zones on és prioritària la gestió forestal per a la prevenció d’incendis. Definides (en treball) per la Diputació de Barcelona. 
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Taula 1. Resum de pastors/ramaders en l’àmbit del massís del Montnegre-Corredor l’any 
2018

Codi pastor Bestiar
Superfície 
pasturada (ha) Infraestructures

1
600 ovelles 
70 cabres

1.598
2 coberts per al bestiar 
2 tancats
0 abeuradors

2
250 ovelles 
60 cabres

1.403
1 cobert per al bestiar 
1 tancat
0 abeuradors

3
450 ovelles 
23 cabres

2.145
3 coberts per al bestiar 
4 tancats
0 abeuradors

4
18 ovelles
225 cabres

1.605
1 cobert per al bestiar
1 tancat
2 abeuradors

5 150 cabres 323
1 cobert per al bestiar
3 tancats
7 abeuradors

6 435 cabres de llet 205
1 cobert per al bestiar 
2 tancats
1 abeurador

7
550 ovelles
14 cabres

543
2 coberts per al bestiar
1 tancat
0 abeuradors

142
1 cobert per al bestiar
1 tancat
0 abeuradors

8 75 cabres de llet 428
1 cobert per al bestiar
4 tancats
2 abeuradors

9 130 ovelles 286
1 cobert per al bestiar
1 tancat
8 abeuradors

10 96 ovelles 734
1 cobert per al bestiar
1 tancat
1 abeurador

11
4 ovelles
137 cabres

441
2 coberts pel bestiar
1 tancat
1 abeurador
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Pel que fa a les infraestructures, tots els pastors tenen almenys un cobert i un tancat; 
els abeuradors, en canvi, són variables i escassos (el 2018 un 27 % dels pastors depenien 
totalment dels abeuradors naturals [rius i torrents]). 

El 2018, el pasturatge era l’activitat principal d’un 64 % dels ramaders, dels quals un 
45 % tenien un pastor en nòmina. L’explotació més antiga data del 1969, un 55 % es van 
iniciar a les dècades de 1980 i 1990, i un 36 % a partir del 2010. Pel que fa a les zones de 
pastura, tant el tipus d’acords com el seu cost solen ser molt variats. Molts són verbals, 
amb pagament a través d’espècies o bé es detallen a posteriori. Antigament, hi havia tres 
pastors que complementaven la pastura del massís amb la transhumància a la zona del 
Cadí o a Tavertet, però el 2018 cap ja no ho feia, alguns tant sols movien el ramat a al-
tres sectors propers com al Montseny o Sanata. 

El maneig practicat al massís és rotacional, és a dir, els ramats es mouen dirigits pel 
pastor i canvien de zona en funció de l’aliment disponible o la meteorologia. Així, la 
presència del pastor és clau per evitar el sobrepasturatge i decidir el moment idoni per 
anar-se movent. La majoria de ramaders solen complementar el pasturatge en zones fo-
restals amb la gestió de cultius de sega i/o aprofitament a dent. D’aquesta manera obte-
nen el seu propi farratge útil com a complement per al bestiar. Pel que fa a les zones bos-
coses, els pastors tenen preferència per les zones on hi ha producció de fruit (castanyes 
o aglans) així com les zones actuades (per l’accés a la fullaraca i l’accessibilitat). Tot i 
així, el 2018 pocs desenvolupaven actuacions forestals dirigides a augmentar l’aportació 
alimentària del bestiar. Quant a la prevenció d’incendis cal destacar que aproximada-
ment la meitat (45 %) del pastors incloïen les franges de protecció contra incendis dins 
les seves zones de pastura. 

Pel que fa a la reproducció, la majoria de pastors solen tenir parts tot l’any tot i que 
alguns (el 27 % el 2018) els focalitzen en temporades concretes com el Nadal. L’índex de 
fertilitat és variable, va d’1 a 2 cries/femella i any. Pel que fa a la producció de carn, aques-
ta també és molt variable, amb un pes de 10-13 kg/xai i 3-5 kg/cabrit. La gestió de la carn 
passa per la matança en escorxadors i la venda directa a carnissers, restaurants o parti-
culars. En el cas de la llet, la producció diària per cabra ronda els 1,5-2 L. La venda és 
directa a granges, generalment per a l’elaboració de formatges. La llana és poc valorada, 
de manera que es ven a preus baixos, es regala o fins i tot es crema. 

Anàlisi dels recursos farratgers de les zones pasturades

El 80 % dels recursos farratgers del Montnegre tenen un potencial pastoral entre mitjà 
i baix degut a la vegetació majoritària del massís (alzinars, suredes i pinedes de pi pinyer) 
(figura 2). Si ne̓xcloem les zones amb ús de pastura dubtós (pendents superirors al 60 % 
i conreus herbacis), el massís és capaç de suportar una càrrega ramadera mitjana poten-
cial de 0,84 caps d’oví-cabrum/ha a l’any, que suposa uns 21.481 caps de bestiar oví-ca-
brum anuals. Dins del Parc, la càrrega ramadera potencial seria de 8.255 caps anuals. 
Tot i així, la càrrega ramadera potencial avaluada és la que caldria si el bestiar estigués 
pasturant dispers per tot el massís durant un any, sense tenir en compte la càrrega ra-
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madera instantània (més elevada i determinada pel pastor) de fer passar el ramat per 
una zona concreta. Per tant, es tracta de valors orientatius de referència.

Figura 2. Mapa del potencial pastoral al massís del Montnegre-Corredor en tota la 
superfície pasturable, de molt alt (verds) a baix (vermell)

L’any 2018, les zones de pastura afectaven un 30 % de la totalitat de la superfície pas-
turable del massís i un 45 % de la superfície pasturable dins del Parc, centrades en zones 
de potencial mitjà-baix (pinedes, suredes i alzinars) (figura 3). En aquestes zones, els 
3.287 caps de bestiar oví-cabrum que hi pasturaven anualment representaven una mit-
jana 0,51 caps d’oví-cabrum/ha a l’any per a cada explotació. Aquest valor per hectàrea 
és assimilable a la càrrega considerada per a zones amb recursos farratgers de potencial 
pastoral entre mitjà-baix i baix (0,33-0,67 caps d’oví-cabrum/ha a l’any) i es pot incre-
mentar en aquelles zones on els recursos farratgers presenten un potencial pastoral més 
elevat. El 2018, els pastors 1, 4 i 5 eren els que pasturaven zones amb recursos de més alt 
potencial i aprofitaven zones de rouredes i altres planifolis o pastures naturals. 

Pel que fa a la prevenció d’incendis, el 2018 les zones de pastura afectaven aproxima-
dament un 48 % de la superfície de les ZAP. Els pastors 4, 6 i 7 pasturaven en una su-
perfície més gran de ZAP; per contra, el pastor 10 no pasturava en cap ZAP. Pel que fa 
a la creació de nous espais oberts, els pastors 3, 8 i 9 eren els que tenien una superfície 
més gran potencialment convertible en espai obert, i podien arribar a afectar entre un 
15 i un 25 % de la seva superfície de pastura. Els pastors 4 i 11, en canvi, gairebé no te-
nien espais oberts potencialment recuperables en les seves zones de pastura, de manera 
que la millora dels recursos farratgers és més difícil.
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Figura 3. Zones pasturades en l’àmbit del massís del Montnegre-Corredor a l’any 2018

Viabilitat econòmica i propostes de millora

Econòmicament, els costos més alts als quals els pastors han de fer front se centren en 
els sous del personal, els complements alimentaris i el lloguer de maquinària. Pel que 
fa als ingressos, la carn de xai, i especialment l’ecològica, és el producte que aporta uns 
guanys més elevats. La llet de cabra suposa uns beneficis variables en funció del nom-
bre de cabres en lactància. Les subvencions són un altre ingrés important, però cal po-
der-hi optar.

El 2018, tant sols el 36 % dels pastors del Montnegre-Corredor obtenien beneficis de 
l’explotació. L’explotació més viable econòmicament era la del pastor 1, degut a les mi-
llores en el maneig, subvencions i venta en ecològic. L’explotació del pastor 7 també era 
viable (degut a la combinació amb altres explotacions en intensiu) i la del pastor 5 ho 
podia arribar a ser a termini mitjà. 

Un 64 % dels pastors que trobem al Montnegre-Corredor pretenien continuar amb 
l’explotació. Aquells que ho volien deixar, normalment, era per motius de manca de re-
lleu generacional o per la baixa rendibilitat de l’explotació. La majoria dels que volien 
continuar (57 %) obtenien algun tipus de subvenció i almenys un 36 % volien ampliar 
l’explotació. 

Tenint en compte la diagnosi de les explotacions es defineixen les propostes de mi-
llora següents:
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• Modificació de les zones de pastura: ampliació o reducció segons la càrrega ra-
madera del ramat. 

• Replantejament del maneig: dinàmic, canviant sovint de zona i adaptant-lo a la 
producció d’aliment segons l’època de l’any.

• Augment del pasturatge en ZAP i franges de protecció (alternades amb altres zo-
nes de millors recursos farratgers o bé a canvi d’una compensació econòmica). 

• Creació de nous espais oberts per augmentar el valor pastoral dels recursos (es-
pecialment interessant per als ramats d’oví i pastors que no gestionen cultius).

• Gestió de cultius propis. 
• Millora de les infraestructures (especialment creant nous abeuradors i coberts a 

les zones més allunyades). 
• Coordinació entre propietaris forestals i pastors sobre moments i zones de pas-

tura. 
• Millores socials i econòmiques: tenir personal assalariat; cercar relleu generacio-

nal; diversificar nous compradors del producte; donar-se a conèixer a les xarxes 
socials; incrementar els caps de bestiar cercant la raça més adequada; tenir pro-
ducció ecològica; crear una cooperativa de productors-consumidors; desenvolu-
par una organització d’acompanyament a ramaders; desenvolupar campanyes de 
conscienciació al consumidor; crear una compensació per serveis ambientals; 
crear una marca o segell de qualitat, etc. 

Des del punt de vista dels pastors existents, les necessitats per millorar la seva ex-
plotació se centren en les infraestructures. La majoria (55 %) destaquen la necessitat 
d’instal·lació d’un cobert secundari a les zones més allunyades del cobert principal i un 
nombre més gran d’abeuradors artificials. 

Finalment, cal destacar que el pasturatge és una activitat compatible amb la conser-
vació del patrimoni natural (especialment important dins del Parc del Montnegre i el 
Corredor). Per fer-ho, cal seguir recomanacions encarades a evitar el sobrepasturatge, 
respectar les excepcions durant els períodes de cria i acotar la pastura en zones amb flo-
ra protegida o parcel·les de seguiment. Cal una atenció especial als pastors 3, 4 i 5, els 
quals el 2018 tenien un nombre més gran d’elements prioritaris de conservació dins la 
seva zona de pastura.

Unitats de pastura potencials

Es defineixen 65 unitats de pastura potencial de superfície variable en funció dels recur-
sos disponibles (367-1.229 ha) amb capacitat d’allotjar aproximadament 300 caps de bes-
tiar oví-cabrum anuals. El 2018, les zones pasturades afectaven un 54 % de les unitats 
potencials de pastura (figura 4). 
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Figura 4. Unitats de pastura potencial i zones de pastura existents el 2018

Pel que fa a la prevenció d’incendis, les zones ZAP afecten un 68 % de les unitats de 
pastura i les franges, un 42 %. A totes les unitats potencials, hi trobem potencialitat per 
a l’establiment d’un cobert i espais oberts potencialment recuperables, especialment a 
la zona costanera del massís, on antigament hi havia una superfície agrícola destacable. 
Amb relació a la conservació, els elements prioritaris definits pel Parc afecten aproxi-
madament la meitat de les unitats de pastura, especialment les unitats: 7, 11, 13 i 17, on 
hi ha una diversitat més gran d’elements. 

Per tal de promoure l’ús de les unitats potencials de pastura es proposa un pla de des-
envolupament que consta dels punts següents:

• Elaboració d’un protocol de cerca de pastors i propietaris interessats: tant d’uni-
tats de pastura ocupades actualment per pastors que volen abandonar l’activitat 
com per unitats de pastura actualment desocupades. 

• Definició d’acords entre propietaris i ramaders.
• Realització d’un inventari d’elements i inversions a realitzar a cada explotació a 

partir de visites tècniques.
• Plantejament de la necessitat i descripció de línies de subvenció.
• Promoció de recomanacions en què cal suport i col·laboració de l’Administració: 

campanyes de conscienciació, compensació per serveis ambientals, creació de marca 
o segell, desenvolupament d’una organització d’acompanyament de ramaders, etc.

La priorització d’unitats potencials de pastura on desenvolupar l’activitat ramadera 
es determinarà a partir dels criteris següents (per ordre de preferència): 1) unitats utilit-



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

64

zades per pastors existents que s’abandonin; 2) propietaris interessats per al pasturatge 
a les seves finques; 3) zona prioritària per a la prevenció d’incendis; 4) disponibilitat 
d’infraestructures existents; 5) tipus de bestiar.

Conclusions

D’aquest treball se n’extreuen les conclusions següents:

• Les explotacions ramaderes existents són escasses, no són viables econòmicament 
i exigeixen un lligam molt fort amb l’ofici. Aquests fets són alguns dels principals 
motius d’abandonament de l’activitat.

• La reducció en els costos d’alimentació, la contractació d’un pastor en nòmina, la 
producció ecològica o la facilitació de l’accés a les subvencions poden augmentar 
la viabilitat econòmica del pasturatge. 

• Les accions de suport als ramaders són necessàries per facilitar el desenvolupa-
ment del pasturatge i millorar-ne la viabilitat. L’acompanyament en la resolució 
de temes burocràtics, la promoció de campanyes de conscienciació als consumi-
dors, la creació de marques o segells de qualitat, la compensació pels serveis am-
bientals que proporcionen, etc., són alguns exemples d’accions útils a desenvolupar.

• Establint una sèrie de recomanacions generals i específiques, l’activitat de rama-
deria semiextensiva és compatible amb la conservació dels elements del patrimo-
ni natural. 

• Cal tenir la quantitat necessària d’infraestructures i en bon estat per poder de-
senvolupar l’activitat d’una manera idònia. 

• Cal una coordinació entre ramaders i propietaris forestals per a la compatibilit-
zació i el bon desenvolupament tant de l’activitat ramadera com de l’activitat de 
gestió forestal. 

• La priorització del pasturatge en les zones d’actuació prioritària (ZAP) i franges 
de protecció permet l’ús del pasturatge com a eina per a la millora en la prevenció 
d’incendis. 

• La creació de les unitats de pastura potencials pot facilitar l’accés al pasturatge de 
nous pastors i millorar les zones de pastura dels existents.
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Resum
A la darreria dels anys noranta vam encetar el seguiment dels hàbitats clau del Parc del Montnegre i el 
Corredor a partir de l’establiment de parcel·les de seguiment permanent en finques públiques arreu 
del Parc. S’han seguit alzinars, pinedes, vernedes, rouredes, avellanoses...

Presentem en aquest article alguns dels resultats de l’anàlisi de la sèrie de dades disponible, amb atenció 
especial als canvis ecològics esdevinguts en relació amb el canvi climàtic i amb la successió vegetal. 
Constatem que hi ha un tancament generalitzat dels hàbitats, i que, d’altra banda, la xerificació ha suposat 
canvis en la composició florística en aquells hàbitats que es troben en una posició més extrema, en el llin-
dar de llurs possibilitats.

Paraules clau
Parcel·les de seguiment, hàbitats, canvi climàtic, successió vegetal

Resumen
Veinte años de seguimiento de la vegetación: cambios en los hábitats del Parque de El Montnegre 
i el Corredor
A finales de los años noventa empezamos el seguimiento de los hábitats clave del Parque de El Montne-
gre i el Corredor a partir del establecimiento de parcelas de seguimiento permanente en fincas públicas 
situadas en el parque. A lo largo de estos años se han seguido encinares, pinares, alisedas, robledales, 
avellanares...

Presentamos en este artículo algunos de los resultados del análisis de la serie de datos disponible, con 
especial atención a los cambios ecológicos sucedidos en relación con el cambio climático y con la sucesión 
vegetal. Constatamos que se ha producido un cierre generalizado de la vegetación, y que, por otra parte, 
la xerificación ha supuesto cambios en la composición florística en aquellos hábitats que se encuentran en 
una posición más extrema, al límite de sus posibilidades naturales.

Palabras clave
Parcelas de seguimiento, hábitats, cambio climático, sucesión vegetal

Abstract
Twenty Years of Monitoring Vegetation: Changes in the Habitats in El Montnegre i el Corredor Park
In the late 1990s, we began monitoring the key habitats in El Montnegre i el Corredor Park by setting up 
permanent monitoring plots on public land in the park. Over these years we have observed holm oak, pine, 
alder, oak, hazelnut and other woods.

In this article we present some of the results of the analysis of the data series available with special at-
tention to the ecological changes which have taken place in relation to climate change and plant succes-
sion. We note that there has been a generalised closure of the vegetation while on the other hand xerifica-
tion has meant changes in the floristic composition in the habitats which are in a more extreme position 
and reaching the limit of their natural possibilities.

Keywords
Monitoring plots, habitats, climate change, plant succession

Vint anys de seguiment de la vegetació: 
canvis als hàbitats del Parc del Montnegre  
i el Corredor

cèsar gutiérrEz i PErEarnau i ignasi torrE coroMinas1

1Museu de Ciències Naturals de Granollers
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Introducció i objectius

L’any 1997 van iniciar-se treballs adreçats a monitoritzar les comunitats vegetals més 
rellevants del Parc del Montnegre i el Corredor (Gutiérrez, 2004), així com algunes 
altres que podrien aportar informació rellevant de l’estat i de l’evolució dels sistemes na-
turals en un marc de no intervenció antròpica (o, si més no, intervenció lleu, associada 
al lleure, no pas a l’aprofitament econòmic).

Així, les parcel·les per al seguiment de les comunitats vegetals es van emplaçar en fin-
ques de titularitat pública (principalment, Diputació de Barcelona), en les quals es tenia 
la garantia –si més no, teòrica– de poder eliminar tota mena d’intervenció forestal i dei-
xar que les comunitats evolucionessin naturalment. Se’n va delimitar gairebé una vinte-
na, escampades entre el Montnegre i el Corredor, principalment en el sector vallesà. 

Ara, transcorreguts gairebé vint anys, per a les parcel·les més antigues, s’ha acumu-
lat ja una sèrie de dades i una perspectiva temporal prou dilatada per fer una primera 
anàlisi i valoració dels resultats obtinguts.

Un seguiment com aquest que es du a terme es planteja de manera indefinida. Els 
objectius inicials d’aquest monitoratge són: 

• Establir una xarxa de punts de monitoratge dels hàbitats que abasti la diversitat 
del Parc (Marina versus Vallès, cotes baixes versus cotes altes...).

• Mostrejar les comunitats més importants o representatives del Parc.
• Mostrejar comunitats singulars o més dinàmiques des del punt de vista del fun-

cionalisme.
• Disposar d’informació directa sobre els processos naturals que s’esdevenen en 

l’espai natural protegit.
• Comptar amb recursos per avaluar/quantificar la repercussió de certs impactes o 

activitats.
• Generar informació que permeti planificar o afrontar millor escenaris futurs, so-

vint poc favorables (incendis, canvi climàtic, ramaderia extensiva...).
• Constituir un projecte pilot que pugui ser exemplificador per a l’establiment d’al-

tres sistemes de monitoratge en la xarxa d’espais naturals protegits.
• Millorar el coneixement dels sistemes naturals al Parc.

Metodologia

Parcel·les d’estudi

Entre els anys 1997 i 1998 es va seleccionar un seguit de parcel·les intentant que repre-
sentessin les comunitats vegetals principals del Parc del Montnegre i el Corredor. 

Inesperadament, en el decurs dels anys s’han produït estassades que han suposat que 
de manera involuntària s’hagi distorsionat la successió espontània que hom desitjava 
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monitorar. La taula 1 exposa el conjunt de les 19 parcel·les estudiades, així com llurs ca-
racterístiques principals.

Taula 1. Parcel·les estudiades segons llur fisiognomia

Fisiognomia Comunitat
Nombre d’unitats 

estudiades

Comunitats  
forestals

Mediterrànies

Alzinar 4

Sureda 2

Pineda (sureda cremada) 1

Pineda 2

3 (4) 9

Extramediterrànies

Roureda 1

Castanyeda 2

Verneda 1

Fageda 1

Cirerar 1

5 6

8 (9) 15

Comunitats  
arbustives

Mediterrània Bruguerar 1

Extramediterrània Avellanosa 1

2 2

Comunitats  
herbàcies

Mediterrànies
Llistonar 1

Pradell terofític 1

2 2

13 (14) comunitats 19

Les superfícies estudiades per cada parcel·la s’han adaptat al tipus de comunitat. Per 
a boscos, s’ha pres una àrea relativament gran, de 200 m2, mentre que en comunitats 
arbustives és força menor, de 50 m2. Finalment, per a les comunitats d’herbàcies anuals 
(una única parcel·la), s’ha optat per una superfície d’estudi de 20 m2. 

Pel que fa a la periodicitat d’estudi, en el cas dels boscos, la resiliència de la comuni-
tat no ha fet aconsellable un termini gaire curt, de manera que s’ha optat pels cinc anys, 
encara que per a comunitats herbàcies l’inventari es fa anualment. 
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Presa de dades

No existeix una metodologia més adient o perfecta per a la presa de dades referents a 
vegetació (vegeu, per exemple, Kercher et al., 2003); depèn, fins i tot, del tipus de ve-
getació amb què hom es trobi. Així, el mostreig en una comunitat uniestratificada (un 
prat de pastura, per exemple) és molt diferent a l’estudi d’un bosc multiestratificat. Àd-
huc les comunitats vegetals tenen una fenologia canviant al llarg de l’any, de manera que 
un estudi aprofundit arriba a requerir un estudi diacrònic que abasti diversos moments 
de l’any.

Assumint l’existència d’aquestes limitacions, es va optar pels inventaris de vegetació 
seguint la metodologia sigmatista, amb alguna adaptació. En els inventaris s’hi ha ano-
tat la totalitat de les espècies de flora vascular que s’hi fan amb indicació de l’estimació 
del percentatge de recobriment que hi assoleixen. La taula 2 presenta les xifres que cor-
responen als intervals de recobriment dels tàxons (xifra d’abundància en els inventaris 
sigmatistes). 

Taula 2. Classes d’abundància i llur significat percentual (%)

Abundància Rang de recobriment Cobertura mitjana resultant

r < 0,1 0,05

+ 0,1-1 0,55

1 1-10 5,5

2 10,1-25 17,5

3 25,1-50 37,5

4 50,1-75 62,5

5 75,1-100 87,5

A diferència dels inventaris sigmatistes, la xifra referent a sociabilitat no s’ha pres, 
atès que és més funció de l’abundància de l’espècie i de la seva forma vital, i no aporta 
informació rellevant per al cas que ens ocupa.

Les dates de realització dels inventaris corresponen, aproximadament, al moment de 
desenvolupament màxim de la comunitat, i, any rere any, hom tracta de fer-los en una 
data tan pròxima com sigui possible.

En el moment de l’inventari s’han fet dues o més fotografies per testimoniar l’aspec-
te de la comunitat.

Quan hem observat circumstàncies atípiques, les hem consignades a l’apartat «Ob-
servacions». Pot ser el cas d’una estassada, de furgades de senglars, dels efectes d’una 
nevada important... Aquestes anotacions poden ser de gran rellevància per poder expli-
car els canvis succeïts en la vegetació.
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Tractament de la informació

Per a l’anàlisi de les dades, hem cregut que seria més representatiu de la vegetació del 
Parc l’agrupació de les formacions anàlogues (per exemple, tots quatre alzinars s’aple-
guen com a quatre rèpliques d’una sola unitat de mostreig) a fi de tractar-les conjunta-
ment i, obtenir, doncs, uns resultats més sòlids i ben fonamentats. Els grups diferenciats 
són els següents: Alzinars (4): AL-GR+AL-PI+AL-ES+AL-MO. Suredes (2): SU-BU+SU-
CR. Pinedes (2): PI-CO+PI-RI. Boscos caducifolis poc humits (3): RC-GR+CA-MA+CA-
TA. Boscos caducifolis humits (3): AV-FA+FA-CB+MI-MA. Bosc de ribera (1): VE-FU. 
Pradells mediterranis (2): TE-CR+LLI-PI. Finalment, BR-ES i CR-LLO han estat consi-
derades separadament. 

Atès que el recobriment de les espècies correspon a rangs, ha estat necessari trans-
formar-lo a variable discreta, per a la qual cosa s’ha pres el valor mitjà de l’interval (ve-
geu la taula 3). 

El recobriment que cadascuna de les espècies assoleix als diferents estrats ha estat 
aglutinat en una única xifra total de recobriment, i aquesta xifra ha estat creuada amb 
diversos atributs del tàxon obtinguts de la Flora Manual dels Països Catalans (Bolòs et 
al., 1990). Concretament els atributs analitzats han estat:

• Filiació biogeogràfica (eurosiberià, mediterrani, etc.): les fluctuacions en l’espec-
tre biogeogràfic poden reflectir, per exemple, un augment de l’ariditat.

• Formes vitals (Raunkjaer): són un recurs valuós per ponderar canvis en l’estruc-
tura de les comunitats si hom considera que certes formes vitals caracteritzen les 
comunitats o certes fàcies de la vegetació. 

• Filiació sintaxonòmica: aquest indicador expressa, sobre el 100 % del recobriment 
total de la vegetació, quina part correspon a cadascun dels sintàxons (tipus de co-
munitats vegetals, agrupades en la jerarquia classe>ordre>aliança) mínimament 
representats en les parcel·les estudiades. La inclusió en l’anàlisi d’aquest atribut és 
molt significativa per determinar el sentit de les transformacions que es puguin 
anar produint a les parcel·les estudiades.

D’altra banda, per a les parcel·les riques en teròfits, en les quals la vegetació és més 
dinàmica, hem relacionat l’evolució de la vegetació amb les fluctuacions meteorològi-
ques, encara que l’extensió de l’article no permet ressenyar-ne els resultats.

Pel que fa als càlculs, hem considerat:

• Riquesa: fa referència al nombre mitjà de tàxons per unitat d’estudi (per a cada 
inventari aplicat). Essent un indicador positiu, una xifra alta assenyala un interès 
o un valor més alt.

• Riquesa total: és constituïda pel nombre total de tàxons enregistrats en el conjunt 
d’inventaris que han estat aplicats en un parcel·la. A diferència de la riquesa, la 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

71

riquesa total expressa l’heterogeneïtat d’hàbitats però, sobretot, el dinamisme de 
la vegetació en la parcel·la estudiada. 

• Diversitat: la diversitat fa referència a l’equitat amb la qual es fan els tàxons en una 
parcel·la d’estudi. Un registre més alt indica una repartició més equilibrada –i, per 
tant, més enriquidora– en les abundàncies. Com a índex de diversitat, s’ha emprat 
l’índex Simpson, que, per bé que és menys utilitzat que el Shannon, presenta un 
millor ajust per a la mesura de la diversitat segons que hem constatat a partir de 
la utilització d’ambdós i segons el que reflecteix alguna font bibliogràfica (Ma-
gurran, 1988).

• Recobriment dels tàxons ruderals: aquest indicador expressa, sobre el 100 % del 
recobriment total de la vegetació, quina part correspon a tàxons que indiquen 
condicions d’alteració de l’hàbitat. L’assignació de les espècies a aquesta categoria 
s’ha fet a partir de les informacions contingudes a Bolòs et al. (1990), així com 
amb el suport del coneixement de què es disposa de la flora del Parc i de la regió.

Tractament estadístic de la informació

Pel que fa a les anàlisis de tendències temporals, com que les dades dels inventaris bo-
tànics han estat recollides sempre en les mateixes parcel·les però en diversos perío des, 
s’ha considerat adequada la utilització de l’anàlisi de la variància de mesures repeti-
des (REMANOVA) per estudiar l’efecte d’un o més factors quan almenys un d’ells és 
un factor intrasubjectes. D’altra banda, s’ha optat per realitzar anàlisis log-lineals de 
freqüències utilitzant els valors de recobriment (i riquesa) en el cas de les comparaci-
ons amb mostres úniques per als diversos aspectes dels factors estudiats (sense vari-
ància).

Resultats

Com apuntàvem, hem cregut que es vertebraria millor la interpretació dels resultats si 
aquesta es feia des del prisma no pas de l’evolució específica d’una o d’unes parcel·les, 
sinó des de l’òptica d’una sèrie d’esdeveniments o de dinàmiques naturals que afecten, 
en més o menys mesura, totes o una part de les comunitats estudiades. Així, a partir de 
a) l’experiència acumulada, b) el coneixement del Parc, c) l’observació global de les da-
des i/o d) les orientacions de què ens forneix la bibliografia científica recent, en el treball 
es plantegen un seguit d’hipòtesis d’estudi o de possibles escenaris d’evolució dels bos-
cos o de les parcel·les estudiades que considerem que ajuden a vertebrar el maneig de les 
dades i els resultats que se’n deriven. Aquestes hipòtesis d’estudi o possibles escenaris 
d’evolució són:
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•  S’està mediterraneïtzant la vegetació del Parc (efectes de l’escalfament climàtic)?
•  Quins efectes té la recessió del sector primari / el tancament dels hàbitats?
•  Hi ha diferències apreciables en la riquesa, diversitat, etc., entre boscos anàlegs? 

(Sureda i alzinar.)
•  Quina és l’evolució de les masses forestals caducifòlies del Parc?
•  En comunitats altament dinàmiques, quina és la resposta enfront de les anyades 

seques?
• Es pot ponderar l’afectació d’alguns esdeveniments naturals «catastròfics» (neva-

des extraordinàries i focs) o de la pastura?

Són moltes les variables estudiades i moltes les parcel·les d’estudi, així com les cate-
gories a les quals pertanyen, i aquí no només en podem presentar les dades sinó, par-
cialment, alguns dels resultats més rellevants, presentats segons els àmbits temàtics: tan-
cament dels hàbitats i xerificació del medi. Emplacem a qui pugui interessar a consultar 
el document sencer per aprofundir en la resta de continguts. 

A fi d’exemplificar els resultats obtinguts, presentem la taula 3 amb la sèrie de dades 
del seguiment a dues parcel·les d’alzinars al Montnegre: espectre biogeogràfic, espectre 
sintaxonòmic i espectre de les formes vitals. Alhora, també s’hi exposa el recobriment 
percentual de les indicadores de pertorbació, així com el de la cobertura vegetal (sola-
pament d’estrats vegetals). Finalment, també s’hi presenten la riquesa (total de tàxons) 
de cada inventari (riquesa parcial i riquesa total), del conjunt d’inventaris presos en una 
determinada parcel·la i de la diversitat de cada inventari. 
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Taula 3. Parcel·les AL-PI i AL-GR. Sèries disponibles. Recobriments biogeogràfic, 
sintaxonòmic i de formes vitals (%). Recobriment de les indicadores de pertorbació 
(%). Altres atributs: riqueses (total i parcial; valors absoluts), diversitat (valor absolut) i 
cobertura vegetal (%)

AL-PI

1998 2003 2008 2013 Mitjana

Lateatlàntic - - - -

Submediterrani 0,03 0,32 0,35 -

Cap 0,03 0,32 - 0,71

Mediterrani + Latemediterrani 67,48 69,69 70,42 88,03

Pluriregional 31,76 28,34 28,20 9,56

Eurosiberià 0,69 1,32 1,02 1,71

Introduït - - - -

Cap 31,83 28,99 28,46 9,94

Quercetea ilicis 67,48 69,69 69,75 87,23

Prunetalia spinosae - - - -

Quercetalia pubescentis + Querco-Fagetea - - - -

Quercion robori-petraeae - - - -

Altres 0,69 1,32 1,79 2,83

P 37,36 37,17 37,11 20,88

NP 0,36 0,32 0,67 1,25

MP 61,86 61,22 60,40 75,37

Total faneròfits 99,57 98,71 98,18 97,51

Teròfits (Th) - - 0,06 0,71

Camèfits (Ch) - - 0,03 0,04

Hemicriptòfits (H) 0,36 0,64 1,41 1,71

Geòfits (G) 0,07 0,64 0,32 0,04

Indicadores de pertorbació - - 0,06 0,36 0,11

Riquesa 17 18 28 31 23,50

Riquesa total 37

Diversitat 2,11 2,27 2,31 1,96 2,16
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AL-GR

1997 2002 2007 2012 Mitjana

Lateatlàntic - - - -

Submediterrani - - - -

Cap 0,29 - - -

Mediterrani + Latemediterrani 43,56 47,49 49,00 57,13

Pluriregional 53,45 49,78 48,56 39,86

Eurosiberià 2,71 2,73 2,44 3,01

Introduït - - - -

Cap 53,74 52,28 51,20 42,84

Quercetea ilicis 43,56 44,99 46,36 54,12

Prunetalia spinosae - - - -

Quercetalia pubescentis + Querco-Fagetea - - - -

Quercion robori-petraeae 2,68 2,73 2,44 3,01

Altres 0,02 - - 0,03

P 57,41 57,61 56,05 43,26

NP - - - -

MP 42,56 42,37 43,95 56,69

Total faneròfits 99,98 99,98 100 99,95

Teròfits (Th) - - - -

Camèfits (Ch) - - - -

Hemicriptòfits (H) - 0,02 - 0,03

Geòfits (G) 0,02 - - 0,03

Indicadores de pertorbació - - - - 0

Riquesa 8 9 8 10 8,75

Riquesa total 13

Diversitat 1,45 0,90 0,84 0,52 0,93
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Tancament dels hàbitats

De l’anàlisi de les formes vitals, l’única que es veu afectada positivament per la pro-
gressió temporal és la dels macrofaneròfits (F-ràtio = 11,44; p = 0,002), que indica, in-
equívocament, un tancament del medi. L’increment més significatiu en el recobriment 
s’observa en el darrer període (2012-2014), amb un increment mitjà del 10 % des del 
període anterior. Aquesta tendència es veu reforçada amb la realització d’una anàlisi 
de la variància de mesures repetides (REMANOVA), que demostra un efecte altament 
significatiu del període de mostreig en l’increment del recobriment assolit pels macro-
faneròfits (F3,36 = 12,48, p < 0,0001). La manca d’interacció entre tipus biogeogràfics 
(mediterrani versus extramediterrani) indica que la tendència és semblant en ambdós 
tipus de filiacions. Vegeu al gràfic 1 la representació gràfica de l’evolució percentual 
dels faneròfits a les parcel·les forestals on tenien un recobriment més baix. A l’única 
parcel·la on es manté estable o en retrocés és a CA-MA i MI-MA, per la recessió de 
l’heura (nanofaneròfit).

Gràfic 1. Evolució temporal del recobriment percentual (%) dels faneròfits en aquelles 
parcel·les amb alguns dels inventaris amb un recobriment inferior al 95 %
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No en va, vam quantificar una pèrdua mitjana anual de 12,9 ha d’espais oberts al 
Parc entre els anys 1956 i 2004 a partir de la fotointerpretació de les imatges aèries (Gu-
tiérrez i Guardiola, 2006).

Una de les tendències observades, tot i que no podem determinar que sigui fruit, ne-
cessàriament –però sí probablement–, del tancament dels hàbitats, és la pèrdua de di-
versitat. Una anàlisi de la variància de mesures repetides detecta variacions temporals 
significatives en la diversitat (índex de Simpson) al llarg de la sèrie acumulada d’inven-
taris: d’una banda, la diversitat disminueix amb la progressió temporal en la sèrie en el 

 VE-FU  PI-CO  PI-RI  AV-FA  MI-MA  FA-CB  CA-MA
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conjunt de parcel·les (efecte progressió: F3,36 = 10,06; p < 0,001). Aquesta tendència tam-
bé es detecta realitzant les proves ajustades als graus de llibertat per no complir el supò-
sit d’esfericitat (efecte successió: GG epsilon = 0,46; p = 0,03).

Xerificació del medi 

L’anàlisi de la variància de mesures repetides no detecta variacions temporals significa-
tives en el recobriment de les espècies mediterrànies i eurosiberianes al llarg de la sèrie 
disponible, tot i que el recobriment de les mediterrànies tendeix a incrementar-se amb 
la successió tant en parcel·les forestals mediterrànies (del 61,4 % ± 7,7 al 64,6 % ± 9,9), 
com en parcel·les forestals extramediterrànies (del 22,3 % ± 8,9 al 27,4 % ± 11,5). Però 
també s’observa el mateix en el cas de les espècies de requeriments eurosiberians, amb 
un increment del 5 % en parcel·les forestals extramediterrànies i més moderat (1,5 %) 
en parcel·les forestals mediterrànies. Vegeu-ho representat al gràfic 2. Tot i això, els in-
tervals de confiança se solapen en tots els àmbits.

Gràfic 2. Tendència interanual del recobriment d’espècies de filiació eurosiberiana i 
mediterrània

1997-1999 2002-2004 2007-2009 2012-2014 1997-1999 2002-2004 2007-2009 2012-2014
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El recobriment de les espècies pròpies del bosc escleròfil·le (Quercetalia ilicis) mostra 
un patró lleugerament ascendent tant a les parcel·les mediterrànies com a les extrame-
diterrànies (+5 % en tots dos), tot i que els efectes no presenten significació estadística 
(F3,36 = 2,12; p = 0,11) i podrien reflectir una pressumpta i incipient xerificació del clima, 
però també un tancament de l’hàbitat (vegeu la pregunta 2: «Quins efectes té la recessió 
del sector primari / el tancament dels hàbitats?»).

 Mediterrànies  Eurosiberianes
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Si considerem l’element lateatlàntic, però, més sensible a l’aridificació del clima, ob-
servem que a MI-MA el percentatge s’incrementa, i a FA-CB és tan baix que no s’hi ob-
serven gaires canvis. Es tracta de les parts més altes de l’obaga del Montnegre. A AV-FA 
(sot del Fangar, al Corredor), en canvi, el recobriment d’aquests elements té una dismi-
nució apreciable entre els mostrejos de 2003 i de 2008 (del 3,4 al 0,5 %). Aquesta disminu-
ció podem interpretar-la com a derivada d’una posició més extrema vers el sud d’aques-
ta parcel·la (i una posició finícola en l’àrea de distribució d’algunes de les espècies 
presents a la localitat) que podria magnificar els efectes negatius dels episodis de seca-
da o desfavorables a les espècies atlàntiques. Podria tractar-se, per tant, d’una mani-
festació primerenca de l’aridificació del clima sobre les comunitats més sensibles. Cal-
drà estar amatent i veure si aquesta tendència es confirma malgrat que, com dèiem, no 
s’observa la progressió de l’element florístic mediterrani enfront de l’eurosiberià, ni a 
aquesta ni a la globalitat de les parcel·les: la interacció entre tipus corològic i any no és 
significativa (Chi2 = 4,82; p = 0,18; g.l. = 3). Per tant, si bé els canvis són encara lleus i 
localitzats, de moment no només afecten aquelles parcel·les, sinó aquelles amb elements 
especialment fràgils. 

Un cas particular és el de la verneda VE-FU, que reflecteix l’impacte de la medi-
terraneïtzació sobre els cursos d’aigua, encara que es tracta d’una sola parcel·la i les 
conclusions, per tant, no poden generalitzar-se. Feta aquesta consideració prèvia, ob-
servem que entre els inventaris de 1998 i de 2013 es produeixen canvis molt impor-
tants. Pel que fa a l’espectre biogeogràfic, la tendència a la xericitat és molt marcada: 
l’element mediterrani es multiplica per més de 2 (del 32 al 68 %), mentre que l’eurosi-
berià baixa a gairebé la meitat (del 42,9 al 22,6 %). Es tracta, per tant, de variacions 
molt substancials. I l’element lateatlàntic, que considerem com a especialment sensible 
a l’aridificació en les condicions climàtiques, col·lapsa amb una davallada del 14,6 al 
0,7 %, cosa que considerem també com a molt significativa. Sembla especialment ac-
centuat l’empitjorament en les condicions entre els inventaris de 2008 i de 2013 (els 
estius de 2008 i de 2009 van ser particularment severs), i encara que la davallada en 
l’element lateatlàntic ha estat progressiva, s'ha remarcat més entre el 2003 i el 2008. 
Vegeu-ho al gràfic 3.

Una anàlisi log-lineal de freqüències demostra un comportament oposat del recobri-
ment (%) a mesura que avança el temps en funció de la filiació biogeogràfica (medi terrani 
versus eurosiberià). Així doncs, la interacció entre biogeografia i any és altament signi-
ficativa (Chi2 = 31,1; p < 0,0001; g.l. = 3).

Les dades fitosociològiques hi coincideixen: l’alzinar (Quercetalia ilicis) multiplica el 
seu recobriment per 2,5, mentre que els elements de Fagetalia perden un ordre de mag-
nitud (del 14,6 a l’1,4 %) i els tàxons dels boscos de ribera mediterranis (Populetalia al-
bae) cauen del 30,1 a l’11,6 %. La suma d’aquests dos darrers sintàxons genuïns de les 
riberes del NE del país, per tant, passa d’ocupar prop de la meitat de la superfície (44,76 %) 
a un residual 12,9 %.
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Gràfic 3. Parcel·la VE-FU. Percentatge de recobriment de l’espectre biogeogràfic. 
Evolució del primer inventari al quart
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Pel que fa a les formes vitals, és destacable el fet que els faneròfits van prenent cada 
cop més importància, però no pas a causa del tancament del bosc, sinó com a conse-
qüència de la recessió de les catifes de geòfits (i, en menor mesura, d’hemicriptòfits) prò-
pies de les vernedes de la terra baixa del NE del Principat. La suma d’ambdues formes 
vitals ocupava, l’any 1998, gairebé un 30 % de la coberta vegetal, mentre que el 2013 no-
més n’ocupava un 5,5 %. El descens percentual ha estat molt progressiu (29,4 - 24,17 - 
15,80 - 5,5) i il·lustratiu del que s’hi ha esdevingut.

En la fase estival més crítica, l’ariditat deu haver suposat un empitjorament en les 
condicions que requereix la flora vernal de la ribera, la qual ha anat desapareixent pro-
gressivament. En els cursos d’aigua del Parc més xèrics és probable que aquest efecte 
de substitució de la flora no sigui tan acusat, però en aquest cas, la flora de Fagetalia i de 
Populetalia albae és altament sensible a l’augment de l’ariditat, de manera que la situa-
ció en aquesta ribera ha patit un canvi molt substancial en la composició de la flora a 
causa de la xericitat creixent.

Pel que fa a la riquesa en espècies, s’observa un empobriment important el 2013, pro-
bablement a causa de l’aridificació progressiva que ha desembocat en un hàbitat massa 
desfavorable a les espècies més exigents en humitat.

I pel que fa a la diversitat, els valors tan alts, d’entre 11 i 12, assolits del primer al ter-
cer mostreig desemboquen en un registre de 6,7 en el quart, que encara que és molt alt 
en relació amb la resta de parcel·les, suposa també un col·lapse de la diversitat que no 
podem atribuir a res més que a un canvi sobtat en les condicions de la ribera, en aquest 
cas una ariditat creixent que ha fet que unes poques espècies, menys exigents pel que fa 
a l’hàbitat, tendeixin a dominar l’espai en un medi que ha esdevingut més desfavorable 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

79

a la globalitat de la flora observada en el primer dels inventaris. Amb tot, una anàlisi 
log-lineal de freqüències demostra que aquesta pèrdua de riquesa no és significativa 
(Chi2 = 0,96; p = 0,81; g.l. = 3), probablement pel fet que la davallada, tot i que és molt 
important, es concentra només en el darrer mostreig.

Discussió

L’esforç que representa l’establiment d’una xarxa més densa de punts d’inventari fa que 
el nombre de rèpliques existents per a totes les comunitats vegetals estudiades sigui in-
suficient (4 en el millor dels casos) per obtenir uns resultats incontestables, encara que 
apunten tendències o insinuen línies de treball. Considerem, de tota manera, que la con-
vergència de resultats a diverses de les parcel·les representen un indicador més sòlid d’al-
guns processos ecològics rellevants que s’esdevenen al Parc.

Si bé és cert que en els inventaris els rangs de recobriment de cadascuna de les espè-
cies són amplis, també és cert que en les categories més abundants (recobriments més 
baixos) els intervals són més estrets i permeten acotar amb més precisió l’abundància 
de les espècies. I, d’altra banda, cal tenir present que l’objectiu no és la determinació poc 
o molt exacta de l’abundància de cadascun dels tàxons presents en els inventaris (llavors 
s’haguessin emprat altres metodologies), sinó que la robustesa de les dades prové del su-
matori de totes les espècies que hi són presents, cadascuna amb el seu significat autoeco-
lògic. Considerant que cada inventari sol contenir de 20 a 40 tàxons, i que la majoria de 
les comunitats compten amb dues parcel·les, podem pensar que les desviacions que even-
tualment es puguin donar respecte a la realitat queden atenuades, de manera que s’obté 
una aproximació força fidel a la realitat.

Pel que fa als resultats mateixos, si ens centrem només en aquells que hem pogut ex-
posar en aquest article, en relació amb el tancament dels hàbitats, observem que el des-
poblament rural i la recessió del sector primari han suposat una minva en els aprofita-
ments tradicionals, de manera que al llarg del segle xx les brolles han esdevingut 
bosquines, les bosquines, boscos, i els boscos esclarissats són ara masses denses a l’estrat 
arbori. L’observació de l’espectre de les formes vitals fa palès un increment estadística-
ment significatiu dels macrofaneròfits, la forma vital corresponent als grans arbusts i 
arbres. Paral·lelament al tancament dels hàbitats, hem observat una pèrdua significativa 
de la diversitat al llarg de la sèrie acumulada d’inventaris, i considerem que deu tenir-hi 
relació, atès que unes quantes espècies de més grandària acaben monopolitzant l’espai.

En relació amb la xerificació dels hàbitats, a gairebé cap dels hàbitats no es quantifi-
ca una progressió de les espècies mediterrànies enfront de les extramediterrànies, de 
manera que no s’observen efectes d’ariditat a la major part de les comunitats vegetals. 
De tota manera, si considerem els elements en posicions finícoles, al límit de llurs pos-
sibilitats, observem una xericitat apreciable al Corredor i a cotes més baixes, però no pas 
a les obagues altes del Montnegre. La davallada observada en l’element lateatlàntic és 
molt bona indicadora en aquest sentit: hem constatat una xerificació molt acusada en la 
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flora d’una riera (Fuirosos) depenent de la disponibilitat estival d’humitat. Això ha su-
posat una pèrdua de diversitat, així com el col·lapse de l’element lateatlàntic i una reces-
sió molt marcada de l’eurosiberià, especialment entre els mostrejos dels anys 2008 i 2013. 
Convé remarcar que el fet que es disposi d’una sola parcel·la ripària fa que les conclu-
sions que n’extraiem no puguin generalitzar-se, ja que podrien respondre més a casuísti-
ques locals que no pas a tendències que puguin extrapolar-se a la resta de cursos d’aigua 
anàlegs del Parc, però, en qualsevol cas, és un indicació clara de les tendències que s’hi 
albiren.
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Resum
Els autors han fet diverses aportacions sobre la flora del Montnegre i el Corredor des del 1980. Ara es pro-
posen sistematitzar-ne la recerca en espais concrets a partir de prospeccions noves. Presenten la flora de 
l’entorn de Sant Celoni, que inclou una superfície de 36 km2. La unitat espacial de referència és el quadrat 
d’1 km2 de la quadrícula UTM; disposen de 13 mil citacions, amb una mitjana de 361 tàxons per km2. Des-
prés d’una anàlisi de les característiques biogeogràfiques, exposen els canvis florístics recents a partir de 
les dades de Pere Montserrat obtingudes al llarg de la dècada de 1940. Es destaca l’augment de les espècies 
forestals, el també augment i la disminució posterior de matollars i pradells, la reducció de les arvenses, la 
presència creixent d’exòtiques i la recuperació en les riberes.

Paraules clau
Biogeografia, canvi florístic, flora exòtica, Montnegre, Pere Montserrat, Tordera

Resumen
Flora del entorno de Sant Celoni
Los autores han realizado diversas aportaciones sobre la flora del Montnegre y el Corredor desde 1980. 
Ahora se proponen sistematizar la investigación en espacios concretos a partir de prospecciones nuevas. 
Presentan la flora del entorno de Sant Celoni, que abarca una superficie de 36 km2. La unidad espacial de 
referencia es el cuadrado de 1 km2 de la cuadrícula UTM; disponen de 13 mil citas originales, con una me-
dia de 361 taxones por km2. Después de un análisis biogeográfico, exponen los cambios florísticos recien-
tes a partir de los datos de Pere Montserrat obtenidos a lo largo de la década de 1940. Destaca el aumento 
de especies forestales, también el aumento y la posterior disminución de matorrales y pastizales, la reduc-
ción de las arvenses, la presencia creciente de exóticas y la recuperación en las riberas.

Palabras clave
Biogeografía, cambio florístico, flora exótica, Montnegre, Pere Montserrat, Tordera

Abstract
Flora in the Surroundings of Sant Celoni 
The authors have published several papers on the flora of el Montnegre and el Corredor since 1980. They 
now systematise research in specific areas based on new surveys. They present the flora in the surround-
ings of Sant Celoni, which covers an area of 36 km2. The spatial unit of reference is the 1 km2 square of 
the UTM grid; they have 13,000 original occurrences with an average of 361 taxa per km2. Following 
biogeographical analysis, they set out the recent floristic changes based on Pere Montserrat’s data gath-
ered throughout the 1940s. They note the increase in forest species and also the increase and subsequent 
decrease in scrub and grasslands, the reduction in weeds, the growing presence of alien f lora and the 
recovery of riverbanks.

Keywords
Biogeography, floristic change, alien flora, Montnegre, Pere Montserrat, Tordera
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Introducció

Durant els darrers quaranta anys els autors hem dut a terme diverses prospeccions per  co-
nèixer la flora de la Serralada Litoral Central. Part dels resultats han estat publicats en ar-
ticles o presentats en comunicacions a congressos. Hem treballat especialment el territori 
del Montnegre i el Corredor, però també altres sectors de la Serralada Litoral Central. Ara 
ens proposem sistematitzar la recerca en espais concrets a partir de noves prospeccions.

L’objectiu d’aquesta comunicació és exposar els trets florístics més significatius d’un 
territori reduït, resultat d’un primer estudi realitzat des d’aquesta perspectiva. S’ha es-
collit l’entorn de Sant Celoni, que inclou una superfície de 36 km2.

Les primeres dades les publicàrem a Collectanea Botanica dins un conjunt d’aporta-
cions florístiques de la terra baixa catalana (Panareda et al., 1981). Del Montnegre i el 
Corredor s’aportà informació de nou espècies noves per al territori o amb localitzacions 
diferenciades de les dades de Pere Montserrat (Cheilanthes fragrans, Crassula tillaea, 
Hypericum humifusum, Mibora minima, Molinia coerulea, Polygonatum odoratum, Po-
tentilla sterilis, Selaginella denticulata i Thapsia villosa).

Cal destacar de manera especial les aportacions florístiques o relacionades amb el pai-
satge vegetal presentades a les diferents trobades d’estudiosos del Montnegre i el Corredor. 
Ja en la primera, precisament celebrada a Sant Celoni, s’oferí un resum d’una recerca sobre 
les transformacions recents en el paisatge vegetal del sector de Sant Celoni (Panareda i 
Pié, 1996). I en seguiren altres escrits fins a aquesta jornada (Llimós et al., 2012; Panare-
da et al., 2001a; Panareda et al., 2001b; Panareda i Boccio, 2009a, 2009b i 2009c; Pa-
nareda et al. 2012b; Panareda i Boccio, 2017).

En aquesta primera aportació s’exposen els trets més significatius de la flora de l’en-
torn de Sant Celoni, que inclou una superfície de 36 km2. El límit de l’àrea estudiada 
correspon a les coordenades x = 56 (oest) i 62 (est) i coordenades y = 12 (sud) i 18 (nord).

La unitat espacial de referència és el quadrat d’1 km2 de la quadrícula UTM; de mo-
ment es disposa de 13 mil citacions, amb una mitjana de 361 tàxons per km2. Després 
d’una anàlisi de les característiques biogeogràfiques, s’exposen els canvis florístics re-
cents a partir de les dades de Pere Montserrat obtingudes al llarg de la dècada de 1940. 
Es destaca l’augment de les espècies forestals, el també augment i la disminució poste-
rior de les plantes de matollars i pradells, la reducció gran d’espècies arvenses, la pre-
sència creixent i molt significativa d’espècies exòtiques, en especial en ambients ruderals, 
i la recuperació de plantes de ribera.

La metodologia emprada, que ja ha estat exposada en treballs anteriors (Bolòs et al., 
1994; Panareda, 2000), de manera esquemàtica inclou les fases següents:

•  Recopilació de dades bibliogràfiques i documentals. L’obra de referència és el tre-
ball de Pere Montserrat, que durant la dècada de 1940 recorregué tot l’àmbit de 
la Serralada Litoral Central (Montserrat, 1955-1964). Tanmateix, l’entorn de 
Sant Celoni no fou un territori molt estudiat per aquest botànic de Mataró, ja que 
el topònim Sant Celoni no és pas gaire referenciat en la seva obra. Creiem que no-
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més Olzinelles fou visitat amb cert interès, a causa de les plantes localitzades en 
la ribera de la riera del mateix nom, en especial a la rodalia de Can Valls. També 
s’han tingut en compte les dades de Guy Lapraz (Lapraz, 1962-1976 i 1971). Pos-
teriorment, altres autors han aportat novetats florístiques; destaca el treball de 
Guardiola et al. (2007).

• Treball de camp sistemàtic, amb prospeccions a tots els indrets i ambients en dife-
rents moments de l’any. La unitat espacial de referència és el quadrat d’1 km2 de la 
quadrícula UTM. De cada quadrat, s’ha anotat la totalitat de plantes espontànies 
presents (Panareda i Nuet, 1999). Cada tàxon té una única citació per quadrat. De 
cada tàxon es registra la cota de la primera vegada que és observada i s’estableix una 
valoració global del grau d’abundància; és un tàxon localitzat si és rar, escàs i no su-
pera el 5 % de cobertura del total del quadrat en el cas dels arbres i arbusts; és fre-
qüent si es localitza amb facilitat i amb una cobertura d’entre el 5 i el 20 % del con-
junt del quadrat; i és abundant si es troba en molts indrets i amb un nombre molt 
destacat d’individus, o supera el 20 % de la cobertura total del quadrat. Es visiten tots 
els hàbitats destacats i especials de tots els quadrats en diferents moments de l’any.

•  Anàlisi i tractament de les dades obtingudes amb el suport de diversos programes 
informàtics. Les dades aconseguides en el treball de camp s’entren en una base de 
dades acces amb camps independents per nom del tàxon, la designació del qua-
drat 1 × 1 de la retícula UTM, la cota, la data d’observació, anotacions diverses 
d’interès i observacions específiques. Les dades procedents de bibliografia, her-
baris i altres documents són també entrades amb la indicació de la font i les in-
formacions complementàries pertinents.

• Elaboració i obtenció de mapes, diagrames i taules.
•  Discussió i redacció de criteris i pautes per a la gestió territorial, en especial de 

l’àmbit del Parc del Montnegre i el Corredor, i també de l’entorn de la Tordera, 
que resta fora d’aquesta àrea de protecció; tanmateix és un dels indrets de més in-
terès per la seva biodiversitat i variabilitat temporal i espacial.

•  Redacció, exposició i publicació dels resultats.

Catàleg florístic

Com ja s’ha indicat, en el moment present es disposa de gairebé 13 mil citacions, la majo-
ria procedents del treball de camp; la mitjana dels 36 quadrats és de 361 citacions per 
quadrat. En 8 quadrats s’han registrat entre 250 i 299 citacions; en 9, entre 300 i 349; en 11, 
entre 350 i 399; en 5, entre 400 i 449; i 3, entre 450 i 499, amb un màxim de 463 citacions.

Els valors màxims es localitzen en quadrats amb més diversitat d’hàbitats, situats so-
bretot a l’entorn del curs de la Tordera i de les rieres principals (rieres de Vallgorguina, 
d’Olzinelles i de Montnegre), on hi ha espais no forestals extensos, amb habitatges, erms, 
conreus, marges i punts d’aigua al costat de boscos, matollars i pastures (Panareda i 
Boccio, 2009c, 2014a, 2014b i 2015). Aquesta riquesa florística augmenta curs avall de 
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la Tordera, amb un màxim al delta del mateix nom, territori fora de l’àmbit d’aquest es-
tudi (Panareda, 2014; Panareda i Boccio, 2018). En canvi, on hi ha predomini del 
bosc, el nombre d’espècies és notablement més baix. Els valors més baixos corresponen 
a quadrats, on el predomini forestal és pràcticament total, amb l’excepció de camins i 
pistes. Això succeeix en els indrets dominats per un alzinar dens i continu.

Tanmateix, creiem que una prospecció més meticulosa, sobretot on hi ha diversitat 
de punts d’aigua, roquissers o petites clarianes, permetrà disposar de més registres de 
presència. A partir dels resultats en quadrats on les visites han estat més sovintejades, 
es preveu amb les prospeccions previstes per al 2020 un augment global d’un 20 % res-
pecte a les citacions actuals.

El nombre de tàxons identificats en els 36 quadrats és de 940, que equival al 70 % dels 
coneguts per al conjunt del territori del Montnegre i el Corredor. Es preveu que una 
prospecció continuada dels indrets més dinàmics, com els entorns dels cursos fluvials, 
pot fer augmentar entre el 5 i el 10 % el nombre de tàxons identificats. 

Gràfic 1. Famílies amb 10 tàxons o més
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El gràfic 1 mostra que gairebé un terç dels tàxons identificats a l’entorn de Sant Ce-
loni pertanyen a tres famílies, les compostes (113), les lleguminoses (100) i les gramí-
nies (93). Amb valors molt inferiors destaquen les famílies de les crucíferes (40), les ro-
sàcies (39), les cariofil·làcies (36), les labiades (36) i les escrofulariàcies (32), les quals 
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juntes constitueixen gairebé el 20 % de la flora de l’entorn de Sant Celoni. Hi ha 15 fa-
mílies més que engloben 10 tàxons o més, amb un total de 207 tàxons.

Tipus biològic

Un sistema molt emprat en biogeografia i ecologia per definir, tipificar i agrupar la flora 
d’un indret és fer-ho a partir del tipus biològic, que de manera simplificada es pot definir 
com que una planta s’adapta o subsisteix durant l’època desfavorable, i que s’estableix a 
partir de les seves característiques morfològiques. L’espectre del tipus biològic d’un indret 
ofereix unes tendències que permeten comparar flores de diferents territoris. En aquesta 
comunicació es compararà amb l’espectre la f lora de l’entorn de Sant Celoni amb el 
del conjunt del Montnegre i el Corredor i del Montseny (Panareda i Boccio, 2009a). 

Gràfic 2. Representació de la distribució dels tipus biològics a l’entorn de Sant Celoni

P
16,9 %

Ch
8,3 %

H
30,5 %

G
7,4 %

Th
35,4 %

Hydr
1,4 %

Font: dades i elaboració dels autors.

En el gràfic 2 se sintetitza la distribució percentual dels grans grups de tipus biològic. 
La taula 1 permet comparar la distribució dels tipus biològics de l’entorn de Sant Ce-
loni amb el conjunt del Montnegre i el Corredor i amb el massís del Montseny. En la 
taula 2 s’especifica el nombre de tàxons per als subgrups de tipus biològic de la flora de 
l’entorn de Sant Celoni.

En el percentatge dels tipus biològics de Sant Celoni, respecte del Montnegre i el 
Corredor, destaca l’alt valor de faneròfits. Aquesta diferència és deguda a què gairebé 
tots els arbres presents al Montnegre i el Corredor també es troben en l’entorn de Sant 
Celoni i, alhora, el Montnegre i el Corredor registra un nombre elevat de tàxons, cosa 
que fa que els tipus biològics herbacis tinguin percentatges més alts al Montnegre i el 
Corredor i més baixos en l’entorn de Sant Celoni.
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Taula 1. Distribució en percentatges dels tipus biològics de l’entorn de Sant Celoni (SC), 
del Montnegre i el Corredor (MC) i del Montseny (MY)

Indret SC MC MY

Tàxons considerats 940 1.349 1.490

Superfície (km2) 36 444 567

P Faneròfits (%) 17,0 13,8 14,3

Ch Camèfits (%) 8,3 8,6 10,0

H Hemicriptòfits (%) 30,5 31,0 36,1

G Geòfits (%) 7,4 8,1 9,2

Th Teròfits (%) 35,4 36,0 28,5

Hydr Hidròfits (%) 1,4 2,5 1,9

Font: dades i elaboració dels autors.

Taula 2. Nombre de tàxons dels grans grups i subgrups dels tipus biològics de l’entorn de 
Sant Celoni

Camèfits
Ch sf
Ch fr
Ch scand
Ch succ
Ch gr
Ch rept

 78 (8,3 %)
 46
 6
 2
 6
 1
 17

Sufruticosos i mates
Fruticosos, mates molt lignificades

Enfiladissos
Suculents

Graminoides
Reptants

Hemicriptòfits
H sp
H caesp 
H ros
H scand 
H rept
H fasc

 287 (30,5 %)
 183
 62
 22
 10
 9
 1

Escaposos
Cespitosos

Rosulats
Enfiladissos

Reptants
Fasciculats

Geòfits
G b
G par
G rh

 70 (7,4 %)
 36
 5
 29

Bulbosos (amb bulbs o tubercles)
Parasítics

Rizomatosos

Teròfits
Th e
Th rept
Th caesp 
Th scand
Th par
Th fasc

 333 (35,4 %)
 215
 47
 34
 28
 2
 1

Erectes
Reptants

Cespitosos
Enfiladissos

Parasítics
Fasciculats

Hidròfits
Hyd rad
Hyd nat

 13 (1,4 %)
 12
 1

Arrelats
Flotants

Font: dades i elaboració dels autors.
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Al Montseny són clarament més alts el valors dels hemicriptòfits i geòfits, i també 
dels camèfits. Això és a causa del clima més fresc i humit, ambient que afavoreix el 
domini dels hemicriptòfits sobre els teròfits.

Afinitats biogeogràfiques

La taula 3 mostra que la flora de l’entorn de Sant Celoni té un component mediterrani 
lleugerament dominant, tanmateix no gaire allunyat del component eurosiberià, i tot 
plegat molt semblant als del Montnegre i el Corredor. Revela el fet que biogeogràfica-
ment es troben en la franja de contacte entre la regió mediterrània i l’eurosiberiana. 
Aquestes dades també fan palesa la situació de Sant Celoni a la part més frescal i humi-
da del Montnegre i el Corredor. El vessant del Maresme és més sec i càlid que el del Va-
llès, fet expressat pels valors lleugerament superiors de plantes mediterrànies en el con-
junt del Montnegre i el Corredor i alhora inferiors de plantes eurosiberianes.

Els percentatges de les afinitats biogeogràfiques del Montseny mostren molt clara-
ment els bioclimes més humits i de muntanya mitjana amb valors molt més alts de plan-
tes eurosiberianes, i també de boreoalpines. En canvi, en el conjunt del Montseny hi ha 
un percentatge força més baix de plantes mediterrànies.

S’hi han inclòs els percentatges del Parc del Foix, situat més al sud, amb un clima 
mediterrani més sec i amb un predomini de roca calcària carstificada. El percentatge de 
plantes mediterrànies és molt superior als de la resta dels indrets considerats, i alhora 
molt inferior en les plantes eurosiberianes.

Gràfic 3. Representació de l’afinitat biogeogràfica dels tàxons localitzats a l’entorn de 
Sant Celoni

Med
30,3 %

Euro
25,7 %

Intro
14,3 %

Plurir
29,4 %

Trop
0,3 %

Font: dades i elaboració dels autors.
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Cal considerar que gairebé un terç de la flora de tots quatre indrets inclou tàxons 
pluriregionals. Per aquesta raó s’han indicat on tenen el seu òptim geogràfic en el cas 
de Sant Celoni. Es constata la mateixa tendència, amb un nombre de tàxons més gran 
preferentment mediterranis. 

El percentatge relativament més alt de tàxons introduïts pot explicar-se per dues 
raons. L’una és un nivell més alt del coneixement de la flora de l’entorn de Sant Celoni. 
L’altra és el nombre més elevat de tàxons; el nombre d’introduïts és molt semblant, però 
el total de la flora del Montnegre i el Corredor és molt més elevat, la qual cosa dona com 
a resultat un percentatge més alt per a Sant Celoni. Tanmateix, cal assenyalar que el 
nombre de tàxons exòtics ha augmentat els darrers anys. En aquest estudi només s’han 
considerat els tàxons que han estat observats com a espontanis; se n’han exclòs els cul-
tivars que no s’estenen més enllà d’on han estat sembrats o plantats.

Cal destacar que gairebé la meitat dels tàxons exòtics són originaris d’Amèrica. És 
significatiu el nombre dels originaris d’Àsia i ben baix el dels procedents d’altres terri-
toris mediterranis i europeus (taula 4).

El grup de tipus biològics amb més tàxons introduïts és el dels faneròfits, que són els 
arbres i mates altes (taula 5). D’aquests destaquen alguns fruiters, com el nespler del Japó, 
la figuera, la morera, la noguera, el magraner i la pomera; d’altres són arbres forestals, 
com l’eucaliptus, els pins, el plàtan, el pollancre, la robínia, el lledoner i el castanyer, 
aquest darrer també pel fruit (la castanya); uns altres han tingut usos principalment or-
namentals, com el negundo, la mimosa, el xiprer i el lilà. Tots aquests arbres es troben 
naturalitzats, alguns amb força èxit, com el lledoner.

Taula 3. Nombre absolut de tàxons de la flora de l’entorn de Sant Celoni segons les 
afinitats biogeogràfiques i percentatges de l’entorn de Sant Celoni (SC), del conjunt del 
Montnegre i el Corredor (MC), del massís del Montseny (MY) i del Parc del Foix (FX)

SC SC MC MY FX

Tàxons 940 940 1.349 1.490 670

Superfície (km2) 36 36 444 567 62

Med Mediterranis 285 30,3 % 31,9 % 25,8 % 44,9 %

Euro Eurosiberians 242 25,7 % 24,7 % 34,5 % 10,9 %

Boreo Boreoalpins – – 0,1 % 3,3 % –

Plurir

Pluriregionals
Pluriregionals ss
Eurosiberians
Holàrtics
Mediterranis
Subcosmopolites

276
(41)
(68)
(22)

(100)
(45)

29,4 % 31,6 % 26,8 % 34,2 %

Intro Introduïts 134 14,3 % 11,3 % 9,3 % 9,3 %

Trop Tropicals 3  0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,7 %

  Total 940 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Font: dades i elaboració dels autors.
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Taula 4. Nombre de tàxons exòtics de l’entorn de Sant Celoni per l’àrea geogràfica d’origen

Amèrica 66

Europa no mediterrània 19

Resta d’Àsia 23

Resta d’Àfrica 6

Austràlia 4

Desconegut o incert 3

Total 134

Font: dades i elaboració dels autors.

Taula 5. Tipus biològics dels tàxons exòtics de l’entorn de Sant Celoni

P Faneròfits 51

Ch Camèfits 10

H Hemicriptòfits 25

G Geòfits 12

Th Teròfits 36

Total 134

Font: dades i elaboració dels autors.

Ben diferent succeeix amb les herbes, moltes de les quals han arribat involuntàriament 
mitjançant les persones. Els camps estan plens de blets (Amaranthus sp. i Chenopodium sp.) 
i de moltes altres herbes, la presència de les quals ha variat molt darrerament pels canvis 
d’usos i cobertura. Arreu, sobretot clarianes, vores de camins, marges, erms i terres fins 
fa poc cultivades, hi ha tàxons de Bidens, Conyza, Erigeron, Euphorbia, Galinsoga, Kochia, 
Lippia, Panicum, Paspalum, Polygonum, Senecio i Xanthium, entre molts altres gèneres. 
La diversitat d’origen, de vies d’entrada, d’estratègies d’adaptació i d’efectes a l’agricultu-
ra i al paisatge és molt elevada, per la qual cosa la realitat de les plantes introduïdes mereix 
una comunicació a part, fins i tot d’indrets reduïts, com ara a escala d’un municipi.

Canvis florístics recents

A partir de les dades ofertes de Pere Montserrat (Montserrat, 1955-1964), de les nos-
tres observacions i d’altra informació extreta de la bibliografia i d’enquestes personals, 
hem observat que en els darrers setanta anys la flora ha registrat canvis de gran magni-
tud, tant pel que fa al nombre i tipus de tàxons com a la distribució i abundància.



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

90

Els factors de canvis són diversos i alhora hi han intervingut constants interrelacions: 
canvis d’ús i d’aprofitaments, abandó de les activitats tradicionals, expansió urbana, en-
trada de noves espècies i extinció d’altres. També cal considerar les conseqüències del 
canvi climàtic, però cal assenyalar que no és fàcil discriminar les implicacions derivades 
del canvi climàtic de les produïdes directament o indirecta per la presència i les activi-
tats humanes. El nostre parer és que en l’actualitat la dinàmica en els canvis de paisatge 
i en la composició florística dels boscos, matollars i prats està més condicionada per les 
conseqüències dels canvis socioeconòmics i dels aprofitaments dels recursos naturals, 
que pel canvi climàtic. És difícil esbrinar quins seran els condicionants en la dinàmica 
del paisatge en un termini mitjà. Tanmateix és molt probable que les conseqüències del 
canvi climàtic aleshores siguin molt evidents.

Almenys 198 tàxons observats per nosaltres no foren indicats per Pere Montserrat ni 
dels seus comentaris se’n pot extreure la presència a l’entorn de Sant Celoni. Sobretot 
hem detectat diferències notables en les valoracions d’abundància causades pels canvis 
d’ús i de cobertura vegetal. En general, podem afirmar que les novetats florístiques re-
cents són determinades sobretot per:

• Expansió d’espècies que eren en terres veïnes i que ara es troben a l’entorn de Sant 
Celoni. 

• Arribada de noves espècies d’origen llunyà.
• Canvis d’ús: plantes més exigents en humitat o en formació forestal.
• Canvi climàtic: presència de plantes termòfiles presents temps enrere al Maresme 

i que s’han estès arreu.
• Manca d’identificació: una planta no havia estat vista, malgrat ser-hi present; so-

vint és a causa que algunes poblacions han augmentat pels canvis naturals i hu-
mans. 

És una tendència generalitzada l’expansió dels boscos, alzinars, suredes i rouredes, 
arreu, excepte en els espais urbanitzats i unes poques feixes encara conreades o mantin-
gudes per a pastura. L’alzinar és el bosc principal i més estès a l’entorn de Sant Celoni. 
És molt possible que el predomini gairebé total de l’alzina correspongui a unes fases fo-
restals inicials, o que hagi estat afavorit pel carboneig. El bosc evoluciona espontània-
ment cap a formacions mixtes on el roure i altres caducifolis tindran un paper destacat, 
en especial damunt de terres poc inclinades i amb sòl profund, sobretot fondals i obacs. 
En canvi, en les carenes i vessants inclinats i rocosos s’establirà de manera permanent 
un alzinar esclarissat i amb brancam dens i tortuós. Les suredes pures evolucionen cap 
a un bosc mixt amb alzines i alguns caducifolis; en vessants abruptes i rocosos les sure-
res tindran més possibilitat de subsistir. Les pinedes tendeixen a disminuir, com també 
els pins enmig d’alzinars i rouredes. 

Tot plegat mena cap a una forta disminució de les plantes arvenses i dels prats i ma-
tollars i a un fort augment de les plantes de bosc. Això representa una disminució del 
nombre de tàxons en els indrets fins ara oberts i que esdevenen progressivament tancats, 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

91

on només subsisteixen bé les plantes esciòfiles. Les pistes, camins, indrets esllavissats, 
vessants rocosos i carenes seran els indrets refugi per a moltes espècies. Tanmateix, molt 
sovint aquest és el seu ambient natural.

Ben diferent és la dinàmica del bosc de ribera. Hi ha grans transformacions en les 
riberes tant de la Tordera, com de les rieres secundàries, torrents i sots. Són indrets molt 
rics ecològicament, per la qual cosa han estat tradicionalment molt explotats. Fins fa poc 
es pasturaven sistemàticament i es tallaven els arbres amb molt de profit, però actual-
ment l’abandó és gairebé total. El resultat és la regeneració de la vegetació de ribera.

A la Tordera, l’estiatge ha estat llarg les darreres dècades, cosa que determinà la re-
ducció de moltes plantes d’aigua. Però fa ben poc tot canvià, tant per la disminució del 
nivell de contaminació com pel corrent superficial permanent a causa dels abocaments 
d’aigua de les depuradores, que ha ocasionat una expansió dels helòfits i hidròfits. Tam-
bé ha afavorit l’entrada i un fort desenvolupament d’espècies exòtiques, tant d’arbres 
com d’arbustos i d’herbes.

Les rieres secundàries i torrents, on les transformacions i el nivell de degradació no 
han estat tan intensos, han funcionat com a espais de refugi biològic per a la regenera-
ció d’altres rieres i en especial de la Tordera.

En unes primeres fases de regeneració espontània, les riberes han estat colonitzades 
per bardisses i, finalment, per boscos, sobretot de salzes i freixes. Allà on hi ha aigua 
corrent tot l’any, es pot establir la verneda. Les crescudes periòdiques de les rieres deter-
minen la dinàmica de la vegetació de ribera.

En el context d’aigua cal constatar una gran disminució dels hidròfits, a causa de la 
reducció de basses, recs i mines. No s’ha registrat recuperació d’aquests tipus de plantes; 
només s’ha observat, i molt parcialment, en els marges de la Tordera a causa del curs 
permanent derivat de l’aigua abocada des de les depuradores.

Les màquies i brolles tingueren una notable expansió en les primeres fases de rege-
neració vegetal després de l’abandó dels conreus. Però aviat s’observà una progressiva 
disminució de les brolles i posteriorment de les màquies a causa de l’establiment del bosc. 
Tanmateix, les màquies esdevenen permanents en indrets amb sòls prims i rocosos, al 
costat dels alzinars esclarissats. Semblantment succeeix amb les brolles d’estepes i brucs, 
que es mantenen damunt de sòls molt prims en vessants molt inclinats i rocosos. 

En realitat, la tendència del paisatge vegetal en indrets rocosos i molt inclinats és l’es-
tabliment d’un mosaic amb fragments de bosc esclarissat, de màquies, de brolles i de 
rocams. En cas d’incendi, es reactiven nous processos de regeneració que menen cap als 
paisatges en mosaic esmentats. Semblantment, cal assenyalar que els episodis de seque-
ra intensa, de plagues i de diversos fenòmens geomorfològics afavoreixen encara més el 
manteniment d’aquest mosaic.

Per acabar, cal fer esment de la dràstica disminució de les espècies arvenses a causa 
de l’abandó agrícola i de l’expansió de les ruderals en indrets urbanitzats o molt visitats 
i transitats. La flora d’aquests ambients ha estat enriquida per un estol de tàxons exòtics, 
fins al punt que és freqüent trobar llocs on les introduïdes són dominants. Algunes es-
pècies exòtiques han esdevingut molt abundants, i no rarament invasores.
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Resum
En l’estudi s’han identificat 95 tàxons de líquens que pertanyen a 53 gèneres diferents. El 60,6 % són asco-
líquens saxícoles, el 64,9 % són crustacis, el 87,2 % tenen com a fotobiont un cloròfit diferent de Trente-
pohlia i tots ells són representatius de la regió climàtica termomediterrània amb l’excepció de Biatorella 
hemisphaerica, Gyalecta jenensis, Miriquidica leucophea i Myriospora smaragdula, que ho serien de l’eu-
rosiberiana.

Paraules clau
Saxícola, epífit, terrícola, nitròfil, Catalunya

Resumen
Aportación al estudio de los líquenes del Parque de la Serralada Litoral: los líquenes del macizo 
de Céllecs
En el estudio se han identificado 95 taxones de líquenes pertenecientes a 53 géneros distintos. El 60,6 % 
son ascolíquenes saxícolas, el 64,9 % son crustáceos, el 87,2 % tienen como fotobionte un clorófito dife-
rente de Trentepohlia y todos ellos son representativos de la región climática termomediterránea con la 
excepción de Biatorella hemisphaerica, Gyalecta jenensis, Miriquidica leucophea y Myriospora smaragdu-
la, que lo serian de la eurosiberiana.

Palabras clave
Saxícola, epífito, terrícola, nitrófilo, Cataluña

Abstract
Contribution to the Study of Lichens in Serralada Litoral Park: the Lichens of the Céllecs Massif
The study identified 95 lichen taxa belonging to 53 different genera. 60.6% are saxicolous ascolichens, 
64.9% are crustaceans, 87.2% have a chlorophyte other than Trentepohlia as a photobiont and all are rep-
resentative of the thermo-Mediterranean climate region with the exception of Biatorella hemisphaerica, 
Gyalectajenensis, Miriquidica leucophea and Myriospora smaragdula, which would be representative of 
the Euro-Siberian one.

Keywords
Saxicolous, epiphyte, terrestrial, nitrophilic, Catalonia

Aportació a l’estudi dels líquens del Parc de 
la Serralada Litoral: els líquens del massís 
de Céllecs

Enric alonso riEra

Secció de Ciències. Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
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Introducció

El massís de Céllecs és una illa granítica orientada de nord a sud a cavall entre el Ma-
resme i el Vallès Oriental format per la unió de tres turons: el turó de Mataró (504 m), 
el turó de Céllecs (536,1 m) i el turó Rodó (535 m).

Les illes granítiques són formacions geològiques compostes majoritàriament per leu-
cogranit, un granit blanc molt resistent degut a l’alta proporció de quars, i aïllades a 
conseqüència de l’erosió del material que les envolta. Això pot comportar, entre d’altres 
coses, la presència de parets molt verticals i la formació de boles granítiques. Addicio-
nalment, per la mateixa erosió, en aquestes boles es formen cavitats interiors (alvèols i 
tafones) i forats sobre les superfícies planes (cassoletes).

Al massís de Céllecs destaquen les roques granitoides tardohercinianes de l’era paleo-
zoica, riques en silici i quimisme àcid que per meteorització formen una espècie de sor-
ra grollera anomenada sauló.

Els pendents poden ser importants, no per l’altura del massís sinó per la curta dis-
tància que el separa del mar.

El clima de la zona estudiada és típicament mediterrani amb estius calorosos i hi-
verns temperats, amb una mitjana de 115 dies de sol a l’any. La temperatura mitjana és 
d’uns 15 ºC, el mes de juliol és el més calorós, amb una temperatura mitjana de 23 ºC, 
i el de gener el més fred, amb una temperatura mitjana de 8 ºC <www.meteopremia.
com>.

Les precipitacions són poc abundants, amb una mitjana de 702 mm anuals, concen-
trades majoritàriament durant la primavera i la tardor. El mes de juliol és el més sec, 
amb una mitjana de 34 mm de pluja, i l’octubre és el mes amb una precipitació més 
gran, amb una mitjana de 91 mm. Durant els mesos d’estiu, el dèficit d’humitat es 
compensa amb l’aire humit de les marinades <www.meteopremia.com>.

La boira és poc freqüent i, quan apareix, normalment es dona al vessant vallesà.
Les gelades són escasses, amb una mitjana de 22 dies amb temperatures inferiors als 

0 ºC, concentrades principalment entre novembre i març <www.meteopremia.com>.
Els torrents i les rieres són de cabal estacional, encara que puntualment abundant, 

excepte la riera de Sant Bartomeu, amb un cabal molt escàs. La majoria de fonts ragen 
només durant la temporada de pluges.

La vegetació predominant és el bosc esclarissat d’alzina barrejat amb pi blanc i pi pi-
nyer amb presència d’algun roure a les zones més obagues. On l’alzinar no és tan degra-
dat hi apareixen el marfull, el bruc o l’arboç. En canvi, allà on és més degradat hi apa-
reixen les brolles d’estepes amb romaní.

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer els líquens del massís de Céllecs i aportar no-
ves dades per ampliar la llista de líquens del Parc Serralada Litoral en particular i de 
Catalunya en general. També és objectiu de l’estudi avaluar, en la mesura del possible, 
la qualitat ambiental de la zona estudiada i identificar líquens que puguin servir de re-
ferència per a l’estudi futur de canvis climàtics. Finalment, és objectiu de l’estudi, di-
vulgar-ne els resultats obtinguts, per tal de donar a conèixer entre la població aquest 

www.meteopremia.com
www.meteopremia.com
www.meteopremia.com
http://www.meteopremia.com
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grup de vegetals, el seu rol ecològic i l’aplicació que poden tenir en l’avaluació de l’im-
pacte ambiental.

Material i mètode

La recol·lecció de les mostres va tenir lloc entre el setembre de l’any 2015 i el setembre 
de l’any 2017. Amb aquesta finalitat, es van examinar diferents substrats: sòl, roques, 
arbres i arbustos.

Les mostres es van recollir separant-les del substrat amb l’ajut d’un ganivet en el cas 
dels líquens foliacis i umbilicats poc adherits i estirant amb les mans, en el cas dels líquens 
fruticulosos. En el cas dels líquens crustacis o foliacis molt adherits, es van extreure uti-
litzant un martell i una escarpa, juntament amb un tros del substrat.

Les mostres s’han col·locat individualment en sobres de paper que s’han numerat 
correlativament i en què s’ha afegit la data de recol·lecció i el lloc de prospecció.

El material s’ha identificat estudiant-ne els caràcters macroscòpics, microscòpics i 
químics d’acord amb els estàndards de Smith et al. (2009). Per a tal fi, ens ajudem d’una 
lupa binocular de 20-40 augments i d’un microscopi òptic de fins a 1.000 augments que 
incorpora llum polaritzada.

Per a la identificació s’han utilitzat les claus de determinació de Smith et al. (2009) 
i de Clauzade i Roux (1985). Quan ha estat necessari, s’han utilitzat treballs de revisió 
específics per a grups concrets.

Pel que fa a les característiques dels tàxons en relació amb el grau de tolerància a la 
humitat ambiental, insolació, llum, caràcter nitròfil i condició climàtica s’han utilitzat 
els criteris de Nimis i Martellos (2017), així com els de Roux et al. (2017).

Per a la nomenclatura de les diferents espècies s’han seguint els criteris de Species 
Fungorum, Nimis (2016).

Finalment, les dades sobre la presència de les diferents espècies a Catalunya s’han 
extret del Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya.

Àrea prospectada

L’àrea prospectada limita al nord amb la riera de Sant Bartomeu, a l’est amb el GR-92, 
al sud amb la casa pairal de Can Tarascó i, a l’oest, amb els boscos de Céllecs i Rusca-
lleda, respectivament (figura 1).
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Figura 1. Localització de l’àrea de mostreig

Resultats

Relació de tàxons citats
* Primera citació al Parc de la Serralada Litoral
** Primera citació a Catalunya
*Alyxoria culmigena (Lib.) Ertz
*Alyxoria subelevata Nyl.
*Alyxoria varia (Pers.) Ertz&Tehler
*Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon 
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold
Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.
Bacidia viridifarinosa Coppins et P. James
Bactrospora patellarioides (Nyl.) Almq.
**Biatorella hemisphaerica Anzi
Blastenia crenularia (With.) Arup, Søchting et Frödén
Buellia saxorum A. Massal. 
Buellia sequax (Nyl.) Zahlbr.
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Buellia spuria Schaer.
Buellia stellulata (Taylor) Mudd
Buellia subdisciformis (Leight.) Jatta
Caloplaca irrubescens (Arnold) Zahlbr.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
*Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Cladonia rangiformis Hoffm.
*Cresponea premnea (Ach.) Egea et Torrente
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.
*Diploschistes actinostomus (Pers. ex Ach.) Zahlbr.
Diploschistes euganeus (A. Massal.) J. Steiner
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman
Dirina massiliensis Durieu et Mont.
Evernia prunastri (L.) Ach.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
*Glaucomaria sulphurea (Hoffm.) S. Y. Kondr., L. Lőkös et Farkas
*Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.
Lasallia pustulata (L.) Mérat
*Lecanora albella (Pers.) Ach.
Lecanora campestris (Schaer.) Hue
Lecanora chlarotera Nyl.
*Lecanora conizella Nyl.
Lecanora gangaleoides Nyl.
*Lecanora helicopsis (Wahlenb. ex Ach.) Ach.
*Lecanora horiza (Ach.) Röhl.
Lecanora hybocarpa (Tuck.) Brodo
Lecanora lividocinerea Bagl.
Lecanora praepostera Nyl.
Lecidea grisella Flörke
Lecidea sarcogynoides Körb.
Lecidella carpathica Körb.
*Lecidella asema Nyl.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Lepra amara (Ach.) Hafellner
Lepraria sp. pl.
Leprocaulon quisquiliare (Leers) M. Choisy
**Lichenomphalia meridionalis (Contu & La Rocca) P.-A. Moreau & Courtec.
**Miriquidica leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel & Rambold
*Myriospora smaragdula (Wahlenb. ex Ach.) Nägeli ex Uloth



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

99

Ochrolechia parella (L.) A. Massal.
*Opegrapha lithyrga Ach.
*Opegrapha vulgata (Ach.) Ach.
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf
Peltula euploca (Ach.) Poelt ex Pišút
Pertusaria heterochroa (Müll. Arg.) Erichsen
Pertusaria pseudocorallina (Sw.) Arnold
*Pertusaria pustulata (Ach.) Duby
Pertusaria rupicola (Fr.) Harm.
Physcia adscendens H. Olivier
Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physcia aipolia Ehrh. ex Humb.
*Porpidia cinereoatra ssp. cinereoatra (Ach.) Hertel et Knoph
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph
*Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
*Pseudosagedia chlorotica (Ach.) Hafellner et Kalb
Punctelia borreri (Turner) Krog
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
Ramalina farinacea (L.) Ach.
*Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Ramalina subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) Nyl.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Rhizocarpon reductum Th. Fr.
*Rinodina beccariana ssp. beccariana Bagl.
**Rinodina beccariana ssp. lavicola J. Steiner
*Roccella phycopsis (Ach.) Ach.
Teloschistes chrysophthalmos (L.) Norman ex Tuck.
Tephromela atra (Huds.) Hafellner
Trapelia coarctata (Turner) M.Choisy
Usnea subscabrosa Nyl.
*Verrucaria nigrescens Pers.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
Xanthoparmelia protomatrae (Gyeln.) Hale
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch
Xanthoparmelia tinctina (Maheu et A. Gillet) Hale
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
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Valoració del catàleg

S’han trobat 95 tàxons de líquens que pertanyen a 53 gèneres diferents. Només una es-
pècie correspon a un basidioliquen (Lichenonphalia meridionalis), mentre que totes les 
restants són ascolíquens. Dels 53 gèneres identificats, 6 gèneres (Buellia, Cladonia, Le-
canora, Pertusaria, Physcia i Xanthoprmelia) representen el 64 % dels líquens identifi-
cats. Les formes de creixement més abundants són els líquens crustacis, amb un 64,9 % 
del total; seguides dels líquens foliacis, amb un 24,4 %; els fruticulosos, amb el 5,3 %; els 
tal·lus compostos, amb un 4,3 %; i els líquens amb basidiomicets, amb l’1,1 % del total.

En la gran majoria de líquens (98,9 %) el fotobiont present és una clorofícia, mentre 
que en la resta (1,1 %) és un cianoprocariota. Dins els líquens amb fotobiont de tipus 
clorofícia, predominen els tipus diferents a Trentepohlia, amb un 88,17 % del total, men-
tre que Trentepohlia representa un 11,83 % del total.

Pel que fa al substrat, la majoria de líquens que es desenvolupen són saxícoles, amb 
un 60,6 % del total; els epífits representen el 33 % i els terrícoles només un 6,4 %.

Quan analitzem les formes de creixement respecte al substrat, trobem que els líquens 
crustacis són majoritàriament saxícoles (72,1 %) i epífits (27,9 %). Els líquens foliacis són 
saxícoles (43,5 %), epífits (52,2 %) i terrícoles (4,3 %). Els líquens fruticulosos són saxí-
coles (60 %) i epífits (40 %), i els líquens compostos són tots terrícoles (100 %), així com 
els esquamulosos (100 %).

Respecte a la distribució corològica, i malgrat que alguns d’ells poden trobar-se des 
del litoral fins a l’alta muntanya, la majoria de líquens trobats són principalment de dis-
tribució mediterrània (95,8 %) incloent-hi les regions litorals i mediomediterrànies. La 
resta (4,2 %), serien de distribució eurosiberiana.

En relació amb l’hàbitat, podem veure que la majoria de líquens (75,6 %) prefereixen 
una humitat important, un 20,1 % són d’ambients més aviat secs, mentre que sols un 
4,3 % prefereixen ambients humits o molt humits.

Pel que fa a la tolerància a la llum, veiem que la gran majoria (97,9 %) son fotòfils i/o 
heliòfils, mentre que sols dues espècies (Bacidia viridifarinosa, Porina chlorotica) són 
esciòfiles (2,1 %).

Finalment, 10 espècies (10,6 %) es mostren clarament nitròfiles, 57 espècies (60,6 %) 
es mostren tolerants a la presència de nitrats a l’ambient, mentre que 27 espècies (28,8 %) es 
mostren no nitròfiles.

Del total d’espècies trobades, cal remarcar les Lichenomphalia meridionalis, Miriqui-
dica leucophaea, Biatorella hemisphaerica i Rinodina beccariana ssp. lavicola que, d’acord 
amb el Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya, serien la primera citació al país.

Addicionalment, remarquem les Biatorella hemisphaerica, Diploschistes euganeus i 
Alyxoria subelevata que, segons Roux et al. (2017), estarien en perill d’extinció i serien 
considerades patrimoni d’interès internacional.
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Comunitats liquèniques

Comunitats epífites
Les comunitats epífites bàsicament es troben sobre alzina i roure. Sobre aquestes escor-
ces podem trobar diverses espècies d’Alyxoria, Bacidia laurocerasi, Bactrospora patella-
rioides, Evernia prunastri, Lecanora chlarotera, Lecidella elaeochroma, Lepra amara, 
Parmelina tiliacea, Parmotrema perlatum, Physcia adscendens, P. tribacioides, Pseude-
vernia furfuracea, Punctelia borreri, Ramalina farinacea i Xanthoria parietina. Per con-
tra, els pins, que sovintegen entre les alzines, aporten poca varietat liquènica degut a 
l’escarificació de la seva escorça. A sobre seu trobem les espècies Chrysothrix candelaris 
i Flavoparmelia caperata.

Comunitats saxícoles
Donada la natura del substrat, bàsicament granític, la majoria de taxons trobats són de 
caràcter lleuger o marcadament acidòfil, com Aspicilia intermutans, Buellia saxorum, 
B. sequax, B. spuria, B. subdiciformis, Caloplaca irrubescens, Cresponea premnea, Lasa-
llia pustulata, Lecanora chlarotera, L. gangaleoides, L.helicopsis, L. hybocarpa, L. prae-
postera, Ochrolechia parella, Pertusaria heterochroa, P. pseudocoralina, P. rupicola, 
Physcia adscendens, P. caesia, P. dubia, P. stellaris, Porpidia crustulata, Ramalina sub-
farinacea, Xanthoparmelia conspersa, X. protomatrae, X. pulla i X. tinctina.

Sobre roques amb dipòsits menys àcids trobem tàxons com Biatorella hemisphaeri-
ca, Buellia stellulata, Dirina massiliensis, Gyalecta jenensis, Lecidella carpathica, Myrios-
pora smargadula, Peltula euploca i Physcia caesia, més propis de substrats bàsics.

Comunitats terrícoles
Les comunitats terrícoles es troben fonamentalment als talussos, molts dels quals creats 
de forma artificial durant la construcció de pistes d’accés a diferents indrets del bosc. 
En aquests talussos, molts cops degradats i amb presència de sauló, apareixen diverses 
espècies de Cladonia. En els llocs més humits i ombrívols hem trobat Lichenomphalia 
meridionalis i, damunt briòfits, podem trobar Peltigera praetextata. En aquests talussos, 
quan no hi ha presència de sauló, hi ha també les espècies Diploschistes actinostomus i 
D. scruposus, especialment en llocs força il·luminats, i diferents espècies de Lepraria.

Discussió

Els resultats d’aquest estudi són similars als obtinguts en diversos treballs publicats so-
bre líquens a la zona del Maresme (Barbero, 1998; Torres, 1984; Llimona et al., 1996).

Les formes de creixement més abundants estarien representades pels líquens crustacis 
(64,9 %), foliacis (24,4 %) i fruticulosos (5,3 %). La resta, la formarien els líquens com-
postos (4,3 %) i basidiolíquens (1,1 %). Barbero (1998) aporta un catàleg en què el 
60,3 % dels líquens són crustacis, el 20,6 % són foliacis i el 8 % són compostos. Per la 
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seva banda, Torres (1984) aporta un catàleg en què el 67,1 % dels líquens són crusta-
cis, el 28,5 % són foliacis i el 4,2 % són fruticulosos. Finalment, Barbero et al. (1996) 
aporten un catàleg en què el 88 % dels líquens són crustacis, el 10 % són foliacis i el 2 % 
són esquamulosos.

En el nostre estudi, l’abundància de tal·lus crustacis és inferior al mostrat en l’estudi 
de Barbero et al. (1996). Això pot ser degut a la distorsió que provoca el tipus de subs-
trat prospectat en l’estudi de Barbero et al. (1996), majoritàriament afloraments rocosos 
vora el mar amb poca presència d’arbres i talussos. Els líquens foliacis, en canvi, estan 
per sobre la mitjana de qualssevol dels estudis mencionats, segurament pel més alt grau 
d’humitat a la zona estudiada, que beneficia la presència d’aquestes formes de creixement. 
Per a la resta de formes de creixement, els resultats poden considerar-se idèntics, amb 
l’excepció de la presència del basidioliquen Lichenomphalia meridionals, que no ha estat 
trobat en cap dels altres indrets estudiats.

D’altra banda, en el nostre estudi la proporció de líquens epífits (33 %) respecte de la 
de líquens saxícoles (60,60 %) augmenta lleugerament amb relació a la proporció des-
crita en el treball de Torres (1984) al massís de Sant Mateu, on els líquens epífits repre-
senten el 23,57 % i els saxícoles el 67,14 % del total. Això s’explicaria per la prevalença 
més gran d’alzines i roures a la nostra àrea d’estudi, amb escorces molt més riques en 
líquens, en comparació amb els pins, més abundants al massís de Sant Mateu, que tenen 
una presència de líquens molt més pobra.

La majoria de líquens saxícoles trobats a la nostra àrea d’estudi són silicícoles. No 
obstant això, trobem espècies que creixen preferentment damunt substrats bàsics (Alyxo-
ria subelevata, Biatorella hemisphaerica, Dirina massiliensis, Gyalecta jenensis i Verru-
caria nigrescens). Aquests normalment els trobem sobre dipòsits calcaris damunt la roca 
mare silícica. Aquests dipòsits podrien tenir l’origen en la descomposició i posterior se-
dimentació de feldespats rics en calci.

D’altra banda, cal parar atenció a la presència de líquens habituals de la regió climà-
tica eurosiberiana (Biatorella hemisphaerica, Gyalecta jenensis, Miriquidica leucophea, 
Myriospora smaragdula). Això ens indica que al massís de Céllecs es creen petits micro-
climes que afavoreixen la presència d’aquests líquens, els quals, donades les seves carac-
terístiques, ens poden servir com a indicadors per a la valoració de possibles canvis me-
diambientals.

També cal esmentar la presència de Roccella phycopsis, un liquen associat habitual-
ment a llocs on la marinada és freqüent. Per tant, l’arribada de l’aire humit de les mari-
nades fins al massís de Céllecs, justificaria la seva presència a l’àrea d’estudi així com 
també l’elevada humitat que afavoreix la presència de líquens fruticulosos.

Finalment, es detecta l’espècie Lecidea grisella. Aquest liquen, avui considerat una es-
pècie independent, ha estat considerat durant molt de temps com a subespècie de Lecidea 
fuscoatra, que ha estat citada en diferents punts de Catalunya, també en la varietat grise-
lla. De fet, només es diferencia d’aquest per la coloració i la distribució de les fissures al 
llarg del tal·lus (Smith et al., 2009). Caldrà prestar atenció a la identificació d’aquesta es-
pècie en un futur per evitar confusions i poder segregar ambdós tàxons adequadament.
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Conclusions

En aquest estudi s’han identificat 95 tàxons de líquens. D’aquests, 25 són de nova citació 
al Parc de la Serralada Litoral i 4 de nova citació a Catalunya.

Gairebé totes les espècies pertanyen a la regió climàtica mediterrània (95,8 %). Són, 
en general, líquens tolerants a la llum del sol i poc exigents pel que fa al grau d’humitat. 
La resta (4,2 %) serien més pròpies de la regió climàtica eurosiberiana i, per tant, amb 
altres requeriments de llum i humitat.

Els tal·lus crustacis i foliacis representen més d’un 80 % de les formes de creixement 
trobades.

L’alt percentatge de tal·lus fruticulosos demostra que la humitat és força elevada a la 
zona estudiada.

Més d’un 10 % d’espècies indiquen que estan sotmeses a un cert grau d’eutrofització 
atmosfèrica.

Hi ha una presència significativa de líquens que ens poden servir per fer un segui-
ment de futurs canvis mediambientals.

L’àrea d’estudi és força rica en afloraments granítics i queden moltes zones per pros-
pectar que podrien donar-nos elements importants a considerar en un futur.
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Resum
L’estepa d’arenal (Halimium halimifolium) és una espècie rara a Catalunya, molt escassa a les comarques 
de Barcelona i catalogada com a amenaçada amb categoria vulnerable. Una de les poblacions supervivents 
principals es troba situada al Parc del Montnegre i el Corredor, i hi és catalogada com a espècie prioritària 
dins el Pla estratègic de conservació d’hàbitats i flora de la XPN de la Diputació de Barcelona. Des de l’any 
2010 s’està fent el seguiment anual d’aquesta planta. La tendència clarament en regressió des del 2013, de-
gut a l’abandonament de pràctiques forestals i ramaderes, l’afectació pel trànsit rodat i el manteniment de 
les pistes, ha fet que es duguin a terme accions concretes per minimitzar aquests impactes: instal·lació 
de pilones de fusta, i estassada i selecció de tanys per treure ombra. Aquests treballs s’han pogut realitzar 
gràcies al conveni amb l’Obra Social “la Caixa”.

Paraules clau
Espècie vulnerable, seguiment anual

Resumen
Seguimiento y conservación del jaguarzo (Halimium halimifolium) en el Parque de El Montnegre i 
el Corredor
El jaguarzo blanco (Halimium halimifolium) es una especie rara en Cataluña y catalogada como amena-
zada con categoría vulnerable. Una de las principales poblaciones supervivientes se encuentra situada en 
el Parque de El Montnegre i el Corredor, y está catalogada como especie prioritaria en el Plan Estratégico 
de Conservación de Hábitats y Flora de la XPN de la Diputación de Barcelona. Desde el año 2010 se está 
haciendo el seguimiento anual de esta planta. La tendencia claramente en regresión desde 2013, debido al 
abandono de prácticas forestales y ganaderas, afectación por el tráfico rodado y mantenimiento de las pis-
tas, ha hecho que se lleven a cabo acciones para minimizar estos impactos: instalación de postes de made-
ra y desbroce y selección de rebrotes para augmentar la insolación. Estos trabajos se han realizado gracias 
al convenio con la Obra Social "la Caixa".

Palabras clave
Especie vulnerable, seguimiento anual

Abstract
Monitoring and Conservation of Halimium halimifolium in El Montnegre i el Corredor Park
Halimium halimifolium is a rare species in Catalonia and classified as endangered with the category of 
vulnerable. One of the main surviving populations is in El Montnegre i el Corredor Park and is listed as 
a priority species in the Strategic Plan for the Conservation of Habitats and Flora in Barcelona Provincial 
Council’s Nature Parks Network. Since 2010 this plant has been monitored on an annual basis. The obvi-
ous downward trend since 2013 due to the abandonment of forestry and livestock practices coupled with 
the effect of road traffic and track maintenance has led to actions to minimise these impacts: putting up 
wooden posts and clearing and selecting shoots to increase the amount of sunlight. This work has been 
made possible by an agreement with “la Caixa” Foundation.

Keywords
Vulnerable species, annual monitoring
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Introducció

L’estepa d’arenal (Halimium halimifolium) és una cistàcia de flors grogues i de port ar-
bori que pot mesurar fins a 1,5 m d’alçada. Requereix substrats arenosos, molta insola-
ció i temperatures elevades; típics de la zona de rereduna. És endèmica de la regió 
mediterrània occidental i a les comarques de Barcelona és una planta escassíssima i en 
regressió, que presenta una distribució actual molt minvada per la transformació de la 
franja litoral. Les poblacions supervivents principals es troben en dues zones montanes 
de les serres litorals allunyades de la costa, i en regressió pels processos d’urbanització 
i de reforestació natural característics de les últimes dècades. 

Figura 1. Flors de l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium)

Autora: Mireia Vila (Diputació de Barcelona).

Una part important de les dues poblacions esmentades es troben situades a dins dels 
parcs del Montnegre i el Corredor i del Garraf, i en ambdós casos es tracta de nuclis que 
majoritàriament es caracteritzen per tenir pocs efectius, abundància d’exemplars senes-
cents i dificultats de reclutament (molts dels exemplars de germinació recent són vul-
nerables per trobar-se en llocs inestables i poc segurs com ara marges de pistes i senders). 
Amb la desaparició de les poblacions del delta de la Tordera, la població del Montnegre 
i el Corredor s’ha convertit en el nucli més septentrional de la península Ibèrica. Tan-
mateix, es tracta d’una població molt vulnerable, ja que està formada per menys d’un 
centenar d’exemplars.
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Figura 2. Mapa de la distribució actual a la demarcació de Barcelona de l’estepa d’arenal 
(Halimium halimifolium)

> 70 km

Quadrícules groques: localitats actuals conegudes; creus negres: zones amb probable presència antiga; són aproximades. 
Font: David Carrera (Diputació de Barcelona). Elaboració pròpia a partir de diferents fonts esmentades al text i dades 
adquirides en el marc dels treballs de seguiment i conservació de l’espècie. Base topogràfica: Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

L’estepa d’arenal està protegida a escala autonòmica pel Decret 172/2008, de creació 
del catàleg de flora amenaçada de Catalunya, en l’Annex 2 i amb la categoria vulnerable, 
i és considerada amenaçada amb la mateixa categoria (IUCN 2001) pel Llibre vermell de 
la flora a Catalunya (Sáez et al., 2010). Per tots aquests motius, el Pla estratègic de con-
servació d’hàbitats i flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
(Salvat i Monge, 2009) la cataloga com a espècie d’interès de conservació prioritària 
nivell 2. 

Durant el període 2012-2015 s’ha desenvolupat el seguiment estandarditzat de la flo-
ra amenaçada (SEFA) (Carrera, 2013) amb els objectius de: 1) incrementar-ne el co-
neixement: impactes i amenaces, dinàmica poblacional interanual i requeriments am-
bientals dels tàxons prioritzats; 2) garantir una vigilància adequada d’aquestes localitats 
de flora sobre el terreny; 3) obtenir una avaluació de tendències per tancar el cicle de la 
planificació i gestió. El SEFA afavoreix l’ús de metodologies comunes per a tots els parcs 
les quals s’han testat i consolidat en diferents jornades de formació. També es caracte-
ritza per implicar diferents tipologies de personal en els seguiments: el personal dels 
parcs (serveis de guarderia, de manteniment i tècnics) així com botànics experts. Alho-
ra el SEFA es troba inclòs en el Pla estratègic de seguiment i recerca (PESR) per a la con-
servació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals (període 2015-2024) (Diputació 
de Barcelona, 2015). És a partir d’aquest document de planificació estratègic que, des 
de l’any 2015, es concreten els plans de seguiment i recerca de cada parc, any a any.
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Aquest treball explica el seguiment dels nuclis poblacionals de l’estepa d’arenal que 
s’està fent al Parc del Montnegre i el Corredor, els resultats obtinguts i les mesures que s’es-
tan adoptant per a la seva conservació.

Metodologia

Localitats estudiades
Hi ha quatre nuclis poblacionals amb diferents rodals cadascun en l’àmbit del Parc, si-
tuats al municipi de Palafolls (correspon a dues quadrícules grogues al mapa de la 
figura 2).

Seguiment estandarditzat
El seguiment es realitzava durant la primera quinzena de juny i als quatre nuclis pobla-
cionals (figura 3). La informació generada en els seguiments es recollia en una fitxa es-
pecífica en paper i se centralitzava en una aplicació d’introducció de dades que era ges-
tionada per la tècnica de conservació de l’espai natural i posteriorment transferida al 
gestor del programa SEFA.

Els indicadors de l’estepa d’arenal que es recollien per a cada nucli poblacional eren: 
total d’individus adults, de peus fèrtils, de peus infèrtils i de plançons, i taxes de ferti-
litat (% de peus fèrtils) i de reclutament (% de plançons que passen a l’estadi adult).

Figura 3. Jornada de seguiment de l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium)

Foto: Mireia Vila (Diputació de Barcelona).
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Accions de conservació
Atesa la fràgil situació de la població, es plantegen un seguit d’accions:

• Mesures normatives: per aixoplugar els nuclis fora del Parc.
• Conservació in situ: diferents actuacions per mitigar els impactes detectats.
• Conservació ex situ: consisteix en la reproducció en vivers per a repoblacions even-

tuals.

Resultats i discussió

El seguiment estandarditzat

L’any 2010 després d’un mostreig preliminar fet l’any abans (Gutiérrez, 2009) i d’unes 
accions de conservació encaminades a la millora d’hàbitat que van consistir en el desbros-
sament selectiu per disminuir la competència llenyosa i en la instal·lació de pilones per 
protegir del trànsit rodat fora de pista. Es va iniciar el seguiment anual de la planta de for-
ma ininterrompuda fins a l’any 2019. Els resultats del seguiment s’han plasmat en memò-
ries, memòries de gestió i en cartografia, així com en les publicacions (Carrera i Gutiér-
rez, 2012; Vila-Escalé et al., 2017), i s’ha informat als tècnics municipals corresponents 
de la presència i l’estat de la planta. El gràfic 1 mostra la sèrie dels seguiments efectuats 
conjuntament en els quatre nuclis poblacionals del Parc del Montnegre i el Corredor des 
del seu inici. La tendència observada de l’estepa es mostrava en clara regressió.

Gràfic 1. Resultats del seguiment de l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium)
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Les amenaces identificades eren l’abandonament de pràctiques forestals i ramaderes, 
pràctiques forestals impactants (repoblacions), reducció de l’hàbitat, competència i su-
perfície de distribució petita.

Accions de conservació

Mesures normatives
El 30/04/2019 la Diputació de Barcelona va presentar a la Generalitat de Catalunya una 
proposta de modificació de l’àmbit de l’espai natural protegit del Parc del Montnegre i 
el Corredor. Un equip tècnic format per tècnics de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona va treballar des de principis de 2017, de bracet amb els ajunta-
ments implicats en la proposta de modificació de l’àmbit de l’EIN, identificant aquelles 
zones que tenien valors naturals rellevants. Entre els espais d’ampliació s’inclou un dels 
nuclis poblacionals de l’estepa d’arenal que queden actualment fora de l’àmbit de l’espai 
natural protegit.

Figura 4. Instal·lació de pilones per protegir els peus d’estepa d’arenal (Halimium 
halimifolium)

Foto: Jose Dueñas (Diputació de Barcelona).

Conservació in situ
Seguidament s’exposen les mesures per mitigar els impactes directes aplicades en aquest 
nou període:

L’any 2018 es va reeditar un segon projecte Caixa que es va executar parcialment a 
principis de l’any 2019. Les accions van consistir en: 1) la instal·lació de pilones de fusta 
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fixes a tots els trams de pista on hi ha presència d’estepa d’arenal (figura 4), per prote-
gir-la tant del trànsit rodat fora de les pistes, com de les desbrossades en el seu mante-
niment: 2) marcatge individual dels peus d’estepa d’arenal i de bruc vermell (Erica cine-
rea) per protegir-los d’una estassada (figura 5); 3) l’estassada i selecció de tanys per 
treure l’ombra projectada per la vegetació acompanyant.

Figura 5. Marcatge dels peus d’estepa d’arenal (Halimium halimifolium)

Foto: Pep Pannon (Diputació de Barcelona).

El 18/09/2019 es va concertar una visita al Club Caravaning de Palafolls, el qual es 
troba situat fora de l’àmbit del Parc, perquè en els seguiments estandarditzats s’havien 
detectat exemplars d’estepa d’arenal dins de les seves instal·lacions que eren susceptibles 
de ser estassats pels seus serveis de manteniment de la vegetació. Hi va participar el Cos 
d’Agents Rurals, tècnics de la Generalitat de Catalunya, i guardes i tècnics de la Dipu-
tació de Barcelona.

Conservació ex situ
L’empresa Forestal Catalana, en col·laboració amb els guardes i tècnics de la Diputació 
de Barcelona, va recollir llavors de la població del Montnegre per a un ús futur de con-
servació. Seguidament s’explica quines són i quines poden ser les destinacions d’aques-
tes llavors.

La recol·lecció de llavors: el 24/07/2019 tècnics de Forestal Catalana i els gestors del 
Parc van recollir 20-25 càpsules de cada peu seleccionat. S’obria cada càpsula per ex-
treure’n les llavors (figura 6). Es van conservar a 4 ºC amb la finalitat de plantar-ne una 
part en els planters de l’Àrea d’Espais Naturals i Recursos Genètics i Forestals de Fores-
tal Catalana a la primavera del 2020. Si les sembres tenen èxit i hi ha excedent de llavors, 
hi ha la possibilitat de cedir llavors al Jardí Botànic de Barcelona perquè es congelin, i 
mantenir-les com a reservori genètic.
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Figura 6. Recol·lecció de llavors de l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium)

Foto: Teresa Benet (Diputació de Barcelona).

Figura 7. Quadre resum del seguiment i la gestió efectuats amb l’estepa d’arenal 
(Halimium halimifolium)

Font: elaborat per Mireia Vila (Diputació de Barcelona).
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Conclusions

S’ha realitzat el cens de l’estepa d’arenal del Parc del Montnegre i el Corredor durant 
deu anys (2010-2019) i s’ha observat que la tendència de la planta era la regressió a cau-
sa de l’abandonament de pràctiques forestals i ramaderes, la reducció de l’hàbitat, la 
competència i la superfície de distribució petita.

El cens va permetre endegar diverses accions de conservació per mantenir els quatre 
nuclis poblacionals: accions de conservació de l’hàbitat (eliminació de l’ombreig mitjan-
çant selecció de tanys, i instal·lació de pilones de fusta), conservació ex situ (generació 
de planter i reservori genètic) i accions administratives, com la proposta de l’ampliació de 
l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural (EIN) protegit (figura 7).

Agraïments

Volem agrair a totes les persones que hi han col·laborat durant aquests anys fent possi-
ble el seguiment anual i la gestió associada a aquesta planta. Especialment a l’Artur Llu-
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Resum
Fins al moment hem detectat la presència de 48 plantes considerades invasores (39,5 % de la flora al·lòctona). 
Un total de 26 tàxons tenen relació amb la jardineria (Acacia dealbata, Cortaderia selloana, Opuntia ma-
xima, etc.), inicialment plantades i posteriorment subespontànies. Hi ha 15 més, introduïdes de forma 
accidental, que s’han adaptat a viure en entorns naturals, com és el cas de l’Amaranthus retroflexus o 
la Bidens subalternans en comunitats dels Stellarietea media, o Gomphocarpus fruticosus en els Thero-
Brometalia. Un grup de 7 tàxons provenen d’activitats agrícoles, com ara Agave americana (producció de 
fibres) o Bromus catharticus (farratge). Proposem un seguiment de la presència i abundància de tot el con-
junt, amb la finalitat de poder controlar-ne l’expansió.

Paraules clau
Parc Serralada de Marina, plantes al·lòctones invasores

Resumen
Plantas alóctonas invasoras presentes en el Parque de la Serralada de Marina
Se ha detectado la presencia de 48 plantas consideradas invasoras (39,5 % de la flora alóctona). Un total de 
26 táxones tienen relación con la jardineria (Acacia dealbata, Cortaderia selloana, Opuntia maxima, etc.), 
inicialmente plantadas i posteriormente subespontáneas. Otras 15, introducidas de forma accidental, se 
han adaptado a entornos naturales, por ejemplo Amaranthus retroflexus o Bidens subalternans en comu-
nidades de Stellarietea media, o Gomphocarpus fruticosus en los Thero-Brometalia. Un grupo de 7 táxones 
provienen de actividades agrícolas (Agave americana –producción de fibras– o Bromus catharticus –fo-
rraje). Para su conjunto proponemos un seguimiento de su presencia y abundancia, con la finalidad de 
poder controlar su expansión.

Palabras clave
Parque de la Serralada de Marina, plantas alóctonas invasoras

Abstract
Invasive Non-native Plants in the Serralada de Marina Park
The presence of 48 plants considered to be invasive (39.5% of the non-native flora) has been identified. A 
total of 26 taxa are related to gardening (Acacia dealbata, Cortaderia selloana, Opuntia maxima, etc.), in-
itially planted and later subspontaneous. Another 15, which were accidentally introduced, have adapted 
to natural environments, for example Amaranthus retroflexus and Bidens subalternans in Stellarietea me-
dia communities, and Gomphocarpus fruticosus in Thero-Brometalia. A group of seven taxa come from 
farming (Agave americana for fibre production and Bromus catharticus for fodder). We suggest monitor-
ing their presence and abundance as a whole in order to control their expansion.

Keywords
Serralada de Marina Park, invasive non-native plants

Plantes al·lòctones invasores presents  
al Parc de la Serralada de Marina

Joan dEVis ortEga

Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (CENBN)
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1. Objectius

Ajudar a generar legislació sobre l’entrada de plantes potencialment perilloses per a la 
flora o la fauna, com ara espècies transgèniques, híbrids, cultivars, etc., habitualment 
utilitzades en conreus o com a ornamentals. Algunes plantes ja tenen un historial que 
evidencia el seu caràcter invasor en territoris amb una climatologia semblant a la nos-
tra, com l’Arundo donax o l’Ailanthus altissima.

Fer recerca sobre metodologies de gestió, prevenció i eliminació de plantes invasores 
(Sanz et al., 2004; Wittenberg i Cock, 2004). Per tal d’incrementar l’eficiència, hem 
de considerar l’eliminació dels focus d’invasió que malauradament poden estar situats 
fora del Parc.

Dur a terme actuacions que ajudin a mitigar el canvi climàtic, fomentant les cober-
tes vegetals captadores de CO2 i protectores del sòl, que incloguin plantes autòctones.

2. Metodologia

Aquesta memòria contempla les dades extretes de treballs realitzats anteriorment (De-
vis, 2016, 2018 i 2019), de la base de dades de l’Exocat (2018) i del Banc de Dades de 
Biodiversitat de Catalunya (BDBC, 2018).

Els criteris taxonòmics i nomenclaturals adoptats segueixen en la majoria dels casos, 
la Flora dels Països Catalans (Bolòs i Vigo, 1984-2001), contrastats en aquells casos no 
coincidents amb Flora ibèrica (Castroviejo, 1985-2015).

Quant a la caracterització de les plantes invasores, hem optat per un criteri qualita-
tiu basat en la seva capacitat invasora i el nivell d’intervenció requerit. En ambdues op-
cions, i per simplificar la seva classificació, afegim un valor numèric (0 a 4), basat en les 
nostres observacions de camp.

2.1. Estructura del catàleg

Es presenta una llista de plantes al·lòctones invasores distribuïdes en quatre taules, ba-
sat en el nivell d’intervenció requerit (taules 11 a 14). La informació de què disposem 
està organitzada en apartats en els quals donem de forma sintètica les dades següents:

Nom científic del tàxon
Corologia: se cita el lloc d’origen del tàxon.
Biologia: dades de la seva forma biològica a partir de les obres florístiques consultades 
i de les observacions de camp (taula 1). En aquest cas, hem utilitzat la classificació de 
Raunkjaer (1934).
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Taula 1. Formes biològiques

Tipologia Codi Descripció

Camèfits Ch Plantes amb gemmes persistents situades a menys de 25 cm d’alçada

Geòfits G Només persisteixen els òrgans subterranis en el període desfavorable

Hemicriptòfits H Plantes amb gemmes persistents arran de terra

Hidròfits Hydr Plantes aquàtiques

Faneròfits P Plantes amb gemmes persistents situades per damunt dels 25 cm

Macrofaneròfit MP Gemmes persistents per sobre dels 2 m

Nanofaneròfit NP Gemmes persistents a menys de 2 m

Teròfits Th

Origen: es comenta el motiu de la seva introducció en la flora autòctona.
Coeficient d’abundància: donem informació sobre l’abundància relativa de la planta al 
territori, utilitzant les abreviatures de la taula 2.

Taula 2. Coeficient d’abundància

Codi Descripció Codi Descripció

CCC Planta molt comuna i abundant R Planta escassa

CC Planta molt comuna RR Planta rara

C Planta comuna RRR Planta molt rara (una o dues localitats)

Sinantropia: donem informació sobre les plantes que, lligades a l’acció voluntària o in-
voluntària de les persones, han ampliat la seva àrea de distribució natural (taula 3). Per 
a la seva classificació hem seguit Kornas (1990).

Taula 3. Sinantropia

Antropòfits. Espècies sinantròpiques d’origen exòtic (al·lòctones)

(a) Metàfits. Espècies establertes permanentment

i. Arqueòfits. Plantes introduïdes abans de l’any 1500 dC

ii. Neòfits. Plantes introduïdes després de l’any 1500 dC

 A. Epecòfits. Establertes només en ambients ruderals o arvenses

 B. Agriòfits. Establertes en ambients naturals i seminaturals

  – Hemiagriòfits. Establertes en comunitats seminaturals
  – Holoagriòfits. Establertes en comunitats naturals
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Capacitat invasora: donem informació sobre la velocitat d’introducció o capacitat de 
dispersió, distribuïdes en cinc categories (taula 4).

Taula 4. Capacitat invasora

Codi Descripció

0 Molt baixa o nul·la

1 Rarament subespontània

2 Velocitat de dispersió lenta

3 Velocitat de dispersió mitjana

4 Velocitat de dispersió ràpida

Nivell d’intervenció requerit: distribuïdes en cinc categories, donem informació sobre 
la intervenció recomanada (taula 5).

Taula 5. Nivell d’intervenció requerit

Codi Descripció

0 Accions puntuals en hàbitats d’interès local o comunitari

1 Poc important. Molt dispersa

2 Prevenció i vigilància

3 Com abans millor

4 Acció immediata

Sintaxonomia: per a les espècies naturalitzades donem el nom de la comunitat vegetal 
de la qual forma part, quant a aliança, ordre o classe.

3. Anàlisi de les plantes invasores

Del total d’espècies al·lòctones presents al Parc (Devis, 2018), hem seleccionat 48 tàxons 
considerats invasors dels hàbitats naturals o seminaturals, els quals requereixen algun 
tipus d’acció. Representen un 39,5 % de la flora al·lòctona, nombre molt elevat respecte 
a les dades del conjunt de Catalunya: 93 tàxons en total segons l’Exocat (2018), sobre-
tot si considerem l’espai reduït en què s’han localitzat.

Es fa evident que la gran conurbació urbana on se situa el Parc genera aquesta anor-
mal entrada de plantes al·lòctones que veuen afavorida la seva expansió en les nombro-
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ses activitats que tenen lloc al seu interior (curses, excursions, bicicletes, etc.) que su-
posen entre 115.000 i 300.000 visitants anuals1.

Per a la seva catalogació hem seguit els criteris de Casasayas (1984, 1989); Lowe et al. 
(2004); Sanz et al. (2004), i hem utilitzat la base de dades de l’Exocat (2018).

3.1. Grups corològics

En la taula 6 presentem la distribució de les espècies invasores en grups fitogeogràfics o 
zones d’origen dels tàxons. L’element més abundant és l’americà (19 tàxons), amb alguns 
del seus representants molt utilitzats en jardineria (Mirabilis jalapa) o agricultura (Aga-
ve americana, Bromus catharticus). En segon lloc, els elements asiàtics, amb 11 repre-
sentants, entre els quals hi ha importants arbres de jardineria com ara Pittosporum to-
bira o Ulmus pumila. Entre els elements africans destaca Oxalis pescaprae, geòfit en 
expansió que provoca el desplaçament de la flora autòctona.

Taula 6. Espectre corològic

Origen Nombre de tàxons Total agrupats

Àfrica Central 1
Àfrica, 6

Àfrica Sud 5

Amèrica Nord 8

Amèrica, 18
Amèrica Central 5

Amèrica Sud 4

Amèrica Sud-est 1

Àsia Est 5

Àsia, 11
Àsia Central 3

Àsia Sud 1

Xina 2

Austràlia 2 Austràlia, 2

Europa 2 Europa, 2

Pluriregionals 1 Plurireg., 1

Tropicals 8 Tropicals, 8

1.  Segons l’acta de la VII Trobada d’entitats del Parc, 13 desembre de 2018.
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3.2. Espectre biològic

La classificació es realitza atenent la seva estratègia per superar l’època desfavorable 
(taula 7), segons el criteri ideat per Raunkjaer (Lacoste i Salanon, 1981). Faneròfits i 
camèfits, plantes llenyoses que produeixen gemmes sobre tiges erectes i passen l’època 
desfavorable exposades a les inclemències del temps representen conjuntament el 50 % 
de la flora invasora. En aquest grup destaquen diverses espècies d’elevada presència al 
paisatge, com ara Arundo donax, Opuntia maxima o Robinia pseudoacacia. En segon 
lloc, amb un 27,1 %, figuren els teròfits (plantes que passen la seva època desfavorable 
en forma de llavor). Es tracta de plantes molt efímeres, en bona part d’origen tropical 
del continent americà, que es desenvolupen en prats secs, marges, etc., com ara Ama-
ranthus hybridus i Amaranthus retroflexus. Les plantes perennes amb aparell aeri her-
baci, que a l’època desfavorable conserven gemmes a nivell del sòl, s’agrupen sota la ca-
tegoria d’hemicriptòfits i representen un 12,5 %. Alguns dels seus representants tenen 
gran capacitat invasora, com és el cas de Cortaderia selloana.

Taula 7. Espectre biològic

Biologia Nombre de tàxons %

Camèfits 6 12,5

Faneròfits 18 37,5

Geòfits 5 10,4

Hemicriptòfits 6 12,5

Teròfits 13 27,1

Els geòfits, plantes que sobreviuen gràcies a òrgans subterranis com ara bulbs, tuber-
cles, rizomes, etc., representen el 10,4 %, amb 5 tàxons. Aquesta estratègia els permet 
superar amb avantatge les condicions climàtiques extremes (sequeres, gelades...) i des-
plaçar la flora autòctona amb gran facilitat, sobretot en aquests últims anys que la cli-
matologia està patint canvis sobtats. Entre aquestes destaquem Allium triquetrum i Oxa-
lis pes-caprae.

3.3. Sinantropia

A la taula 8 podem observar la disposició principal de les plantes detectades. Els tàxons 
incorporats després de l’any 1500 (neòfits) representen el 90 % del total, i només un 10 % 
es consideren més antigues (Celtis australis, Ricinus communis...). Si considerem els tà-
xons situats en ambients seminaturals o hemiagriòfits (23) i els situats en ambients na-
turals o holoagriòfits (12), representen el 73 % del total. Aquesta última dada ens infor-
ma de la capacitat d’introducció de bona part dels tàxons considerats invasors.



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

121

Taula 8. Espectre sinantròpic

Sinantropia Nombre de tàxons %

Arqueòfit 1 2,1

Arqueòfit epecòfit 1 2,1

Arqueòfit hemiagriòfit 2 4,2

Arqueòfit epecòfit/hemiagriòfit 1 2,1

Neòfit 11 22,9

Neòfit hemiagriòfit 16 33,3

Neòfit holoagriòfit 12 25,0

Neòfit epecòfit/hemiagriòfit 4 8,3

3.4. Capacitat invasora

La capacitat invasora (vegeu la taula 9), relaciona la potencialitat reproductora de l’espè-
cie, la seva adaptació al medi i el seus mecanismes de dispersió.

Taula 9. Nombre de tàxons i capacitat invasora

Codi Nombre de tàxons Descripció

0 2 Molt baixa o nul·la

1 0 Rarament subespontània

2 26 Velocitat de dispersió lenta

3 15 Velocitat de dispersió mitjana

4 5 Velocitat de dispersió ràpida

El grup més abundant el formen les plantes de dispersió lenta. Moltes d’elles són espè-
cies arbustives o arbòries que donada la seva estructura tenen gran dificultat per esten-
dre les llavors. Entre d’altres, podem destacar Acer negundo, Agave americana, Eucalyp-
tus globulus, Ligustrum lucidum, etc. Les plantes de dispersió mitjana són habitualment 
herbàcies de port elevat amb una notable producció de llavors, com ara Amaranthus 
hybridus subsp. hybridus, Aster squamatus, Buddleja davidii, Mirabilis jalapa, etc. Entre 
les de ràpida dispersió, troben un conjunt d’espècies, ja siguin arbòries o herbàcies, que 
amb la seva propietat de generar nombroses llavors, disposen de mecanismes per alterar 
la composició florística autòctona, ja sigui pel seu potencial germinador o per la seva ca-
pacitat d’inhibir el creixement d’altres competidores. En destaquem Ailanthus altissima, 
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Opuntia maxima o Robinia pseudoacacia. De l’Allium triquetrum i la Bromus catharti-
cus, en desconeixem la capacitat de dispersió, tot i que aquesta última és més comuna.

3.5. Nivell d’intervenció requerit

El nivell d’intervenció l’hem considerat segons la seva perillositat envers la flora autòc-
tona. El total de tàxons distribuïts per característiques, amb l’objectiu d’actuar-hi, el po-
dem veure a la taula 10.

Taula 10. Nombre de tàxon i nivell d’intervenció requerit

Codi Nombre de tàxons Descripció

0 0 Accions puntuals en hàbitats d’interès local o comunitari

1 6 Poc important. Molt dispersa

2 22 Prevenció i vigilància

3 14 Com abans millor

4 6 Acció immediata

4. Resultats

Per a una millor comprensió i ràpida visió de les espècies sobre les quals es proposa al-
gun tipus d’actuació per part dels serveis tècnics del Parc, hem organitzat els resultats 
en quatre taules basant-nos en el nivell d’intervenció requerit. Aprofitem per afegir la 
comunitat fitocenològica sobre la qual és característic i que dona idea del seu abast so-
bre les comunitats naturals o seminaturals que formen part del territori estudiat.

4.1. Espècies que requereixen una acció immediata

En la taula 11 es presenten 6 tàxons que requereixen una acció immediata per la seva 
potencialitat invasora, que, en el cas del Parc, interfereix notablement en la recuperació 
dels espais naturals i seminaturals. Tot i que són espècies molt conegudes i presents en 
parcs, jardins o carrers, per a una major efectivitat, i a causa del seu caràcter invasor 
subespontani molt agressiu, es recomana realitzar accions informatives a ciutadans i 
ajuntaments, per evitar la utilització d’aquestes espècies.
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4.2. Espècies que requereixen una intervenció preventiva

En la taula 12 es presenten 14 tàxons que requereixen una acció persistent i coordinada 
per part dels serveis tècnics del Parc. Sense ser urgent, és important no deixar que el pro-
blema s’agreugi amb una expansió incontrolada dels elements presents a la taula, ja que 
la seva capacitat invasora pot arribar a ser important. És un grup d’origen variat, algunes 
provenen d’antics camps de conreu (Agave americana, Bidens aurea), d’altres s’han in-
troduït de forma accidental, com ara Senecio pterophorus en el comerç de llana (Cha-
morro et al., 2006), o utilitzades en jardineria (Buddleja davidii, Cortaderia selloana...)

4.3. Espècies que requereixen un seguiment preventiu

En la taula 13 es presenta el grup més nombrós, format per plantes sobre les quals es re-
quereix mantenir una certa vigilància. Abunden els teròfits (plantes de cicle curt) i de 
dispersió lenta, ja sigui per dificultats de germinació, poca producció de llavors o menys 
competència per als recursos. En formen part alguns arbres (Acer negundo, Ulmus pu-
mila), herbàcies de port elevat (Mirabilis jalapa, Phytolacca americana), paràsites (Cus-
cuta campestris), accidentals per transhumància (Xanthium spinosum) i d’altres amb 
l’origen en antics camps de conreu (Amaranthus retroflexus subsp. retroflexus, Echi-
nochloa crus-galli...)

4.4. Espècies que no requereixen una acció imminent

En la taula 14 es refereixen 6 tàxons que, tot i ser considerats invasors, no representen 
un gran perill per a la flora autòctona, ja sigui per la seva baixa presència o per les difi-
cultats de germinació. Es tracta d’un grup variat que inclou algun arbre, com ara Celtis 
australis, que sol formar petites clapes sobre el terreny. També diverses espècies subes-
pontànies originades en plantacions de parcs i jardins (Artemisia verlotiorum, Elaeag-
nus angustifolia), o en antics camps de conreus (Helianthus tuberosus, Ricinus communis). 
Amb tot, es recomana actuar-hi si se'n detecten en hàbitats d’interès local o comunitari 
segons el manual CORINE (GEOVEG, 2018).

5. Conclusions

L’elevat nombre d’espècies invasores detectat en l’àmbit del Parc (48) dona idea de l’am-
plitud del problema. Moltes de les espècies no són gaire abundants, però la seva presèn-
cia indica una forta pressió antròpica sobre el territori que afavoreix l’entrada de plantes 
al·lòctones.

Introduïdes majoritàriament via jardineria, a banda de les accions proposades sobre 
el terreny (prevenció, vigilància o eliminació), hi ha altres actuacions que hem de con-
siderar, com ara incrementar les campanyes informatives en ajuntaments, ens locals, 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

124

associacions, etc., per evitar la utilització de certes espècies vegetals en jardins, parcs o 
carrers, i proposar un canvi per espècies autòctones ben adaptades al nostre clima o, al-
ternativament, espècies de les quals s’hagi comprovat que no provoquen efecte plaga. 
Per exemple: Ficus elastica, Hedera helix, Pinus halepensis, Pinus pinea, etc., tenen poca 
capacitat invasora, i es troben entre les espècies amb la millor taxa de captació de CO2 i 
altres substàncies tòxiques (formaldehid, xilè...).

Són de rellevància especial els hàbitats d’interès (prioritari, comunitari o local) pre-
sents al Parc. Seguint l’adaptació dels hàbitats CORINE per a Catalunya, realitzada per 
Carreras et al. (2006), s’ha detectat la presència de fins a 18 comunitats vegetals d’in-
terès dins del Parc (Devis, 2019). Al nostre parer, han de ser els principals punts d’in-
tervenció i seguiment de les plantes invasores comentades, com ara els ambients riparis 
(boscos i bosquines de ribera), considerats els més vulnerables a l’entrada de plantes al-
lòctones de caràcter invasor.
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Taula 11. Espècies que requereixen una acció immediata

Tàxon Corologia Biologia Origen Abund. Sinantropia Cap. inv. Niv. inter. Comunitat

Acacia dealbata Link Austràlia MP Jardineria/Restauració R Neòfit holoagriòfit  4  4

Ailanthus altissima (Mill.) Wingle Xina MP Jardineria CC Neòfit hemiagriòfit  4  4

Arundo donax L. Àsia P Jardineria/Agricultura CC
Arqueòfit epecòfit/
hemiagriòfit

 3  4

Ligustrum lucidum Aiton f. Àsia E. MP Jardineria R Neòfit  2  4

Opuntia maxima Miller Neotrop. MP Jardineria CC Neòfit hemiagriòfit  4  4

Robinia pseudoacacia L. Amèr. N. MP Jardineria C Neòfit hemiagriòfit  4  4
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Taula 12. Espècies que requereixen una intervenció preventiva

Tàxon Corologia Biologia Introducció Abund. Sinantropia Cap. inv. Niv. inter. Sintaxonomia

Agave americana L. Mèxic Ch Cultivada C Neòfit hemiagriòfit  2  3

Araujia sericifera L. Amèr. SE. P Jardineria C Neòfit holoagriòfit  2  3 Lycio-Ipomoeion

Bidens aurea (Aiton) Sherff Amèr. C. H Accidental R Neòfit hemiagriòfit  3  3

Bidens subalternans DC Neotrop. Th Accidental R Neòfit holoagriòfit  3  3 Stellarietea mediae

Buddleja davidii Franch. NE de Xina MP Jardineria R Neòfit hemiagriòfit  3  3

Cortaderia selloana  
(Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn.

Amèr. S. H Jardineria C Neòfit hemiagriòfit  3  3

Datura stramonium L. Amèr. C. Th Agricultura (medicinal) R
Neòfit epecòfit/ 
hemiagriòfit

 2  3 Stellarietea mediae

Eucalyptus globulus Labill. Austràlia MP Jardineria/Silvicultura R Neòfit hemiagriòfit  2  3

Gomphocarpus fruticosus (L.)  
Aiton f. in Aiton

Tropical NP Jardineria C Neòfit holoagriòfit  3  3 Thero-Brometalia

Lonicera japonica Thunb. in Murray Àsia E. P Jardineria R Neòfit  2  3

Oxalis pes-caprae L. Àfrica S. G Jardineria C
Neòfit epecòfit/ 
hemiagriòfit

 3  3 Stellarietea mediae

Pittosporum tobira Thunb.) W. T. Aiton Àsia E. P Jardineria C Neòfit hemiagriòfit  3  3

Senecio pterophorus DC. Sud-Àfrica Ch
Accidental  
(comerç llana)

R Neòfit  3  3

Veronica persica Poiret in Lam. Caucas Th Jardineria C Arqueòfit hemiagriòfit  4  3 Stellarietea mediae
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Taula 13. Espècies que requereixen un seguiment preventiu

Tàxon Corologia Biologia Origen Abund. Sinantropia Cap. inv. Niv. inter. Comunitat

Acer negundo L. Amèr. N. MP Jardineria/Restauració R Neòfit hemiagriòfit  2  2

Aloe arborescens Mill. Àfrica S. P Jardineria R Neòfit  2  2

Amaranthus hybridus L. subsp. 
hybridus

Neotrop. Th Mala herba accidental C Neòfit holoagriòfit  3  2
Solano-
Polygonetalia

Amaranthus retroflexus L. subsp. 
retroflexus

Amèr. N. Th Mala herba accidental C Neòfit holoagriòfit  3  2 Stellarietea mediae

Aster squamatus (Spreng.) Hieron Neotrop. NP (Th) Accidental R Neòfit hemiagriòfit  3  2 Stellarietea mediae

Boussingaultia cordifolia Ten. Neotrop. G Jardineria R Neòfit hemiagriòfit  2  2 Lycio-Ipomoeion

Bromus catharticus Vahl. Amèr. S. H Agricultura R Neòfit  0  2

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. in 
Phillips

Sud-àfrica Ch Jardineria R Neòfit holoagriòfit  3  2

Conyza bonariensis (L.) Cronquist Neotrop. Th
Accidental (comerç de 
llana)

R Neòfit hemiagriòfit  2  2
Chenopodion 
muralis

Conyza canadensis (L.) Cronquist Amèr. N. Th Accidental R Neòfit holoagriòfit  2  2
Thero-
Brachypodietea

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Amèr. S. Th Accidental R Neòfit hemiagriòfit  2  2 Chenopodietalia

Cuscuta campestris Yunck. Amèr. N. Th Accidental (mala herba) C Neòfit hemiagriòfit  2  2
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Tàxon Corologia Biologia Origen Abund. Sinantropia Cap. inv. Niv. inter. Comunitat

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
subsp. crus-galli

Àsia E. Th Accidental (mala herba) C Neòfit  2  2 Stellarietea mediae

Erigeron karvinskianus DC. Amèr. C. Ch Jardineria R Neòfit hemiagriòfit  2  2
Centrantho-
Parietarion

Mirabilis jalapa L. Amèr. trop. H Jardineria C Neòfit holoagriòfit  3  2
Chenopodion 
muralis

Paspalum distichum L. Neotrop. Ch Accidental (mala herba) C Neòfit hemiagriòfit  2  2
Molinio-
Arrhenatheretea

Phytolacca americana L. Amèr. N. H Jardineria R Neòfit  2  2 Silybo-Urticion

Senecio inaequidens DC. Sud-àfrica Ch
Accidental (comerç de 
llana)

R Neòfit  2  2

Sorghum halepense (L.) Pers. Plurireg. G Agricultura R Arqueòfit hemiagriòfit  2  2
Diplotaxion 
erucoidis

Ulmus pumila L. Àsia MP Jardineria C Neòfit  3  2

Xanthium echinatum Mur. subsp. 
italicum (Moret.) O. Bolòs et Vigo

Amèr. N. Th Accidental RR Neòfit  2  2 Bidention

Xanthium spinosum L. Amèr. S. Th
Accidental 
(transhumància)

R Neòfit holoagriòfit  2  2
Chenopodion 
muralis
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Taula 14. Espècies que no requereixen una acció imminent

Tàxon Corologia Biologia Origen Abund. Sinantropia Cap. inv. Niv. interv. Comunitat

Allium triquetrum L. Med. W. G Jardineria R
Neòfit epecòfit/ 
hemiagriòfit

 0  1 Silybo-Urticion

Artemisia verlotiorum Lamotte Àsia E. H Jardineria R
Neòfit epecòfit/ 
hemiagriòfit

 2  1

Celtis australis L.
Eur. S. - Àsia 
SW.

MP Jardineria CC Arqueòfit  2  1

Elaeagnus angustifolia L. Àsia C. MP Jardineria RR Neòfit hemiagriòfit  2  1

Helianthus tuberosus L. Amèr. N. G Agricultura/Jardineria RR Neòfit  2  1
Convolvulion 
sepium

Ricinus communis L. Àfrica C. Th (MP) Agricultura R Arqueòfit epecòfit  2  1
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Resum
Es presenta el catàleg de flora vascular exòtica del Parc de la Serralada Litoral (SLI) i territoris propers 
(àmbit SLI), i les fitxes de gestió de les espècies exòtiques prioritàries, realitzat l’any 2016. S’expliquen els 
passos que s’han seguit, les fonts d’informació, els criteris i les dificultats trobades per tal d’elaborar aques-
ta llista. El catàleg inclou uns 346 tàxons, dels quals 294 segur que estan presents en l’àmbit SLI i la resta 
serien de presència dubtosa, i s’han seleccionat 23 tàxons prioritaris, però la descoberta de noves espècies 
i el canvi de comportament invasor deixa obsoletes aquestes dades. Per exemple, l’any 2017 es va descobrir 
al riu Mogent Alternanthera philoxeroides, una de les pitjors espècies aquàtiques invasores al món, i de la 
qual es comenta l’estat actual del grau d’invasió i la problemàtica d’erradicació.

Paraules clau
Alternanthera philoxeroides, flora vascular, flora exòtica, Parc de la Serralada Litoral

Resumen
Catálogo y fichas de gestión de las especies prioritarias de flora vascular exótica en el Parque de 
la Serralada Litoral y territorios cercanos (año 2016), y grado de invasión de Alternanthera 
philoxeroides en la cuenca del río Besòs (año 2019)
Se presenta el catálogo de flora vascular exótica del Parque de la Serralada Litoral (SLI) y territorios cer-
canos (ámbito SLI), y las fichas de gestión de las especies exóticas prioritarias, realizado el año 2016. Se 
explican los pasos seguidos, fuentes de información, criterios y dificultades encontradas en la elaboración 
del catálogo. El catálogo incluye unos 346 taxones, de los cuales 294 seguro que están presentes en el ám-
bito SLI y el resto serían de presencia dudosa, y se han seleccionado 23 taxones prioritarios, pero el descu-
brimiento de nuevas especies y el cambio de comportamiento invasor, deja obsoletos estos datos. Por ejem-
plo, el año 2017 se descubrió en el río Mogent Alternanthera philoxeroides, una de les peores especies 
acuáticas invasores del mundo, y de la cual se comenta el estado actual del grado de invasión y la pro-
blemática de erradicación.

Palabras clave
Alternanthera philoxeroides, flora vascular, flora exótica, Parque de la Serralada Litoral

Abstract
Catalogue and Management Factsheets of Priority Species of Alien Vascular Plants in the Serralada 
Litoral Park and Nearby Areas (2016) and Degree of Invasion of Alternanthera philoxeroides in the 
Besòs River Basin (2019)
This paper presents the catalogue of alien vascular plants in the Serralada Litoral Park (SLI) and nearby 
areas (SLI region) along with the management factsheets of the priority alien species drawn up in 2016. It 
sets out the steps taken, information sources, criteria and difficulties encountered in drawing up catalogue. 
The catalogue includes some 346 taxa, of which 294 are undoubtedly present in the SLI region while the 
presence of the rest would be uncertain, and 23 priority taxa have been selected. However, the discovery of 
new species and the change in invasive behaviour makes these data obsolete. For example, Alternanthera 
philoxeroides, one of the worst invasive aquatic species in the world, was discovered in the Mogent River 
in 2017, and the paper explores the current status of the invasion level and the problem of eradication.

Keywords
Alternanthera philoxeroides, vascular plants, alien plants, Serralada Litoral Park
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Introducció i objectius

Les invasions biològiques són una de les principals amenaces per a la conservació de la 
biodiversitat a escala planetària, però també a escala local i regional. A més a més, diver-
sos autors afirmen que la magnitud d’aquesta amenaça seguirà creixent degut a diversos 
factors com el canvi climàtic, el canvi d’usos del sòl o l’increment del comerç i el tu risme. 

Els impactes causats per les espècies exòtiques són múltiples, i afecten des de la 
diversitat d’espècies i el funcionament dels ecosistemes, fins als cicles biogeoquímics i 
hidrològics, l’economia, la salut pública o la qualitat de vida. Però la magnitud de l’im-
pacte depèn de diversos factors associats a l’espècie invasora i de la capacitat d’expan-
dir-se i competir amb les espècies autòctones, això és, quan l’espècie exòtica esdevé in-
vasora. 

La prevenció dels efectes negatius de les espècies exòtiques i la seva gestió i control té 
repercussions econòmiques molt importants i no para de créixer a escala mundial. És 
per això que els darrers anys s’estan desenvolupant estratègies i normatives sobre espè-
cies exòtiques en diferents terrenys. Per exemple, la lluita contra les espècies exòtiques 
és un dels sis objectius de la resolució de la Unió Europea sobre l’estratègia per a la bio-
diversitat fins a l’any 2020 (European Parliament resolution of 2 February 2016 on the 
mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy).

Els pilars bàsics en la lluita contra les espècies exòtiques són la prevenció, la detecció 
inicial i l’erradicació ràpida de les espècies recentment establertes, i la gestió de les esta-
blertes fa temps. Ara bé, per poder gestionar correctament les espècies invasores cal, 
primer, diferenciar-les de les autòctones, conèixer aspectes clau de la seva biologia (fe-
nologia, dispersió...), i tenir uns criteris generals per a la seva gestió. 

L’extrem nord-est de la península Ibèrica és un hot spot d’invasions biològiques, es-
pecialment la franja litoral (Andreu i Pino, 2013). A Catalunya, en trenta anys s’ha mul-
tiplicat per 2,37 el nombre d’espècies exòtiques, s’ha passat d’unes 450 l’any 1989 (Ca-
sasayas, 1989) a 1.063 l’any 2019 (Aymerich i Sáez, 2019). Bo i això, dades concretes 
sobre espècies exòtiques en un territori concret, com un espai natural, són molt escasses 
i parcials. A més a més, les bases de dades disponibles molt sovint no inclouen tots els 
tàxons exòtics, per la qual cosa la visió del grau d’invasió d’un territori concret és par-
cial i subestimada.

Entre els anys 2015 i 2016 es va elaborar un catàleg de les espècies exòtiques de flora 
vascular presents al Parc de la Serralada Litoral i territoris propers, que n'indicava el 
grau de distribució, invasió, amenaça, si era factible de gestionar i la prioritat d’actuació 
per a cada una; es van seleccionar aquelles espècies de gestió prioritària i de cada una 
se’n va elaborar una fitxa amb informació de dades generals del tàxon, l’avaluació de la 
situació al Parc, un plànol, mètodes de control i gestió, indicadors de gestió i altres da-
des d’interès.

A més a més, arran de la descoberta l’any 2017 d’Alternanthera philoxeroides al riu 
Mogent a la Roca del Vallès, es comenta l’estat actual del grau d’invasió a la conca del 
riu Besòs i la problemàtica de la seva erradicació, ja que és una planta que hauria de ser 
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inclosa a la llista d’espècies amb un grau més alt de prioritat de gestió. A. philoxeroides 
pertany a la família de les amarantàcies, és originària de la regió del riu Paranà a l'Amè-
rica del Sud (sud de Brasil, Paraguai i Argentina) i es considera una de les pitjors espè-
cies aquàtiques invasores del món (CABI, 2019; Global Invasive Species Database, 
2019) i a Europa (EU, 2017a). Ha estat inclosa a la llista d’espècies exòtiques invasores 
preocupants per la Unió Europea (UE, 2016, 2017b), però prèviament ja va ser inclosa al 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, 
pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores), malgrat que en 
aquella època no existien citacions ibèriques (MAPAMA, 2013). A la península Ibèrica 
va ser indicada per primera vegada a la Corunya, al municipi gallec d’Hermedesuxo 
(Romero i Amigo, 2015), en un rec al marge d’una carretera. La localitat que reportem 
a la conca del riu Besòs és la segona localitzada a la península Ibèrica, però la primera 
localitzada en ambients naturals.

Metodologia

La informació sobre la presència d’espècies exòtiques al Parc de la Serralada Litoral és 
escassa, fragmentària, parcial i poc precisa. A Catalunya hi ha dues grans bases de dades 
per obtenir dades sobre la distribució d’espècies exòtiques, el Banc de Dades de Biodiver-
sitat de Catalunya (BDBC; <http://biodiver.bio.ub.es/biocat>) i el projecte Exocat (<http://
exocat.creaf.cat>). Ara bé, ambdues presenten grans limitacions quan es vol treballar en 
un àmbit concret i territorialment petit, com és el cas d’un Parc. La principal limitació és 
la resolució de les dades, ja que en general aquestes s’ofereixen a una escala de retícula 
UTM de 10 × 10 km i, per tant, no és possible determinar si és dins dels límits del Parc o 
no. Un altre problema, no menor, és la llista d’espècies exòtiques a cada base de dades. La 
llista de tàxons introduïts a Catalunya del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya 
(Font, 2016) comprèn 265 tàxons exòtics, per bé que aquesta llista inclou tàxons no exò-
tics (com, per exemple, Pellaea calomelanos) i sorprenentment no n’inclou d’altres clara-
ment exòtics i que sí que estan inclosos al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya 
com Aptenia cordifolia, Cortaderia selloana o Pinus radiata, entre d’altres. Pel que fa a 
l’Exocat, segons el darrer informe publicat (Andreu i Pino, 2013), a Catalunya hi hauria 
622 tàxons exòtics (812 el desembre de 2019; <http://exocat.creaf.cat>), però Aymerich i 
Sáez (2019) inclouen un total de 1.068 tàxons exòtics indicats a Catalunya.

Una altra complicació en el cas de la flora exòtica, és que per a alguns tàxons és difícil 
determinar la identitat correcta per la manca de flores que incloguin aquests tàxons, però 
alhora per manca d’especialistes. A més a més, la flora exòtica no ha despertat gaire l’in-
terès de molts botànics fins fa pocs anys. Tot això fa que, per exemple, mostres recol-
lectades fa més de setanta anys hagin passat desapercebudes i no s’hagin determinat fins 
fa ben poc, com el cas de Muhlenbergia schreberi, una gramínia recol·lectada per Pius 
Font i Quer l’any 1932, i no és fins a l’any 2007 que s’identifica (Pyke, 2008).

http://biodiver.bio.ub.es/biocat
http://exocat.creaf.cat
http://exocat.creaf.cat
http://exocat.creaf.cat
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Amb aquestes limitacions, per elaborar la llista d’espècies exòtiques presents al Parc 
de la Serralada Litoral, vam agafar la darrera llista de tàxons exòtics publicada (Exocat, 
versió de desembre de 2015) i vam procedir a comprovar, per a cada tàxon, si hi havia 
cap citació dins dels límits del Parc de la Serralada Litoral o àmbits propers, ja fos al 
BDBC, al mateix Exocat o en publicacions recents no incloses a les dues bases de dades 
anteriors. Com que la llista resultant era clarament insuficient (vegeu més endavant), el 
vam completar a partir d’observacions personals. En aquest sentit, diversos autors re-
clamen com a prioritat a Europa la recollida de dades precises sobre la distribució de 
tàxons exòtics per poder gestionar-los de manera correcta i eficaç (Pyšek et al., 2013).

Resultats i discussió

a) Catàleg i espècies prioritàries

L’any 2016, al BDBC hi havia un total de 145 tàxons exòtics a les quatre quadrícules UTM 
de 10 × 10 km que inclouen els límits del Parc de la Serralada Litoral, però 9 d’aquests 
corresponien a repeticions (per exemple, Melissa officinalis i Melissa officinalis subsp. 
officinalis són el mateix tàxon), per la qual cosa, el total de tàxons realment era de 136. 
Ara bé, en tots els casos, les citacions eren massa genèriques per poder-les assignar dins 
o fora dels límits del Parc, ja que, o bé es tractava de citacions d’una quadrícula de 10 × 
10 km, o bé s’indicava només el nom del municipi.

Pel que fa a l’Exocat, en l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral hi havia 107 citacions 
d’un total de 15 tàxons amb precisió de metre; ara bé, la gran majoria es localitzaven en 
l’àmbit del PEIN, però no del Parc. També hi havia dades de 6 tàxons amb precisió de 
quadrícula 1 × 1 km.

A la llista elaborada mitjançant observacions pròpies i altres citacions no recollides 
en les bases de dades indicades anteriorment, en l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, 
hi vam recollir 346 tàxons, dels quals, però, 294 serien segur presents en aquest àmbit, 
i la resta serien de presència dubtosa. Pel que fa a tàxons presents dins dels límits estric-
tes del Parc, de forma genèrica n’hi hauria 322, però d’aquests, només 189 hi serien de 
forma segura dins dels límits estrictes del Parc. 

Per acabar d’elaborar la llista de les espècies amb un grau més elevat de prioritat de 
gestió, es va quantificar l’interès en la gestió o el potencial invasor de cada espècie mi-
rant l’estatus a Catalunya segons l’Exocat, si figurava en el RD 630/2013 i si estava in-
closa a la llista de tàxons prioritaris de la Xarxa de Parcs de la Diputació, i es va obtenir 
una llista amb 26 tàxons (taula 1). 
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Taula 1. Tàxons amb prioritat de gestió al Parc de la Serralada Litoral

Tàxon Àmbit Dins Exocat RD 630/2013 XPN_DIBA

Acacia dealbata X X Establerta X X

Acer negundo X X Invasora X

Agave spp. X X Invasora X

Ailanthus altissima X X Invasora X X

Araujia sericifera X X Invasora X X

Arundo donax X X Invasora X

Asparagus asparagoides X X
Introduïda
(sense dades)

X

Boussingaultia cordifolia X X Establerta X

Buddleja davidii X X Invasora X X

Carpobrotus acinaciformis X X Invasora X

Carpobrotus edulis X X Invasora X

Cortaderia selloana X X Invasora X X

Cylindropuntia tunicata X X Establerta X

Fallopia baldschuanica X X Establerta X

Ligustrum lucidum X X Invasora X

Lonicera japonica X X Invasora X

Opuntia spp. X X Invasora X

Oxalis pes-caprae X X Invasora X

Parthenocissus quinquefolia X X Invasora X

Pennisetum setaceum 1 ?
Introduïda
(sense dades)

1

Phytolacca americana 1 1 Invasora 1

Robinia pseudoacacia 1 1 Invasora 1

Senecio angulatus 1 1 Invasora 1

Senecio inaequidens 1 1 Invasora 1 1

Senecio mikanioides 1 1 Invasora 1

Tradescantia fluminensis 1 1 Invasora 1 1

Àmbit: planta present en l’àmbit proper al Parc; Dins: planta present dins dels límits estrictes del Parc; Exocat: estatus 
a Catalunya segons l’Exocat; RD 630/2013: planta inclosa al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores; XPN_
DIBA: planta inclosa a la llista de tàxons prioritaris de la Xarxa de Parcs de la Diputació.
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b) Fitxes de gestió

De cada un dels 26 tàxons amb un grau més alt de prioritat de gestió es va elaborar una 
fitxa de gestió amb informació de dades generals del tàxon, l’avaluació de la situació al 
Parc, un plànol de distribució al Parc, mètodes de control i gestió més utilitzats, indica-
dors de gestió i altres dades d’interès. Per limitacions d’espai, no es poden reproduir to-
tes les fitxes en aquest article, però, com a exemple, es mostren les d’Asparagus aspara-
goides a la figura 1.

Figura 1. Exemple de fitxa de gestió d’una de les espècies exòtiques prioritàries al Parc: 
Asparagus asparagoides
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Es va fer una fitxa semblant per a cada un dels 26 tàxons amb un grau més alt de prioritat de gestió, tot i que no es 
mostren tots per limitacions d’espai.

c) Alternanthera philoxeroides

Aquesta planta va ser descoberta el dia 11 de maig de 2017, tot i que no va poder ésser 
identificada fins que, mesos més tard, es va trobar en flor. Posteriorment es va comuni-
car la troballa a l’Administració i, gràcies a una prospecció realitzada pel Cos d’Agents 
Rurals durant la primavera de 2019, es va poder constatar que hi havia 11 km a la conca 
del riu Besòs amb presència d’aquesta planta invasora: 3 km a la riera de Vallforners i 
8 km al riu Mogent (figura 2). El punt d’introducció correspondria al parc dels Pinetons 
de Cardedeu, a la riera de Vallforners, on es van trobar les densitats més elevades (5,9 
mates cada 100 m), i es va anar estenent aigües avall pel riu Mogent fins a l’alçada de 
Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès. 

La hipòtesi més plausible de l’aparició d’aquest tàxon a la conca del riu Besòs és el seu 
ús en aqüicultura, via neteja d’aquaris o alliberament al medi de la planta o de material de 
l’aquari, tot i que també en alguns països s’ha trobat com a llavor contaminant al menjar 
d’ocells o en substrats vegetals en vivers (Romero i Amigo, 2015; OEPP/EPPO, 2016).

La primavera de 2019 es va realitzar una prova d’erradicació manual sota el pont del 
tren de Cardedeu, i es va confirmar la gran dificultat d’eliminació d’aquesta planta, ja que 
genera gran quantitat de rizomes que arriben a profunditats de més de 30 cm, que es frag-
menten molt fàcilment, i, si no es retiren bé, petits fragments de pocs centímetres tenen la 
capacitat de tornar a brotar al cap de pocs dies. De fet, dues persones durant cinc hores 
van treballar sobre 1 m2 envaït i no van poder deixar neta aquesta petita superfície, ja que 
al cap de trenta dies tornava a estar totalment colonitzada per brots d’A. philoxeroides ori-
ginats a partir de petits fragments de rizomes que havien quedat a la zona intervinguda. 

Es va crear un grup de treball amb diversos estaments de la Generalitat de Catalunya 
(departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua, Agents Rurals, 
etc.), Consorci del Besòs Tordera, Diputació de Barcelona, Parc de la Serralada Litoral, 
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ajuntaments afectats, universitat, etc., per tal d’afrontar la problemàtica d’erradicació. 
S’ha contactat amb països propers (França, Itàlia) que tenen experiència en la seva er-
radicació, i actualment s’està avaluant el cost econòmic, social i ambiental que tindran 
les actuacions.

Figura 2. Distribució d’Alternanthera philoxeroides a la conca del riu Besòs en què s’indica 
la densitat aproximada de mates cada 100 m lineals als diversos trams

S’indica també el punt d’introducció (símbol de risc biològic), el punt de primera observació l’any 2017 (estrella lila) i el 
límit inferior on es va detectar la primavera de 2019 (punt verd amb una creu).

Conclusions

En l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral vam llistar uns 346 tàxons (294 segur que es-
tan presents en aquest àmbit i la resta serien de presència dubtosa), mentre que, consi-
derant els límits estrictes del Parc, 189 hi serien de forma segura i aquesta xifra podria 
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pujar fins als 322 tàxons. Aquests valors són força elevats, tant en nombre d’espècies 
exòtiques, com pel que fa al percentatge que representen sobre el total de flora vascular. 
Si es comparen aquests valors amb els reportats per Guardiola (2008) considerant tota 
la flora del Parc de la Serralada Litoral (tot i que caldria actualitzar aquestes darreres 
dades), es pot calcular que, en l’àmbit del Parc, la flora exòtica representaria el 30,4 % 
(346 tàxons exòtics sobre un total de 1.137 plantes vasculars segons Guardiola [2008]). 
Dins dels límits segurs del Parc, el percentatge de flora exòtica estaria entre el 24,6 % 
(189 tàxons exòtics segurs sobre un total de 767 plantes vasculars segures segons Guar-
diola [2008]) i el 39,6 % (814 tàxons exòtics probables sobre un total de 322 plantes vas-
culars probables segons Guardiola [2008]). 

Aquests valors són força elevats si els comparem amb el total per a Catalunya, que és 
del 12 % (Aymerich i Sáez, 2019). A més a més, tot i que no hi ha dades concretes so-
bre l’evolució temporal del nombre d’espècies exòtiques al Parc de la Serralada Litoral, 
sí que es poden comparar amb dades de la Serralada Litoral Central (territori comprès 
entre els rius Besòs i Tordera i territoris propers). A mitjans del segle xx, en aquest ter-
ritori hi havia unes 111 espècies exòtiques (Montserrat, 1968; dades referents als anys 
1945-1950, malgrat que les dates de publicació són força posteriors). Posteriorment, 
Guardiola et al. (2009) en fan una actualització i eleven a 176 els tàxons exòtics en 
aquest territori, tot indicant que és una xifra a la baixa. Per tant, tot i considerar un ter-
ritori més extens, les dades recollides per al Parc de la Serralada Litoral són força més 
elevades que les reportades l’any 2009 per a tota la Serralada Litoral Central Catalana, 
fet que indica la contínua aparició de noves espècies. Entre aquestes, algunes són poten-
cialment molt perilloses, com la comentada Alternanthera philoxeroides, però en el de-
curs de 2016 (època en què vam fer el recull pel Parc de la Serralada Litoral) i fins a fi-
nals de 2019, altres tàxons han aparegut a banda d’A. philoxeroides, ja sigui dins el Parc 
o en l’àmbit del Parc, entre els més destacables: Abutilon grandifolium, Austrocylindro-
puntia subulata, Lippia filiformes, Ludwigia peploides, Osteospermum ecklonis, Pascalia 
glauca, Pennisetum clandestinum, Pennisetum setaceum, Stipa caudata, Stipa papposa, 
Trichocereus macrogonus o Watsonia borbonica.

Bibliografia

Andreu, J.; Pino, J. (2013): El projecte Exocat. Informe 2013. Barcelona: 
CREAF-DARPAMN. 

Aymerich, P.; Sáez, L. (2019): «Checklist of the vascular alien flora of Catalonia (nort-
heastern Iberian Peninsula, Spain)». Mediterranean Botany, 40(2); p. 215-242.

CABI, (2019): «Alternanthera philoxeroides (alligator weed)». A: Invasive Species 
Compendium. Wallingford, UK: CAB International. <www.cabi.org/isc> [Consulta: 
15 gener 2019]

Casasayas, T. (1989): La flora al·lòctona de Catalunya. Tesi doctoral inèdita. Universitat 
de Barcelona. 

www.cabi.org/isc


IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

140

Font, X. (2016). Mòdul de flora i vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya - Universitat de Barcelona. <http://biodiver.bio.ub.es/
biocat/homepage.html>. [Consulta: 15 gener 2016]

Global Invasive Species Database (2019). Alternanthera philoxeroides. <http://www.
iucngisd.org/gisd/species.php?sc=763>. [Consulta: 15 gener 2019].

Guardiola, M. (2008): Pla de Conservació de la Flora Amenaçada al Parc de la Serralada 
Litoral. Document inèdit. 

Guardiola, M.; Gutiérrez, C.; Pérez-Haase, A.; Jover, M.; Corbera, J.; (2009): «Les 
plantes al·lòctones del sector central de la serralada litoral catalana (territori comprès 
entre el riu Besòs i la Tordera)». L’Atzavara, 18; p. 89-100.

MAPAMA (2013): Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Fichas del Catálogo 
español de especies exóticas invasoras. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente <http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/
conservacion-de-especies/alternanthera_philoxeroides_2013_tcm7-306917.pdf>. 
[Consulta: 15 gener 2019].

Montserrat, P. (1968): Flora de la cordillera litoral catalana (porción comprendida en-
tre los ríos Besós y Tordera). Mataró: Caja de Ahorros de Mataró.

OEPP/EPPO (2016): Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Bulletin OEPP/EPPO, 
46 (1), 8–13.

Pyke, S. (2008): «Contribución al conocimiento de la flora alóctona catalana». Collectanea 
Botanica, 27; p. 95-104.

Pyšek Pyšek, G. P.; Pergl Jan, M. A.; Wild Jan (2013): «Plant invasions of protected 
areas in Europe: an old continent facing new problems». A: Foxcroft L. C.; Pyšek, 
P.; Richardson D. M.; Genovesi, P. (ed.). Plant invasions in protected areas: patterns, 
problems and challenges. Dordrecht: Springer; p. 209-240.

Romero, M. I.; Amigo, J. (2015): «Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. natura-
lizada en el NO ibérico. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 22; p. 1-4.

UE (2016): Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de la Comisión, de 13 de julio de 
2016, por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para 
la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea, 14.7.2016.

UE (2017a): Invasive alien species of Union concern. Luxembourg: Publication Office of 
the European Union. <http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_
species.pdf>. [Consulta: 15 gener 2019].

UE (2017b): Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1263 de la Comisión, de 12 de julio de 
2017 por el que se actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para 
la Unión establecida por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario 
Oficial de la Unión Europea, 13.7.2017.

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=763
http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=763
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/alternanthera_philoxeroides_2013_tcm7-306917.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/alternanthera_philoxeroides_2013_tcm7-306917.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf


141

Resum
L’any 2014 es detecta la planta aquàtica cua de guilla (Myriophyllum aquaticum) en un embassament del 
Parc del Montnegre i el Corredor. Aquesta planta, catalogada com a espècie exòtica invasora, té la capaci-
tat d’entapissar els ecosistemes aquàtics i reproduir-se vegetativament. Gràcies als recursos del Conveni 
amb l’Obra Social “la Caixa”, l’any 2016 s’inicia un projecte que inclou buidar l’embassament, salvar els 
peixos autòctons i eliminar la planta amb mitjans mecànics. Les accions realitzades no donen bons resul-
tats i es planteja un nou projecte que inclou el dessecament de l’embassament, el recobriment amb geotèx-
til i l’extracció manual dels propàguls que han traspassat la presa amb les avingudes de la tardor del 2018. 
L’objectiu principal és l’eliminació de la planta per evitar-ne la deriva aigües avall i l’arribada a la Tordera. 

Paraules clau
Espècie exòtica invasora, planta aquàtica, mitjans mecànics, mitjans manuals

Resumen 
Control de la cola de zorro (Myriophyllum aquaticum) en el Parque de El Montnegre i el Corredor
El año 2014 se detecta la planta acuática cola de zorro (Myriophyllum aquaticum) en un embalse del Par-
que de El Montnegre i el Corredor. Esta planta, catalogada como especie exótica invasora, se caracteriza 
por tapizar los ecosistemas acuáticos y reproducirse vegetativamente. Gracias a los recursos del convenio 
con la Obra Social “la Caixa”, el año 2016 se inicia un proyecto que incluye el vaciado del embalse, el sal-
vamento de los peces autóctonos y la eliminación de la planta mediante medios mecánicos. Las acciones 
realizadas no dan buenos resultados y se plantea un nuevo proyecto que contempla el desecado del embal-
se, el recubrimiento con geotéxtil y la extracción manual de los propágulos que han traspasado la presa 
con las avenidas del otoño de 2018. El objetivo principal es la eliminación de la planta para evitar su deri-
va aguas abajo y su llegada al río Tordera.

Palabras clave
Especie exótica invasora, planta acuática, medios mecánicos, medios manuales

Abstract
Controlling Parrot’s-feather (Myriophyllum aquaticum) in El Montnegre i el Corredor Park
In 2014 the aquatic parrot’s-feather (Myriophyllum aquaticum) plant was detected in a reservoir in El 
Montnegre i el Corredor Park. This plant, catalogued as an invasive alien species, is characterised by its 
ability to cover aquatic ecosystems and reproduce vegetatively. Using funding under the agreement with 
“la Caixa” Foundation, in 2016 a project was started that involved emptying the reservoir, saving the na-
tive fish and eliminating the plant by mechanical means. The actions performed were not successful and 
so a new project is planned which includes drying out the reservoir, lining with geotextile and the manu-
al extraction of the propagules which got past the dam in the autumn 2018 floods. The main goal is to 
eliminate the plant to prevent it from drifting downstream and reaching the River Tordera.

Keywords
Invasive alien species, aquatic plant, mechanical means, manual means
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Introducció

Myriophyllum aquaticum, també anomenada cua de guilla o volantí del Brasil, és una 
planta exòtica invasora originària d’Amèrica del Sud –concretament de la conca de 
l’Amazones– de la família de les haloragaciàcies. Es tracta d’una planta perenne rizo-
matosa d’aigua dolça que viu en llacs, llacunes, canals i rius amb escassa o nul·la corrent. 
El seu nom fa referència a les tiges plomoses perquè té moltes fulles. Presenta les tiges 
reptants semirígides que poden arribar als 6 mm d’amplada i als 4 m de longitud. Les 
tiges i les fulles presenten una part submergida i una part emergida que pot assolir uns 
45 cm sobre la superfície de l’aigua. Les fulles estan disposades en verticils de quatre a 
sis, són pinnatisectes, d’un color que varia del verd intens al verd glauc, i assoleixen una 
longitud d’1,5 a 5 cm, amb 8-30 segments cadascuna. És una planta dioica, i tan sols es 
reprodueix sexualment al seu lloc d’origen, ja que les flors masculines no són presents 
fora del seu rang de distribució. Les flors femenines d’1,5 mm són blanques, sense pè-
tals i amb quatre sèpals. El sistema radicular que desenvolupa està adaptat per ancorar-se 
al substrat, tot i que també pot desenvolupar arrels adventícies des de les seves tiges i 
viure solament d’elles. Té l’adaptació d’arrelar-se a les vores i desenvolupa extenses ca-
tifes al damunt de la superfície de l’aigua (<http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_
dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/>).

És una planta naturalitzada per tot el món, sobretot en zones de climes càlids, tropicals 
i subtropicals. Fou introduïda a l’Amèrica del Nord al segle xix i propagada posterior-
ment a la resta del món. La principal via d’introducció és conseqüència de la seva utili-
tat com a planta ornamental, especialment utilitzada per l’aquariofília i jardineria. A Es-
panya, està citada per primera vegada a Pontevedra, i també se n’ha detectat al País 
Valencià i al País Basc. A Catalunya, la primera i única citació actual és a la zona del 
Montnegre. Es tracta d’una espècie de molt difícil control, ja que per eliminar-la defi-
nitivament cal arrencar-ne tot el rizoma, que té una tendència a trencar-se i a quedar-se 
enterrat al substrat, des d’on pot tornar a regenerar-se. Presenta una elevada capacitat 
de colonitzar nous espais, ja que es reprodueix vegetativament per propàguls. Va ser in-
closa al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (RD 630/2013) i també a la Llis-
ta d’espècies preocupants per a la Unió Europea establerta pel Reglament d’execució 
(UE) 2017/1263 de la Comissió de 12 de juliol de 2017.

A l’Estat francès i a Portugal, han provat diferents mètodes que han resultat satisfac-
toris, com, per exemple, la retirada mecànica de la planta (Dutartre i Oyarzabal, 
1993; Dutartre i Touzot, 1999; Danais, 1994; Moreira et al., 1998b), l’aplicació d’her-
bicides com el glifosat (Teles i Pinto da Silva, 1975; Fernandes et al., 1979; Macha-
do i Rocha, 1998) i el control biològic mitjançant la carpa xinesa (Moreira et al., 1998a).

La colonització de la planta a les zones humides pot provocar impactes importants 
en els ecosistemes aquàtics com també al corrent normal del curs hídric i afectar sobre-
tot la biodiversitat i l’economia. Pel que fa a la biodiversitat destaca l’alteració de l’hàbi-
tat, ja que la seva presència pot modificar les característiques físiques i químiques de 
l’aigua, pot modificar les comunitats bentòniques naturals presents amb la conseqüent 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/
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pèrdua de les espècies amenaçades i, per tant, disminuir la biodiversitat. Tanmateix pot 
causar danys a les infraestructures, modificar la hidrologia, afectar negativament l’agri-
cultura, l’aqüicultura i la pesca, i afavorir l’hàbitat idoni per a la proliferació de les lar-
ves de mosquit.

Al Parc del Montnegre i el Corredor es detectà la planta al pantà del Molinot el dia 
18 de juliol de 2014. Era un embassament que pertanyia al municipi de Fogars de la Sel-
va i que tenia una superfície de 1.000 m2. L’embassament tenia continuïtat directa amb 
la riera de Ramió i formava part de la conca hidrogràfica de la Tordera. L’extensió apro-
ximada que ocupava Myriophyllum aquaticum inicialment sobre la superfície de l’aigua 
era de 20 m2 i principalment es concentrava a les vores del pantà (figura 1). S’identificà 
la planta com a Myriophyllum aquaticum i s’informà ràpidament a la plataforma Exocat 
de la seva presència al Parc. El novembre de 2019 l’única població citada a Catalunya és 
la del Parc del Montnegre i el Corredor.

Figura 1. Població inicial de Myriophyllum aquaticum al pantà del Molinot

Foto: Arxiu PMCO.

A banda de la presència de Myriophyllum aquaticum, s’observà també una població 
important d’ictiofauna composta per espècies autòctones com la bagra i l’anguila, i d’al-
lòctones com la gambúsia i la perca americana.
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Objectius

Tenint en compte les característiques del pantà, les espècies presents i, sobretot, el risc 
de deriva de la planta riera avall que donaria lloc a una possible colonització a la Torde-
ra, els objectius plantejats eren els següents:

• Eliminació de la planta exòtica invasora del pantà.
• Salvament dels peixos autòctons.
• Augment de la capacitat d’emmagatzematge d’aigua del pantà per a la seva funció 

en la prevenció d’incendis.

Mètodes

L’any 2016, mitjançant un projecte del conveni entre l’Obra Social la Caixa i la Diputa-
ció de Barcelona, es redacta el Pla d’actuacions per a la restauració del pantà del Molinot 
per satisfer els objectius enumerats. 

Salvament dels peixos autòctons

Per dur a terme el salvament dels peixos, en primer lloc es va buidar l’embassament amb 
l’ajuda d’una bomba hidràulica, aproximadament fins a uns 50 cm - 1 m per facilitar la 
captura dels exemplars. Prèviament, s’instal·là una xarxa transversal a la riera de Ramió 
a uns 40 m de la presa per retenir els possibles propàguls de la planta invasora arrosse-
gats per l’aigua.

Les tasques de captura dels peixos les du a a terme, el maig de 2017, l’expert Enric 
Aparicio amb la col·laboració del personal del Parc. Es capturen els peixos mitjançant 
pesca elèctrica i l’ajuda d’una barca pneumàtica (figura 2). Es posen el peixos autòctons, 
bagres i anguiles, a dins d’uns contenidors plens d’aigua i oxigenats, i es canvia l’aigua 
dues vegades per assegurar que no queda cap resta de propàgul de Myriophyllum aqua-
ticum, abans de ser alliberats al riu Tordera (figura 3), just en el tram entre Can Perxitor 
i la desembocadura de la riera d’Arbúcies. Les espècies al·lòctones, perca americana i 
gambúsia, són sacrificades en el moment de la captura.

Durant el mes de novembre, es realitza una repoblació a l’embassament del Molinot 
amb individus de bagra capturats amb pesca elèctrica al mateix tram de la Tordera on 
van ser alliberats. 
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Figura 2. Captura dels peixos (maig 2017) 

Foto: Arxiu PMCO.

Figura 3. Exemplars de bagra i anguila

Foto: Arxiu PMCO.
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Augment de la capacitat d’emmagatzematge

Després de la captura dels peixos es buida completament l’embassament amb l’ajuda 
d’una bomba hidràulica (figures 4 i 5). Un cop buit s’extreuen per dragat, mitjançant 
una màquina giratòria de cadenes amb cullera i retroexcavadora amb pala, uns 80 ca-
mions de sediments que contenen la planta invasora i, seguidament, es dipositen i s’es-
campen a uns camps propers situats aigües amunt del pantà. Per evitar que els sediments 
aportants s’erosionin es llauren els camps (figures 6 i 7). 

Figura 4. Buidada amb la bomba hidràulica

Foto: Arxiu PMCO.

Figura 5. Buidada total de l’embassament

Foto: Arxiu PMCO.
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Figura 6. Aportació dels sediments al camp

Foto: Arxiu PMCO.

Fiigura 7. Camp llaurat

Foto: Arxiu PMCO.
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Eliminació de la planta

Per tal d’erradicar la Myriophyllum aquaticum es planteja aplicar-hi un tractament me-
cànic mitjançant mètodes físics, arrencant la totalitat de la planta. Després de l’extracció 
dels sediments es realitzen diverses jornades d’extracció manual de la planta invasora 
amb una freqüència quinzenal durant els mesos de maig a agost del 2017 (figures 8 i 9). 
A partir de l’agost de 2017 s’aturen els treballs d’extracció manual, en vista que els re-
sultats eren improductius.

Figura 8. Treballs d’extracció manual

Foto: Arxiu PMCO.

Figura 9. Myriophyllum aquaticum extreta

Foto: Arxiu PMCO.
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Resultats i discussió

Augment de la capacitat d’emmagatzematge

L’actuació del projecte va permetre que el pantà millorés la seva capacitat d’emmagatze-
matge d’aigua.

Salvament dels peixos autòctons

Durant la jornada de pesca elèctrica es van capturar un total de 609 peixos de tres es-
pècies diferents. Dues d’autòctones, com la bagra (Squalius laietanus), amb 599 indivi-
dus, i l’anguila (Anguilla anguilla), amb 5 individus, i la invasora perca americana (Mi-
cropteurs salmoides), amb 5 individus. La gambúsia (Gambusia holbrooki) no es va poder 
extreure completament degut a la seva mida petita, però es va eliminar amb la buidada 
i el dessecament de l’embassament (gràfic 1).

Durant la repoblació feta al novembre, es van capturar 108 individus de bagra de la 
Tordera i es van alliberar de nou al Molinot (gràfic 1).

Un mes després de la buidada del pantà reapareixen de nou les espècies al·lòctones, 
perca americana i gambúsia, segurament per una actuació intencionada per tal de prac-
ticar-ne pesca recreativa, ja que les perques americanes tenen aproximadament la ma-
teixa talla i no se n’observen individus juvenils. 

Gràfic 1. Individus de bagres capturats al Molinot (maig 2017) 
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Gràfic 2. Individus de bagra capturats al riu Tordera (novembre 2017) 
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Eliminació de la planta

Es plantejà de fer un tractament mecànic d’arrencada total de la planta. D’entrada es va 
descartar el tractament químic –pel fet d’ubicar-se en el medi aquàtic– i el tractament 
biològic –per la incertesa d’introduir una altra espècie al·lòctona al medi natural. 

Després de l’extracció de 80 camions de sediments del pantà eliminant també amb 
cura els talussos del pantà, la planta exòtica invasora Myriophyllum aquaticum no es va 
poder erradicar la primavera de 2017. Posteriorment, es van realitzar diverses jornades 
d’extracció manual de la planta després de la buidada i l’extracció dels sediments, però 
no van ser exitoses. Al novembre de 2017, la planta recobria pràcticament tota la super-
fície del pantà i fins i tot la part emergida de la planta sobresortia uns 40 cm, fet que 
constatava la seva alta capacitat d’invasió i de propagació al medi (figura 10). Sembla ser 
que el moviment de sediments en va afavorir el desenvolupament i la colonització i, a 
partir d’aquest moment, s’aturen les tasques d’extracció manual.

El juliol de 2018, la planta invasora ja recobria totalment la superfície de l’aigua de 
l’embassament i, a finals de 2018, després d’uns episodis de pluja durant la tardor, el re-
cobriment de la planta ja no estava present a tota la superfície del pantà sinó que es tro-
bava en diferents llocs de les vores del pantà. Tanmateix, s’observà el creixement de la 
planta fins a 100 m aigües avall de la presa i també molta biomassa acumulada als troncs 
i a la brancada de la riera (figura 11). Per evitar que la planta es propagués més metres 
aigües avall, es van instal·lar quatre xarxes perpendiculars a la riera de Ramió i una xar-
xa més compacta just per sota de la presa (figures 12 i 13).
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Al desembre de 2017, es detectà a la vall de Fuirosos un nou focus de Myriophyllum 
aquaticum, de dimensions petites, a dins d’una bassa construïda per abeurar el bestiar 
d’una finca. El pastor que gestiona la bassa es va comprometre a eliminar-la, ja sigui ta-
pant la bassa, de poca superfície, o bé colgant-la completament de sorra.

Figura 10. Recobriment de Myriophyllum aquaticum

Foto: Arxiu PMCO.

Figura 11. Biomassa acumulada sota la presa

Foto: Arxiu PMCO.
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Figura 12. Xarxa construïda sota la presa

Foto: Arxiu PMCO.

Figura 13. Xarxa col·locada a la riera de Ramió

Foto: Arxiu PMCO.
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Conclusions

Myriophyllum aquaticum té una elevada capacitat de colonització al medi i amb l’extracció 
mecànica de la planta, no només no es va assolir l’objectiu d’erradicar-la, sinó que la va 
afavorir a créixer i a propagar-se més ràpidament. 

L’expansió de la planta invasora per sota de la presa del pantà fa replantejar el pro-
jecte inicial perquè encareix les tasques que s’han de dur a terme per assolir l’objectiu 
de l’eliminació total de la planta invasora. S’estudia un nou pressupost per fer una ac-
ció més dràstica com seria la buidada, el dessecament total del pantà i la construcció 
d’una comporta a la presa per al drenatge de l’aigua, però la direcció del Parc no pot 
assumir el pressupost de l’obra i s’acorda treballar conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya per iniciar una segona fase cofinançada.

Degut a l’alliberament intencionat dels peixos al·lòctons, com les gambúsies i les per-
ques americanes, no s’ assoleix l’objectiu d’eliminar-los del pantà.

Les accions previstes a partir d’aquesta situació són: 1) buidar l’embassament i salvar 
i alliberar prèviament els peixos autòctons mitjançant pesca elèctrica; 2) recobrir tota la 
superfície del pantà mitjançant una malla geotèxtil que eviti l’entrada de llum i el crei-
xement i l’expansió de Myriophyllum aquaticum i deixar que l’aigua torni a cobrir l’em-
bassament (Naturalea, 2019); 3) realitzar jornades d’extracció manual de la planta als 
punts de la riera de Ramió on està present.

Agraïments 

A tot el personal del Parc del Montnegre i el Corredor: tècnics, personal dels guardes i 
de la colla de manteniment i l’equip directiu de la Diputació de Barcelona. A l’Enric 
Aparicio, Cèsar Gutierrez, Marta Miralles i tot el personal tècnic i laboral de les empre-
ses Retrocoll, Naturalea i Moix. A l’equip tècnic i directiu del Servei de Fauna i Flora de 
la Generalitat de Catalunya. Al conveni Obra Social la Caixa i la Diputació de Barcelona.
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Resum
Cada vegada hi ha més evidències que integrar la biodiversitat en els boscos és clau per millorar el seu es-
tat de conservació, resiliència i capacitat d’adaptació al canvi climàtic. El projecte Life Biorgest pretén mi-
llorar la biodiversitat dels boscos mediterranis mitjançant la integració de pràctiques forestals innovado-
res que s’implementaran en 18 rodals demostratius en diferents hàbitats forestals mediterranis. Un dels 
rodals escollits és l’alzinar de Can Bosc (sense actuacions des de fa més de quaranta anys), on es durà a 
terme una gestió per millorar atributs estructurals associats a la maduresa –fusta morta en peu i a terra 
de grans dimensions, millora de la complexitat estructural, arbres amb microhàbitats, etc.–, fet que con-
tribuirà a l’augment de la biodiversitat de flora i fauna associada. Els aprenentatges del projecte fruit de les 
actuacions demostratives es traslladaran als instruments de planificació i gestió forestal.

Paraules clau
Dinàmica natural, bosc madur, canvi climàtic, atributs de maduresa

Resumen
Life Biorgest – Rodales demostrativos para mejorar la biodiversidad en bosques mediterráneos
Cada vez hay más evidencias de que integrar la biodiversidad en los bosques es clave para mejorar su es-
tado de conservación, resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático. El proyecto Life Biorgest 
pretende mejorar la biodiversidad de los bosques mediterráneos mediante la integración de prácticas fo-
restales innovadoras que se implementarán en 18 rodales demostrativos en diferentes hábitats forestales 
mediterráneos. Uno de los rodales escogidos es el encinar de Can Bosc (sin actuaciones desde hace más 
de cuarenta años), donde se llevará a cabo una gestión para mejorar atributos estructurales asociados a la 
madurez –madera muerta en pie y en el suelo de grandes dimensiones, mejora de la complejidad estruc-
tural, árboles con microhábitats, etc.– lo que contribuirá al aumento de la biodiversidad de flora y fauna 
asociada. Los aprendizajes del proyecto fruto de las actuaciones demostrativas se trasladarán a los instru-
mentos de planificación y gestión forestal.

Palabras clave
Dinámica natural, bosque maduro, cambio climático, atributos de madurez

Abstract
Life Biorgest – Demonstration Stands to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests
There is growing evidence that building biodiversity into forests is key to enhancing their conservation 
status, resilience and capacity to adapt to climate change. The Life Biorgest project aims to improve the 
biodiversity of Mediterranean forests by integrating innovative forestry practices which will be imple-
mented in 18 demonstration stands in a number of Mediterranean forest habitats. One of the stands cho-
sen is the Can Bosc holm oak forest (which has not been seen any intervention for over forty years) where 
steps will be taken to improve structural attributes associated with maturity – large standing and ground 
deadwood, improved structural complexity, trees with microhabitats, etc. – which will help to enhance 
the biodiversity of associated plants and wildlife. The lessons learned from the project as a result of the 
demonstration actions will be transferred to forest planning and management instruments.

Keywords
Natural dynamics, mature forest, climate change, maturity attributes
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Resum
En aquesta comunicació es proposa discutir les causes de la distribució actual de l’avet i el faig al Mont-
seny i al Montnegre, a partir d’estudiar la seva dinàmica passada emprant dades paleobotàniques holoce-
nes (darrers 10.000 anys). A partir del treball de camp que ha servit per fer diferents mostrejos en el sòl, 
s’ha dut a terme un estudi pedoantracològic (estudi dels carbons del sòl) que ha permès identificar faig i 
avet que va cremar en antics incendis forestals. Els carbons d’espècies arbòries i arbustives identificats han 
permès copsar el paper del foc com a element transformador del paisatge i configurar la dinàmica d’aques-
tes dues espècies arbòries eurosiberianes ara i en el passat.

Paraules clau
Abies alba, Fagus sylvatica, pedoantracologia, geohistòria ambiental

Resumen
Aportaciones de la pedoantracología al estudio biogeográfico del abeto y la haya en los bosques 
del Montseny y del Montnegre durante los últimos 10.000 años
En esta comunicación se propone discutir las causas de la actual distribución del abeto y la haya en el 
Montseny y en el Montnegre, a partir de estudiar su dinámica pasada utilizando datos paleobotánicos ho-
locenos (últimos 10.000 años). A partir del trabajo de campo que ha servido para hacer diferentes mues-
treos en el suelo, se ha llevado a cabo el estudio pedoantracológico (estudio de carbones del suelo) que ha 
servido para identificar hayas y abetos que quemaron en antiguos incendios forestales. Los carbones de 
especies arbóreas y arbustivas identificados han servido para valorar el papel del fuego como elemento 
transformador del paisaje y configurar la dinámica de estas dos especies arbóreas eurosiberianas en la ac-
tualidad y en el pasado.
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Abstract
Input from Pedo-anthracology to the Biogeographical Study of Fir and Beech in el Montseny and 
el Montnegre Forests over the Last 10,000 Years
This paper discusses the causes of the current distribution of fir and beech in el Montseny and el Mont-
negre based on study of their past dynamics using Holocene paleo-botanical data (last 10,000 years). The 
several soil samples taken in the fieldwork were used for pedo-anthracological study (study of soil char-
coal) to identify beech and fir trees which were burnt in ancient wildfires. The charcoal from identified 
tree and shrub species has made it possible to assess the role of fire as a factor in transforming the land-
scape and put together the dynamics of these two Euro-Siberian tree species in the present and in the past.

Keywords
Abies alba, Fagus sylvatica, pedo-anthracology, environmental geohistory
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Resum
Els gestors dels parcs coincidents amb la zona especial de conservació (ZEC) Serres del litoral septentrio-
nal i diversos especialistes han recopilat informació de l’estat de conservació i les mesures de conservació 
activa destinades al manteniment dels hàbitats i de les espècies incloses en la Directiva Hàbitats i la Direc-
tiva Ocells (període 2013-2018) que elabora la Generalitat de Catalunya per a l’informe sexennal que han 
de lliurar tots els estats membres de la Unió Europea. La ZEC coincideix en la seva major part amb el 
Parc de la Serralada de Marina, el Parc de la Serralada Litoral i el Parc del Montnegre i el Corredor. S’han 
reportat 22 mesures de conservació destinades a 9 hàbitats i 21 espècies incloses en les directives. També 
s’ha facilitat informació de 18 actuacions de control d’espècies exòtiques invasores (període 2015-2018).

Paraules clau
Hàbitat, fauna, flora, espècie exòtica invasora, xarxa Natura 2000

Resumen
Informe sexenal (2013-2018) de la ZEC Serres del Litoral Septentrional: estado y medidas de 
conservación de especies y hábitats, y especies exóticas 
Los gestores de los parques coincidentes con la zona especial de conservación (ZEC) Serres del Litoral Sep-
tentrional y diferentes especialistas han recopilado información sobre el estado de conservación y las me-
didas de conservación activa destinadas al mantenimiento de los hábitats y de las especies incluidas en la 
Directiva Hábitats y la Directiva Aves (período 2013-2018) que elabora la Generalitat de Cataluña para el 
informe sexenal para la Unión Europea. La ZEC coincide en su mayor parte con los parques de la Serralada 
de Marina, de la Serralada Litoral y de El Montnegre i el Corredor. Se han reportado unas 22 medidas de 
conservación destinadas a 9 hábitats y 21 especies incluidas en las directivas. También se ha informado de 
18 actuaciones de control de especies exóticas invasoras que se han ejecutado en la ZEC (período 2015-2018).

Palabras clave
Hábitat, fauna, flora, especie exótica invasora, red Natura 2000

Abstract
Six-year Report (2013-2018) on the Serres del Litoral Septentrional SAC: Status and Conservation 
Measures for Species and Habitats and Alien Species 
The managers of the parks in the Serres del Litoral Septentrional Special Area of Conservation (SAC) 
and various specialists have compiled information on the state of conservation and active conservation 
measures aimed at maintaining the habitats and species included in the Habitats Directive and the Birds 
Directive (2013-2018) which the Catalan government is preparing for the six-year report for the European 
Union. The bulk of the SAC is in the Serralada de Marina, Serralada Litoral and El Montnegre i el Corre-
dor parks. Some 22 conservation measures have been reported for nine habitats and 21 species included 
in the directives. Eighteen actions to control invasive alien species have also been reported and imple-
mented in the SAC (period 2015-2018).

Keywords
Habitat, fauna, flora, invasive alien species, Natura 2000 network
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Introducció

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals –integrada per zones especials de 
conservació (ZEC) i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)– que té com a ob-
jectiu, d’acord amb la Directiva Hàbitats i la Directiva Ocells, fer compatible la protec-
ció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals, amb l’activitat humana que s’hi 
desenvolupa, perquè es mantinguin en un bon estat de conservació els hàbitats i espè-
cies i se n’eviti el deteriorament. A escala estatal, la Llei 42/2007, del patrimoni natural 
i de la biodiversitat, transposa aquestes directives europees i és el marc de referència per 
a la xarxa Natura 2000.

L’instrument de gestió que s’aprova juntament amb la declaració de les ZEC, diag-
nostica l’estat de conservació dels hàbitats i espècies d’interès comunitari i proposa un 
seguit de mesures de gestió que hi són de possible aplicació. Hi ha una fitxa per a cada 
hàbitat i per a cada espècie d’interès comunitari, i una fitxa per a cada espai natural.

L’espai Serres del litoral septentrional correspon a una ZEC (codi: ES5110011), però 
no a cap ZEPA, i coincideix en la seva major part amb el Parc de la Serralada de Mari-
na, el Parc de la Serralada Litoral i el Parc del Montnegre i el Corredor. La ZEC forma 
un conjunt fisiogràfic complex integrat per diverses unitats. D’una banda, al sud: la Con-
reria, la serra de Sant Mateu i les muntanyes de Céllecs i els seus entorns formen un re-
lleu suau, entre el riu Besòs i la riera d’Argentona, amb predomini de materials granítics 
i esquistosos propis de la Serralada Litoral Central Catalana. Es tracta d’un espai carac-
terístic del país de l’alzinar litoral, on tenen una gran importància les pinedes litorals de 
pi pinyoner. La fauna és la característica dels ambients mediterranis, només amb algu-
nes penetracions extramediterrànies en els enclavaments més humits (Generalitat de 
Catalunya, 2014).

D’altra banda, al nord, les serres del Corredor i del Montnegre suposen un espai na-
tural ben característic de la Serralada Litoral Catalana format per un conjunt de relleus 
que separen la plana litoral del Maresme de la depressió prelitoral de la Selva i del Vallès. 
Els materials geològics dominants són les roques plutòniques, filonianes i materials me-
tamòrfics. La diversitat d’aquest espai s’atribueix a la seva orografia i la situació geo gràfica, 
que fa que es puguin distingir dues zones bioclimàtiques ben definides: els vessants cos-
taners i els vessants interiors. L’espai acull una notable diversitat d’ambients que permet 
la convivència de paisatges predominants típicament mediterranis amb petites àrees de 
caràcter centreeuropeu i, fins i tot, atlàntic (Generalitat de Catalunya, 2014).

Una de les principals responsabilitats de la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) de la Di-
putació de Barcelona (DIBA) és tutelar i garantir un bon estat de conservació dels hàbi-
tats d’interès comunitari (HIC) i de les espècies de les zones especials de conservació 
(ZEC) de la xarxa Natura 2000 coincidents amb els plans especials dels espais protegits 
que gestiona. En aquest sentit, en els darrers anys, la Diputació de Barcelona està por-
tant a terme el projecte de cartografia dels hàbitats CORINE i dels HIC de la XPN a es-
cala 1:10.000, fet que ha permès una millora molt substancial del grau de coneixement 
dels HIC presents a cada espai i també obtenir dades molt més precises de la distribució 
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en l’espai i de la superfície real que ocupen els HIC. Pel que fa a les espècies, la Diputa-
ció de Barcelona disposa d’un Pla de seguiment i recerca del qual emanen diferents pro-
grames de seguiment i recerca, i projectes de conservació que es materialitzen en dife-
rents contractes i convenis. A partir de la diagnosi del Pla de seguiment i recerca 
s’executen diferents mesures de gestió per a la conservació d’aquests elements prioritaris, 
així com el control de les espècies exòtiques invasores.

Actualment a Catalunya, segons el projecte Exocat, hi ha citades un total de 1.235 
espècies exòtiques. D’aquestes, un total de 177 (el 14 %) tenen un comportament invasor 
que provoca impactes considerables en els ecosistemes naturals, a altres espècies o a les 
activitats humanes i econòmiques (Exocat en línia). Aquesta base de dades de les espè-
cies exòtiques de Catalunya conté informació descriptiva de les espècies exòtiques (in-
vasores o no), un mapa de distribució a Catalunya i documentació tècnica relacionada 
amb les seves problemàtiques i el seu control. Les espècies exòtiques invasores són una 
de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. La prevenció, la divulgació, la detec-
ció ràpida i l’erradicació són els punts més importants per controlar o eliminar aquestes 
espècies. Actualment són dues les normatives específiques relacionades amb la gestió de 
les espècies exòtiques invasores: el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regu-
la el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (que depèn de la Llei 42/2007 de 
patrimoni natural i de la biodiversitat); i el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’es-
pècies exòtiques invasores. 

Les dues normatives estableixen una llista d’espècies sobre les quals tenen afectació 
les mesures de la normativa. Aquestes normatives, especialment el Reglament 1143/2014, 
obliguen a les administracions competents en la matèria a posar en marxa plans de ges-
tió/erradicació. 

Objectius

•  Actualitzar els formularis normalitzats de dades (FND) de la ZEC Serres del lito-
ral septentrional que es remeten a la Comissió Europea per elaborar l’informe se-
xennal sobre l’estat de conservació dels hàbitats de l’annex I de la Directiva Hàbi-
tats, o de les espècies de l’annex II, IV o V de la Directiva Hàbitats, o de l’annex I 
de la Directiva Ocells de la ZEC Serres del litoral septentrional.

•  Reportar a la Comissió Europea les mesures de conservació dels hàbitats de l’an-
nex  I de la Directiva Hàbitats, o de les espècies de l’annex II, IV o V de la Direc-
tiva Hàbitats, o de l’annex I de la Directiva Ocells inclou totes les mesures desen-
volupades durant el període del 2013 al 2018 de la ZEC Serres del litoral 
septentrional, que hagin tingut com a finalitat:

• Mantenir la distribució actual de les espècies o els hàbitats inclosos en les di-
rectives.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/exocat-base-de-dades-de-les-especies-invasores-a-catalunya/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/normativa_consideracions_generals/
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• Expandir el rang de distribució d’aquestes espècies o hàbitats.
• Augmentar la mida poblacional, incloent-hi mesures encaminades a millorar 

l’èxit reproductiu, disminuir la mortalitat, millorar l’estructura edat/sexe.
• Restaurar els hàbitats de les espècies incloses en els annexos.

•  Facilitar la informació al Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya 
sobre les actuacions que s’han realitzat amb les espècies exòtiques invasores du-
rant el període 2015-2018 a la ZEC Serres del litoral septentrional.

Aquests tres objectius, al seu torn responen a diferents objectius del Pla estratègic de 
seguiment i recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona:

• Obj. 1.4. Disposar d’una cartografia d’hàbitats estandarditzada i detallada.
• Obj. 4.2. Conèixer l’evolució de l’estat dels hàbitats d’interès.
• Obj. 4.4. Conèixer l’evolució de l’estat de la flora d’interès.
• Obj. 4.5. Conèixer l’evolució de l’estat de la fauna invertebrada d’interès.
• Obj. 4.6. Conèixer l’evolució de l’estat de la fauna vertebrada d’interès.
• Obj. 4.8. Conèixer l’evolució de l’estat dels hàbitats clau.
• Obj. 4.9. Conèixer l’evolució de l’estat de grups d’organismes bioindicadors.
• Obj. 6.1. Avaluar les accions de creació, restauració i millora d’hàbitats.
• Obj. 6.5. Avaluar les accions de control de les espècies plaga i invasores.
• Obj. 9.3. Realitzar altres tasques de divulgació.

Mètodes

Espècies

A partir de les espècies incloses a l’informe de gestió precedent de la ZEC (Generalitat 
de Catalunya, 2014) i de les dues directives europees (Directiva Hàbitats i Directiva 
Ocells) es va proporcionar la informació disponible de les espècies de fauna i flora a la Ge-
neralitat de Catalunya mitjançant els FND proporcionats. Per primera vegada es va apor-
tar informació sobre els ocells de la Directiva, tot i que la ZEC de les Serres del litoral sep-
tentrional no està declarada com a ZEPA. La font d’informació dels ocells es va obtenir a 
partir dels atles d’ocells nidificants i d’hivernants i d’estudis específics. El grau de detall a 
l’hora d’omplir els FND va dependre de: 1) la informació disponible a partir dels estudis 
encarregats per la Diputació de Barcelona; 2) altres recerques efectuades pels investigadors 
experts en els diferents grups/espècies; o 3) el criteri expert dels investigadors especialistes 
en els diferents grups/espècies. En qualsevol cas, la traçabilitat del tipus d’informació apor-
tada i del criteri adoptat per fer els càlculs poblacionals o el seu estat de conservació va 
quedar plasmada en els FND.

http://www.oxygastra.org/projectes.php
http://www.oxygastra.org/projectes.php
http://www.oxygastra.org/projectes.php
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Hàbitats

La informació de base per actualitzar les dades de superfícies de cada HIC i per omplir 
els formularis FND de la ZEC s’ha obtingut de les fonts següents:

•  Cartografia dels hàbitats dels espais naturals protegits de Catalunya a escala 
1:10.000 (CH10). Cartografia de punts i polígons subministrada per l’Oficina Tèc-
nica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona i pel Grup 
de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació.

•  Cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000 (CHC50), versió 2. Cartografia de 
polígons.

El límit de la ZEC s’ha obtingut de les capes següents: 

•  Límits de les ZEC: Hipermapa de Catalunya. 
•  Límits dels plans especials urbanístics de protecció dels espais de la Xarxa de Parcs 

Naturals de la Diputació de Barcelona.

De la ZEC Serres del litoral septentrional la cartografia CH10 només cobreix el 70 % de 
la superfície, perquè la cartografia del Parc de la Serralada de Marina i del Parc de la Serra-
lada del Litoral ja es van finalitzar els anys 2010 (Guardiola i Carreras, 2010) i 2013 
(Guardiola i Carreras, 2012 i 2013), respectivament, però al Parc del Montnegre i el 
Corredor s’ha realitzat parcialment (2016-2019). Per aquest motiu i per obtenir la cartogra-
fia d’HIC de la totalitat de la ZEC s’ha afegit a la cartografia de més detall CH10 la carto-
grafia CHC50 en aquells sectors on encara no hi ha feta la cartografia de detall. Per calcular 
la superfície real de cada HIC quan s’ha utilitzat la cartografia CHC50, s’ha multiplicat la 
superfície del polígon pel recobriment de l’HIC que tenia assignat en aquest polígon, ja que 
a diferència de la CH10, la CHC50 pot incloure fins a 3 HIC a cada polígon.

Mesures de conservació

Es prioritzava l’entrada de mesures que comporten gestió activa per sobre de les mesu-
res preventives, però si n’hi havia, també es recomanava que s’hi incloguessin. En canvi, 
els programes de seguiment d’espècies o hàbitats no es consideraven mesures per in-
cloure-hi. D’altra banda, el conjunt d’informes que concedien o denegaven permisos per 
realitzar una activitat al medi natural es van considerar com una mesura preventiva as-
sociada al manteniment de la distribució actual d’espècies i/o hàbitats; per exemple, tots 
els informes que concedien o denegaven la realització de curses de muntanya s’havien 
de considerar com una única mesura per al manteniment de la distribució o població de 
totes les espècies contemplades en aquests informes.

Les mesures de conservació podien estar associades a un projecte o actuació més 
gran (Mesures de conservació de projectes puntuals), o podien ser mesures pròpies de 

http://www.ub.edu/geoveg/cat/cartoparcs.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/cartoparcs.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
https://parcs.diba.cat/web/documentacio/limits-dels-plans-especials
https://parcs.diba.cat/web/documentacio/limits-dels-plans-especials
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la gestió ordinària de l’espai natural o de l’entitat que les executava (Mesures de conser-
vació rutinàries). 

Espècies exòtiques

Es va omplir un formulari estandarditzat facilitat pel Servei de Fauna i Flora de la Ge-
neralitat de Catalunya amb totes les actuacions realitzades de control i erradicació d’es-
pècies exòtiques invasores de la ZEC Serres del litoral septentrional durant el període 
1/01/2015 a 31/12/2018 i es va enviar a l’adreça <especiesinvasores.tes@gencat.cat>.

Resultats i discussió

Espècies

En el FND de la ZEC es va aportar informació de 59 espècies de fauna. Es va avaluar un 
total de 6 espècies d’invertebrats i 13 de vertebrats que no pertanyien al grup dels ocells 
i 40 espècies d’ocells (taula 1). De flora, no es va avaluar cap espècie, donat que tan sols 
l’orquídia Spiranthes aestivalis es troba relacionada a la Directiva Hàbitats. Aquesta es-
pècie s’ha localitzat al Parc del Montnegre i el Corredor i només se’n fa seguiment. El 
nivell d’informació aportat va ser molt variable en cada tàxon i el grau de detall aportat 
va dependre dels coneixements disponibles per estudis encarregats pel Parc o altres es-
tudis externs.

Taula 1. Espècies de fauna invertebrada i vertebrada de les quals es va aportar informació 
del seu coneixement

Espècie

Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Barbus meridionalis
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Plecotus austriacus
Nyctalus leiseri
Myotis escalerai
Accipiter gentilis

Actitis hypoleucos 
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Certhia brachydactyla
Charadrius dubius
Circaetus gallicus
Columba palumbus palumbus
Coturnix coturnix
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Hieraaetus pennatus
Jynx torquilla

Lanius meridionalis 
Larus michahellis
Larus ridibundus
Lullula arborea
Merops apiaster
Muscicapa striata
Otus scops
Periparus ater
Pernis apivorus
Rallus aquaticus
Saxicola torquatus
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Sylvia cantillans
Sylvia undata
Tringa ochropus
Troglodytes troglodytes
Upupa epops
Vanellus vanellus

mailto:especiesinvasores.tes%40gencat.cat?subject=
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Hàbitats

En el FND de la ZEC s’han indicat 19 HIC (taula 2).
Com es pot observar a la taula 2, la majoria dels hàbitats no forestals, és a dir, basses, 

tolls, prats, herbassars, màquies i costers, tenien superfícies reduïdes (de menys d’1 ha 
o de 10 ha), mentre que els hàbitats forestals tenien superfícies més grans (més de 
3.000 ha), excepte els hàbitats forestals més amenaçats, com les vernedes, les rouredes 
de roure africà, les castanyedes, les alberedes, les salzedes i altres boscos de ribera.

De l’HIC 9120 (fagedes acidòfiles) hi havia un únic polígon petit a la CHC50 que cor-
responia als fajos del coll de Basses. Aquests fajos hi ha molts dubtes de si són o no au-
tòctons, i sembla que seria més una roureda amb fajos naturalitzats que no pas una fa-
geda; en tot cas, com que ja figura al FND, es proposa no eliminar-lo i esperar a veure 
com es resol aquest HIC el dia que es faci la cartografia de detall 1:10.000 d’aquest sector, 
previst a finals de 2020.

Taula 2. Hàbitats d’interès comunitari (HIC) de les Serres del litoral septentrional

Codi Nom de l’HIC Hectàrees Evolució Conservació

3170* Basses i tolls temporers mediterranis 0,04 Es manté Bona

3270
Rius amb vores llotoses colonitzades per 
herbassars nitròfils del Chenopodion rubri 
(pp) i del Bidention (pp)

0,01 Nou hàbitat
Mitjana o 

reduïda

3280
Rius mediterranis permanents, amb gespes 
nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades 
d’àlbers i salzes

0,01 Nou hàbitat
Mitjana  

o reduïda

5230 Màquies amb llor (Laurus nobilis) 0,60 Nou hàbitat
Mitjana  

o reduïda

6220
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 
(Thero-Brachypodietalia)

5,21 Disminueix –

6420
Jonqueres i herbassars graminoides humits, 
mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

0,03
Es manté  

(1 localitat)
Bona

6430
Herbassars higròfils, tant de marges i 
vorades com d’alta muntanya

0,05
Es quantifica 

de nou
Mitjana  

o reduïda

6510
Prats de dall de terra baixa i de muntanya 
mitjana (Arrhenatherion)

2,28
Es quantifica 

de nou
–

8210
Costers rocosos calcaris amb vegetació 
rupícola

0,03 Nou hàbitat –

8220
Costers rocosos silícics amb vegetació 
rupícola

3,93
Es quantifica 

de nou
Bona

9120 Fagedes acidòfiles 0,83 Es manté –
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Codi Nom de l’HIC Hectàrees Evolució Conservació

91E0*
Vernedes i altres boscos de ribera afins 
(Alno-Padion)

119,59 Augmenta Bona

9240
Rouredes ibèriques de roure valencià 
(Quercus faginea) i roure africà  
(Quercus canariensis)

89,11 Augmenta Bona

9260 Castanyedes 270,12 Disminueix Bona

92A0
Alberedes, salzedes i altres boscos  
de ribera

32,55 Augmenta
Mitjana  

o reduïda

92D0
Bosquines i matollars meridionals  
de rambles, rieres i llocs humits  
(Nerio-Tamaricetea)

0,12
Es quantifica 

de nou
Mitjana  

o reduïda

9330 Suredes 6.213,77 Disminueix Bona

9340 Alzinars i carrascars 8.168,61 Augmenta Bona

9540 Pinedes mediterrànies 3.954,68 Augmenta Bona

Es marquen en negreta els hàbitats incorporats de nou respecte de l’informe sexennal anterior. * Fa referència al 
caràcter prioritari de l’hàbitat

Mesures

Les mesures de conservació que es van reportar es van dividir en aquests dos tipus:

Mesures de conservació de projectes puntuals
A. Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” (període 2013-
2018): 922.506 €. Les tasques principals van ser: 1) eliminació de plantes invasores ter-
restres i aquàtiques; 2) millores forestals en zones cremades, en boscos de ribera, boscos 
madurs i prevenció d’incendis; 3) recuperació d’espais oberts, bosc obert i pastures ex-
tensives; 4) recuperació i manteniment de basses, fonts i abeuradors; 5) reducció de l’im-
pacte de l’ús públic.
B. Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs Naturals de Diputació Barcelona 
(període 2017-2019): 85.000 €. Les tasques principals van ser: 1) actualització de les ca-
pes SIG; 2) ambientalització d’una captació; 3) genotipatge de poblacions; 4) gestió dels 
microhàbitats dels torrents i rieres; 5) mapa dels punts amb crancs exòtics.

Mesures de conservació rutinàries
Aquestes mesures en general estaven incloses en tasques rutinàries que es portaven a 
terme amb recursos propis dels espais naturals protegits, però en alguns casos va caldre 
un finançament específic, que per al període 2013-2018 va ser de 62.000 €. Les mesures 
concretes eren: 1) control de peixos exòtics; 2) gestió de les tasques de manteniment de 
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les línies elèctriques; 3) ordenació de les activitats esportives, lúdiques i recreatives a l’ai-
re lliure mitjançant bones pràctiques; 4) preservació d’hàbitats i flora de marges i zones 
de nidificació de rapinyaires durant les tasques de millora de les pistes forestals i la pre-
venció d’incendis; 5) modificació de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF)  
i projectes forestals que afecten hàbitats, fauna i flora d’interès; 6) conveni i/o subvenció 
per no aprofitament de petits rodals forestals d’hàbitats d’interès prioritari i/o madure-
sa notable; 7) adaptació dels PTGMF en finques públiques per preservar els hàbitats i 
espècies de les directives; 8) modificació de la restauració d’una pedrera per afavorir les 
aus rapinyaires nocturnes i altres aus rupícoles; 9) control de malalties emergents d’am-
fibis; 10) control d’espècies d’amfibis invasores i d’amfibis híbrids; 11) accions per lluitar 
contra el xancre del castanyer. 

Els hàbitats sobre els quals es va actuar són els següents: castanyedes; pinedes medi-
terrànies; alzinars i carrascars; suredes; rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus 
faginea) i roure africà (Quercus canariensis); bosquines i matollars meridionals de ram-
bles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea); alberedes, salzedes i altres boscos de ri-
bera; vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion); fagedes acidòfiles.

Les espècies sobre les quals s’ha actuat són les següents: Alytes obstetricans; Triturus 
marmoratus; Pelobates cultripes; Hyla meridionalis; Pelophylax perezi; Circaetus gallicus; 
Accipiter gentilis; Hieraaetus pennatus; Bubo bubo; Myotis blythii; Myotis myotis; Nycta-
lus leisleri; Plecotus austriacus; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Bar-
bus meridionalis; Austropotamobius pallipes; Cerambyx cerdo; Lucanus cervus; Coena-
grion mercuriale; Spiranthes aestivalis.

Espècies exòtiques

Es van reportar 18 actuacions diferents dins de la ZEC Serres del litoral septentrional 
sobre 11 espècies exòtiques invasores, que van ser les següents: quitridi Bd (Batrachocytri-
um dendrobatidis); cranc de riu americà (Procambarus clarkii); vespa asiàtica (Vespa ve-
lutina nigrithorax); tortuga de Florida (Trachemys scripta); carpa (Cyprinus carpio); gam-
búsia (Gambusia holbrooki); perca americana (Micropterus salmoides); volantí del Brasil 
(Myriophyllum aquaticum); cua de rata (Pennisetum setaceum); mimosa (Acacia dealbata) 
i ailant (Ailanthus altissima). Més de la meitat de les mesures s’han destinat a la fauna 
(68 %), seguit de la flora (21 %) i la funga (11 %).

No s’han reportat les espècies que segons la normativa encara no es consideren in-
vasores com són els amfibis: tritó d’Anatòlia (Triturus anatolicus), híbrids de tritó d’Ana-
tòlia amb tritó marbrat (T anatolicus x marmoratus) o tritons alpins translocats, el fong 
quitridi responsable de la malaltia emergent d’amfibis Bsal (Batrachochytrim salaman-
drivorans) que està associat a aquestes espècies d’amfibis exòtics (Martel et al., 2020).

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/fongs/quitridi/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/la-vespa-asiatica-que-hem-de-saber-2/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/flora/plomall-cua-de-rata-cua-de-rabosa/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/flora/mimosa/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/flora/aliant/
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Conclusions

En total s’ha reportat informació de 19 hàbitats i 57 espècies, i de 22 mesures de conser-
vació destinades a la millora de 9 hàbitats i 21 espècies incloses a les directives. També 
s’ha facilitat informació de 18 actuacions de control d’espècies exòtiques invasores que 
s’han executat dins la ZEC Serres del litoral septentrional durant el període 2015-2018. 
El report sexennal dels FND pot ajudar a tenir més presents els elements prioritaris de 
la xarxa Natura 2000 als parcs.

En general la gestió efectuada als tres parcs no té com a prioritat a donar compliment 
a les directives. Si bé es tenen en compte a l’hora de protegir les espècies i els hàbitats 
que cataloguen, en el cas de les mesures actives de conservació recomanades per millo-
rar aquests hàbitats i espècies fins ara no s’han prioritzat. Això es pot deure tant a la 
sensació que les directives són una normativa força allunyada de les necessitats de con-
servació dels espais com a la manca d’empara legal d’aquestes directives sobre molts ele-
ments singulars de la flora i fauna als tres parcs. Com expliquen Hermoso et al. (2019), 
només el 17,4 % de les poblacions en situació crítica, el 16,9 % de les espècies en perill 
d’extinció i el 15,4 % de les espècies vulnerables presents a la UE estan actualment 
cobertes per les directives i, per tant, el percentatge restant no són prioritat als espais 
Natura 2000. 

D’altra banda, la gestió i conservació de la biodiversitat és complexa i depèn de molts 
actors de dins i fora dels espais naturals protegits. En el cas concret de la ZEC Serres del 
litoral septentrional, menys d’un 15 % de la superfície és de titularitat pública, de forma 
que per gestionar els elements de les finques privades, per una banda, cal el vistiplau de 
la propietat i, per una altra, és complicat justificar intervencions que no estiguin vehi-
culades per mitjà de subvencions, que en molts casos són d’imports econòmics insufi-
cients. En aquest sexenni s’han reportat nombroses actuacions finançades mitjançant 
el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”, però malaurada-
ment aquesta font de finançament s’ha exhaurit a finals de 2019.

La presència d’espècies exòtiques és creixent a la ZEC. La inclusió d’aquestes espè cies 
als catàlegs és important, però insuficient per al seu control efectiu. Caldria una regu-
lació molt contundent que en prohibís el comerç i també línies de finançament que per-
metessin, com a mínim, les accions destinades a l’eliminació d’aquestes espècies en els 
seus primers estadis d’establiment, entre altres qüestions.
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Resum
El Programa global de seguiment de la biodiversitat de Catalunya (SISEBIO) és una eina de seguiment 
de la biodiversitat a llarg termini i de suport a la presa de decisions en la gestió del medi natural enfront de 
les amenaces del canvi global. En aquest marc, es constitueix una xarxa de parcel·les de seguiment de la 
flora, biodiversitat edàfica i estructura d’hàbitats per completar els seguiments de la biodiversitat a Cata-
lunya. Fins a l’any 2019, el Parc del Montnegre i el Corredor acull una parcel·la d’alzinar. La xarxa ha d’es-
devenir una eina de referència per a l’avaluació de la biodiversitat, així com una infraestructura de recer-
ca d’hàbitats i comunitats.

Paraules clau
SISEBIO, biodiversitat, hàbitat, comunitat, flora, biodiversitat edàfica, parcel·la permanent, seguiment, 
Montnegre-Corredor

Resumen
Programa global de seguimiento de la biodiversidad - SISEBIO; parcelas de seguimiento permanente 
de la biodiversidad en el Parque de El Montnegre i el Corredor 
El Programa Global de Seguimiento de la Biodiversidad de Cataluña (SISEBIO) es una herramienta de se-
guimiento de la biodiversidad a largo plazo y de apoyo a la toma de decisiones en la gestión del medio na-
tural frente a las amenazas del cambio global. En este marco se constituye una red de parcelas de segui-
miento de la flora, biodiversidad edáfica y estructura de hábitats para completar los seguimientos de 
biodiversidad en Catalunya. Hasta el año 2019, el Parque de El Montnegre i el Corredor acoge una parce-
la de encinar. La red tiene que convertirse en una herramienta de referencia para la evaluación de la bio-
diversidad, así como una infraestructura de investigación de hábitats y comunidades.

Palabras clave
SISEBIO, biodiversidad, hábitat, comunidad, flora, biodiversidad edáfica, parcela permanente, seguimien-
to, Montnegre-Corredor

Abstract
Global Biodiversity Monitoring Programme – SISEBIO; Permanent Biodiversity Monitoring Plots 
in El Montnegre i el Corredor Park
The Global Biodiversity Monitoring Programme of Catalonia (SISEBIO) is a tool for monitoring biodiver-
sity over the long term and supporting decision-making in managing the natural environment against the 
threats of global change. Within this framework, a network of monitoring plots of flora, soil biodiversity 
and habitat structure has been set up to complete the monitoring of biodiversity in Catalonia. Until 2019, 
El Montnegre i el Corredor Park hosted a holm oak plot. The network will become a reference tool for as-
sessing biodiversity as well as an infrastructure for researching habitats and communities.

Keywords
SISEBIO, biodiversity, habitat, community, flora, edaphic biodiversity, permanent plot, monitoring, Mont-
negre-Corredor
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Introducció

La biodiversitat canvia en l’espai i al llarg del temps, alhora que ho fa la seva composició 
i funcions en els ecosistemes. Històricament, els canvis més sobtats han estat durant les 
extincions en massa del passat. Però també hi ha una extinció contínua que es dona de 
forma més o menys regular amb el pas del temps i que no és atribuïble a grans desastres 
naturals o esdeveniments sobtats. Durant els últims segles, la humanitat s’ha beneficiat 
enormement del desenvolupament econòmic basat en l’explotació de la natura, dels béns 
i serveis que ofereix, que ha comportat un canvi global ambiental i ha produït un decli-
vi de la biodiversitat. És un procés que va més enllà d’una simple variació en el nombre 
d’espècies i que provoca efectes sobre la productivitat i resiliència dels ecosistemes. El 
col·lapse dels estocs de pesca, la reducció de la fertilitat dels sòls, la caiguda de les pobla-
cions de pol·linitzadors, etc., tots són fenòmens relacionats amb els canvis de biodiver-
sitat en els ecosistemes (Barnosky et al., 2011).

El Programa global del seguiment de la biodiversitat, SISEBIO, és un projecte que 
s’estructura com a eina de seguiment de la biodiversitat al llarg del temps i amb la in-
tenció de dotar Catalunya dels instruments necessaris per al coneixement de les tendèn-
cies de la biodiversitat biològica i la seva resposta al canvi global. Ha de permetre l’anà-
lisi de les dinàmiques de la biodiversitat i de les relacions causa-efecte amb els factors de 
canvi (canvi climàtic, canvi d’usos, invasions biològiques, contaminació...) a Catalunya. 
Per tant, és una eina que ha d’estar disponible per a tots els actors relacionats amb el 
medi natural, com ara els gestors i la comunitat científica i també per al públic en gene-
ral, per fer front als reptes futurs.

Dins els múltiples àmbits en els quals s’estructura la biodiversitat (gens, espècies, co-
munitats, hàbitats, paisatge...) (Noss, 1990), el seguiment que es proposa en el marc del 
SISEBIO se centra entorn de dos dels seus components. D’una banda, en la mesura dels 
canvis en les propietats dels hàbitats quant a distribució i en les propietats de l’estructu-
ra i funcions a escala local. D’altra banda, el seguiment es complementa amb les propie-
tats dels canvis de les comunitats d’organismes dels hàbitats, d’acord amb la seva funció 
tròfica. El seguiment de tots aquests components es desenvolupa a escala de tot Catalu-
nya, pels medis terrestre, marí i aigües continentals, i a llarg termini.

Així doncs, entorn del SISEBIO s’estructura un sistema d’indicadors primaris, uni-
versals i harmonitzats de les tendències de la biodiversitat que se segueixen al llarg dels 
temps i que compleixen amb les propietats següents (Parr et al., 2010): a) està basat en 
el model PSR (pressió-estat-resposta), b) de caracterització bàsica dels hàbitats i de les 
seves comunitats, i c) en el marc dels hàbitats representatius de cada medi. Els indica-
dors s’obtenen a partir de paràmetres senzills i fonamentals de projectes de seguiment 
de biodiversitat a Catalunya i alhora són descriptors bàsics ecològics i biològics de l’estat 
i funcions de la biodiversitat (Turak et al., 2016; Schmeller et al., 2017). Per alimentar 
aquests indicadors s’han seleccionat les iniciatives de seguiment que actualment ja es 
desenvolupen a Catalunya, i que s’ajusten al fonament del SISEBIO per la seva represen-
tació d’elements de seguiment, comunitats o hàbitats, i dels hàbitats representatius de 
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cada medi. Els projectes de seguiment ara inclosos són el Seguiment d’ocells comuns de 
Catalunya, SOCC (Herrando et al., 2008; ICO, 2011); el Programa de seguiment els 
ropalòcers de Catalunya, CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme, 2015); 
l’Inventari Forestal Nacional, IFN (Aragoneses et al., 2009; Vallejo i Sandoval, 2013) 
per al seguiment d’espècies llenyoses en boscos; i el Pla de seguiment i control de les 
masses d’aigua continentals, PSIC (Agència Catalana de l’Aigua, 2013). Però no tota 
l’estructura d’indicadors proposats es completa amb les aportacions d’aquests projectes, 
per tant, encara queden per integrar altres projectes de seguiment de la biodiversitat. 
Així mateix, el projecte ha permès detectar quins són els components de biodiversitat 
clau dels quals no es realitzen treballs de seguiment, a escala regional i amb caràcter 
permanent, i que són necessaris per completar el SISEBIO.

Per donar resposta a aquestes mancances en el medi terrestre, es crea la xarxa de 
parcel·les permanents de seguiment de la biodiversitat que desenvolupa mostrejos 
de vegetació i biodiversitat edàfica de forma integrada. Aquest treball tracta de les 
parcel·les de la xarxa muntades en espais naturals protegits fins al moment, i en concret 
al Parc del Montnegre i el Corredor. En aquestes parcel·les s’ha començat a fer els mos-
trejos que permeten el seguiment de l’estructura i les funcions dels hàbitats, de la seva 
flora vascular i descomponedors i altra fauna del sòl.

Material i mètodes

Parcel·les permanents

Les parcel·les de seguiment són de caràcter permanent, de forma quadrada i 40 m de 
costat. Ocupen un total de 1.600 m2 i s’han dividit en 16 cel·les de 10 m de costat per fa-
cilitar el mostreig de determinats components de biodiversitat. Cada parcel·la s’ha as-
signat a un dels hàbitats representatius, d’acord amb la seva vegetació, i al clima corres-
ponent segons la cartografia. 

Els hàbitats representatius són aquells majoritaris en superfície a Catalunya. S’ha pres 
com a referència la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya (CHC50 v2) (Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 2010; Vigo et al., 2015) reclassificant la llegenda dels 
hàbitats naturals i seminaturals amb la classificació d’hàbitats CORINE Biotopes (De-
villers et al., 1991) i agrupant els herbassars i matollars (codi dels hàbitats que comen-
cen per 3) al nivell 2; els boscos (hàbitats amb codi 4), al nivell 3; i les tarteres i roquis-
sars (hàbitats amb codi 6), al nivell 1. Per assignar el clima a cada parcel·la s’ha utilitzat 
una cartografia simplificada dels climes a Catalunya a partir de la classificació Köppen, 
que els agrupa en 5 climes, del clima més àrid (1) al clima fred i humit (5). Per al conjunt 
de les parcel·les a Catalunya es preveu instal·lar quatre parcel·les per hàbitat i clima, i 
cinc per aquells hàbitats representats majoritàriament només en un clima. 

La localització de la parcel·la està condicionada als criteris següents: a) que l’hàbitat 
que li correspon sigui el majoritari en la superfície de la parcel·la i al seus voltants més 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

173

immediats; b) que la zona sigui en finca pública, ja sigui de la Generalitat de Catalunya, 
de qualsevol de les diputacions o d’ens locals; c) que no estigui prevista cap mena d’ac-
tuació o aprofitament que alteri substancialment l’hàbitat, ni a curt ni a llarg termini; 
d) que sigui accessible, o el més accessible possible d’acord amb les característiques de 
l’hàbitat; i e) que les característiques topogràfiques no facin dificultoses les tasques 
de muntatge de la parcel·la ni de mostreig dels components de biodiversitat.

Les parcel·les s’han començat a muntar l’any 2018 i es preveu que la xarxa estigui 
completa el 2022, amb un total de 120 parcel·les. Els mostreigs de biodiversitat es realit-
zaran en cicles de cinc anys.

Mostreig de l’hàbitat

El protocol de mostreig de l’hàbitat s’ha dissenyat tenint en compte la seva compatibi-
litat amb altres inventaris i projectes de seguiment que actualment es desenvolupen. 
Aquests són els següents: a) l’Inventari Forestal Nacional, en la seva quarta edició (IFN4), 
ja sigui seguint el protocol de mostreig dasomètric com el protocol de biodiversitat (IFN, 
2013, 2014; Vallejo i Sandoval, 2013); b) el Programa cooperatiu internacional per a 
l’avaluació dels efectes de la contaminació de l’aire als boscos (ICP-Forests) i seguint els 
protocols de disseny bàsic de les parcel·les, mostreig dels arbres i del sotabosc (Ferret-
ti et al., 2010; Dobbertin i Neumann, 2010; Canullo et al., 2011; Travaglini et al., 
2007); c) el projecte europeu «COST Action E43», sobre harmonització d’inventaris fo-
restals (Winter et al., 2008; Winter et al., 2011); i d) l’indicador de maduresa forestal 
RedBosques (LIFE Redcapacita_2015) (EUROPARC-España, 2020). 

Els elements de l’hàbitat mesurats en cada cel·la de la parcel·la, i les variables corres-
ponents, són els següents: a) els peus majors (de diàmetre normal igual o més gran de 
7,5 cm) dels quals se’n mesura l’espècie, el tipus (d’acord amb si és un arbre, una estaca 
o una soca), el diàmetre normal, l’alçada, l’aspecte de la capçada, l’estat de descomposi-
ció de la fusta (si és mort) i se n’anoten els dendromicrohàbitats presents seguint Lar-
rieu et al. (2018) ; b) l’abundància de regeneració per espècie (peus més petits de 7,5 cm 
de diàmetre normal i més grans de 10 cm d’alçada); c) l’abundància de fusta morta a 
terra i segons l’estat de descomposició; d) el recobriment de vegetació, diferenciant-ne 
els estrats: arbori (llenyós de més de 5 m d’alçada, diferenciant dos substrats on el llin-
dar que els separa és a 10 m); arbustiu (llenyós més petit de 5 m, diferenciant quatre 
substrats de port erecte segons les alçades següents: 3, 1,5 i 0,5 m, i un cinquè per a ar-
busts de port postrat); herbaci (diferenciant si són espècies herbàcies megafòrbies, gra-
mínies, lleguminoses, altres herbes o falgueres), muscinal i epifític; i d) el recobriment 
del substrat per tipologies (material orgànic fi, fusta morta, roca mare, roques, sòl mi-
neral petit i aigua).
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Mostreig de la flora

El mostreig de flora s’ha desenvolupat en cada cel·la de la parcel·la. Consisteix en un in-
ventari exhaustiu de totes les espècies vasculars presents en què se n’indica l’abundància 
relativa. Per a aquelles espècies de port variable en funció del seu estat de desenvolupa-
ment, s’ha n’ha diferenciat l’abundància en tres estrats (alt de més de 5 m, mig de 5 a 
0,5 m i baix de menys de 0,5 m). Es duen a terme dues vistes de camp mirant de fer-les 
coincidir en dos pics fenològics durant la primavera i/o l’estiu. La data concreta de cada 
vista depèn de l’hàbitat i de la localització de la parcel·la.

Mostreig de la biodiversitat edàfica

S’avalua la riquesa biològica de diferents grups edàfics (bacteris, fongs, protozous, ne-
matodes, col·lèmbols i àcars) mitjançant metabarcoding, una tècnica genètica basada en 
l’extracció d’ADN, amplificació i seqüenciació massiva de regions conservades d’aquests 
grups biològics però variable entre tàxons dins dels grups (barcodes). Un cop seqüenci-
ats i quantificats, és possible estimar la riquesa de seqüències (anomenades operational 
taxonòmic units o OTU), a partir de l’ADN extret d’una mostra de sòl o d’individus ex-
trets d’aquest sòl en el cas de la fauna. Per comparació amb llibreries genètiques, sovint 
és possible lligar també aquestes OTU amb espècies presents, tot i que amb una resolu-
ció molt depenent del grup taxonòmic considerat. La preparació i extracció de l’ADN es 
fa al CREAF i l’anàlisi es realitza al Wageningen Environmental Research de la Wage-
ningen University.

Per a cada parcel·la se seleccionen cinc punts de mostreig, quatre, a les cantonades del 
quadrat central de 20 m i la cinquena al mateix centre, en cadascun dels quals es prenen 
dos cores de sòl intacte de 4,5 de diàmetre per 10 cm de profunditat, incloent-hi la viros-
ta, que s’utilitzen per a les extraccions directes d’ADN de fongs, bacteris, protozous i per 
a l’extracció de nematodes mitjançant embuts Baerman. Per a l’extracció de microartrò-
podes, es prenen 2 cores de sòl en cadascun dels punts esmentats, que s’extreuen mitjan-
çant embuts Berlese, i als quals, posteriorment, se’ls extreu l’ADN i s’amplifica el barcode 
corresponent en cada cas (De Groot et al., 2016). Simultàniament, es pren un core en 
cada punt (4,5 de diàmetre × 20 cm de profunditat) per estimar la densitat aparent del 
sòl. Es fa una mostra composta de sòl mitjançant una presa de mostra amb barrina (5 cm 
de diàmetre × 20 cm de profunditat), i es descarten horitzons orgànics, en tres dels punts 
de mostreig, per a la determinació de paràmetres analítics edàfics.

Resultats i discussió

Les parcel·les de bosc, codi de l’hàbitat que comença per 4, són aquelles en què l’estrat 
arbori ocupa un 10 % o més de la parcel·la. La classificació concreta dels boscos es basa 
en l’espècie arbòria dominant. Les parcel·les de matollar (hàbitats de codis 31 i 32) són 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

175

aquelles no arbrades, és a dir, les que no es classifiquen com a bosc en què els estrats ar-
bustius són majoritaris, mentre que les parcel·les dels herbassars són aquelles en què són 
majoritaris els estrats herbacis (codis d’hàbitat 34, 35 i 36). La classificació concreta dels 
matollars i herbassars es fa en funció de la comunitat florística i factors edàfics i ambien-
tals. Les parcel·les classificades com de tarteres i roques (codi dels hàbitats 6) són aque-
lles en què el substrat dominant està constituït per roca mare, pedres i roques.

Figura 1. Mapa de localitzacions de les parcel·les fins a l’any 2019 del conjunt de la xarxa a 
Catalunya (esquerra) i en concret al Parc del Montnegre i el Corredor (dreta)

Al mapa de Catalunya s’identifiquen les parcel·les pel seu hàbitat (31: bosquines i matollars de muntanya i d’ambients 
frescals de terra baixa; 32: bosquines i matollars mediterranis i submediterranis; 34: vegetació herbàcia de llocs secs i 
molt secs basòfils; 35: prats acidòfils secs; 36: prats (i comunitats afins) d’alta muntanya; 41.1 fagedes; 41.7: rouredes 
submediterrànies; 41.9: castanyedes; 42.1: avetoses; 42.4: boscos de pi negre; 42.5: boscos de pi roig; 42.8: pinedes 
mediterrànies; 42.B: boscos mixtos de coníferes; 45.2: suredes; 42.3: alzinars i carrascars; i 6: roques, tarteres, 
glaceres, coves). Al mapa del parc, les parcel·les s’identifiquen pel seu codi.

Fins a l’any 2019 s’han muntat 36 parcel·les de la xarxa: 7 d’herbassar, 5 de matollar 
i 21 de bosc (1 fageda, 2 rouredes, 1 castanyeda, 2 avetoses, 4 pinedes de pi negre, 3 de 
pi roig i 3 de pi blanc, 2 boscos mixts de coníferes, 1 sureda i 2 alzinars) i 3 de tartera 
(figura 1). De la xarxa actual i fins a l’any 2019, només una parcel·la és al Parc del Mont-
negre i el Corredor, que és d’alzinar (hàbitat codi 45.3). En els anys successius de com-
pleció de la xarxa, fins a l’any 2022, aquesta xifra ha d’augmentar amb altres parcel·les 
en hàbitats representatius del Parc. 

L’estructura vertical de les parcel·les de bosc és molt variable. El nombre d’estrats lle-
nyosos, que inclou els substrats arboris i arbustius, presents (amb un 20 % o més de re-
cobriment) va dels 7 (valor màxim possible) de la roureda de roure martinenc (hàbitat 
41.7) fins als 3,3 de mitjana de les parcel·les de pi roig (hàbitat 42.5) (gràfic 1). Algunes 
de les parcel·les de matollar o herbassar també tenen estrats llenyosos, però en cap cas 
arriben a 2. El nombre d’estrats herbacis encara és més variable entre hàbitats. Els valors 
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més alts, de 2 estrats, es donen als prats d’alta muntanya, tot i que el nombre màxim 
d’estrats possible és de 4. Alguns boscos (castanyeda i boscos de pi negre; hàbitats 41.9 
i 42.4, respectivament) i matollars (matollars de muntanya; hàbitat 31) presenten més 
heterogeneïtat herbàcia que els prats basòfils secs (hàbitat 34) (gràfic 1). Alguns boscos 
i matollars no presenten cap mena d’estrat herbaci significatiu. La parcel·la d’alzina del 
Parc presenta fins a 6 estrats de llenyoses i cap d’herbaci.

Gràfic 1. Característiques d’estructura de l’hàbitat en parcel·les de la xarxa mostrejades: 
nombre d’estrats llenyosos; nombre d’estrats herbacis; àrea basal; i volum de fusta 
morta. La correspondència del codi d’hàbitat és a la figura 1
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L’àrea basal i la quantitat de fusta morta, ja sigui en peu o a terra, són propietats prin-
cipalment dels boscos, ja que es deu a la presència d’arbres amb diàmetre normal supe-
rior al 7,5 cm a les parcel·les, vius o morts respectivament. No obstant això, els matollars 
presenten valors de prop de 0,5 m2/ha d’àrea basal per la presència d’algun peu d’aques-
tes mides (gràfic 1). És clar que aquesta dada és molt baixa en relació amb els boscos, que 
assoleixen valors de fins a més de 49 m2/ha, la castanyeda i les pinedes de pi negre, i una 
mica menys les pinedes de pi roig. La quantitat de fusta morta és una característica en-
cara més variable que l’àrea basal i en la majoria dels boscos del país és generalment molt 
baixa. Els boscos de coníferes de muntanya (avetoses, boscos de pi negre i de pi roig) són 
els hàbitats que presenten volums més elevats (gràfic 1), entre 40 i 50 m3/ha. L’hàbitat amb 
la fusta morta més abundant és la castanyeda, que arriba als 94 m3/ha, pràcticament tota 
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en peu. Els matollars de muntanya (hàbitat 32) destaquen per tenir un valor de més de 
20 m3/ha. Aquest fet passa perquè en una de les parcel·les es mantenen les restes d’arbres 
cremats d’un incendi forestal anterior. 

Gràfic 2. Distribució per classes diamètriques dels arbres (esquerra) i dels peus morts en 
peu (dreta) de la parcel·la d’alzinar del Parc del Montnegre i el Corredor (codi de parcel·la 
MCO_BOS)
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La parcel·la d’alzinar del Montnegre-Corredor té una àrea basal de 34,7 m2/ha, que 
és un valor mitjà dels hàbitats mostrejats fins ara (gràfic 1). A la parcel·la també hi són 
presents el roure martinenc, amb arbres de les classes diamètriques més grans (entre 35 
i 45 cm), i l’arboç, amb peus de classes petites, de 10 i 15 cm, però prou grans per a l’es-
pècie (gràfic 2). El volum de fusta morta és de 12,5 m3/ha, un 58 % de la qual és en peu; 
la majoria és d’alzina, però també n’hi ha d’arboç, si bé de mida més petita. Aquests són 
peus que es moren per la mateixa competència amb l’alzina i el roure. Destaca la mida 
que tenen alguns peus morts d’alzina, de la classe 20 (gràfic 2), per la importància que 
poden tenir per a la biodiversitat saproxílica associada.

Els hàbitats amb una riquesa més gran de flora són els matollars de muntanya (hà-
bitat 31), amb vora 82 espècies, seguits per la roureda, 73 espècies, i el prat acidòfil sec 
(67 espècies) (gràfic 3). Els hàbitats més pobres són l’alzinar, la sureda i la fageda (hàbi-
tats 45.3, 45.2, 41.1) amb entre 18 i 22 espècies. Així mateix, aquests hàbitats (excepte les 
suredes) també són els hàbitats amb la diversitat més baixa, sobretot la fageda. La rique-
sa d’espècies de plantes de la parcel·la d’alzinar del parc és de 22 espècies de 16 famílies 
diferents. És un valor baix en relació amb la resta d’hàbitats mostrejats fins ara, però 
més alt que l’altra parcel·la d’alzinar.

Les dades de la biodiversitat edàfica encara no estan completes per a totes les parcel-
les muntades fins a l’any 2019, de manera que les que es mostren són totes d’hàbitats de 
muntanya. Aquestes són en general comunitats de tàxons molt nombroses. Tot ells va-
rien entre 320 i els 606 OTU de bacteris i els 133 i 220 OTU de fongs (gràfic 3). No obs-
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tant això, les dades disponibles mostren un tendència que els hàbitats de bosc tinguin 
més riquesa d’OTU, ja sigui de bacteris com de fongs. Els hàbitats més pobres són els 
prats acidòfils secs i els prats d’alta muntanya, en el cas dels bacteris, i les tarteres en el cas 
dels fongs (gràfic 3). 

Gràfic 3. Característiques de les comunitats de biodiversitat mostrejades a les parcel·les: 
riquesa de tàxons de flora; diversitat de tàxons de flora; riquesa d’OTUs de bacteris; i 
riquesa d’OTUs de fongs. La correspondència del codi d’hàbitat és a la figura 1
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Encara no disposem de la xarxa completa de parcel·les i, per tant, les característiques 
dels hàbitats que es mostren en el treball tenen una representació relativa. És per això 
que els resultats que ara mostrem s’han de prendre amb la cautela corresponent, alhora, 
però, que donen una idea relativa dels hàbitats mostrejats que cal millorar amb la resta 
de parcel·les.

El principal objectiu de la xarxa de parcel·les és completar el conjunt d’indicadors 
de la tendència de la biodiversitat a llarg termini amb grups taxonòmics essencials per 
al funcionament dels ecosistemes fins ara no mostrejats, o mostrejats amb representa-
ció insuficient del medi terrestre. Alhora, aquesta xarxa esdevé una infraestructura de 
monitoratge amb altres possibilitats de seguiment i avaluació dels hàbitats i de les seves 
comunitats, en el marc d’avaluació de la gestió dels espais naturals o de l’estat de con-
servació dels hàbitats, per exemple, de cara als informes de la Directiva Hàbitats de la 
UE en aspectes relacionats amb l’estructura i funcions dels hàbitats. Una altra aporta-
ció de la xarxa de parcel·les és el seu potencial com a infraestructura de recerca sobre 
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biodiversitat i de les relacions entre els seus components i l’hàbitat. Les bases de dades 
de biodiversitat, juntament amb la presa de dades ambientals ofereixen una bona opor-
tunitat per a la formulació de preguntes ecològiques d’interès.

Agraïments

El Programa global de seguiment de la biodiversitat (SISEBIO) és un projecte del De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural) coordinat i desenvolupat pel CREAF. Volem 
agrair especialment a Mireia Vila i Pep Pannon, del Parc del Montnegre i el Corredor, 
la col·laboració i facilitació per desenvolupar les tasques de localització i mostreig de 
les parcel·les. També, volem fer extensiu l’agraïment a tot el personal director i tècnic 
de la resta d’espais naturals que acull la xarxa: Cadí-Moixeró, Montserrat, Mas de Me-
lons i Secans de Lleida, Montseny, Alt Pirineu, Sant Llorenç i Serra de l’Obac, i Gavar-
res, així com als tècnics de serveis dels quals depenen de les administracions següents: 
Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, i Departament de Territori i Sostenibi-
litat. Un especial agraïment, també, a aquelles persones que han participat en les tas-
ques de mostreig de les parcel·les: Iraima Verkaik, Pol Oliveras, Marc Espanyol i Elisa-
bet Martínez, i als botànics Miquel Jover, Pere Aymerich, Andreu Salvat, Moisès 
Guardiola i Albert Petit.
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El foc forestal més gran del segle xx  
a Dosrius 

Joan ManEl riEra Vidal 
Escola de Natura del Corredor

Resum
El 21 de juny de 1981, 14 ha del solell del puig d’Aguilar (Canyamars, Dosrius) foren calcinades per un in-
cendi forestal. Abans, la vegetació de la zona havia estat estudiada amb un cert deteniment. La compara-
ció d’aquells inventaris amb els duts a terme poc després i el 2018 ha permès fer-ne un seguiment i com-
provar que, gairebé quaranta anys després, la recuperació del sòl i de la vegetació és molt lenta. I alertar 
sobre la vulnerabilitat del sòl.

Paraules clau
Incendi forestal, Canyamars, Dosrius, puig d’Aguilar

Resumen
El mayor incendio forestal del siglo xx en Dosrius
El 21 de junio de 1981, 14 ha de la solana del Puig d’Aguilar (Canyamars, Dosrius) fueron calcinadas por 
un incendio forestal. Con anterioridad, la vegetación de la zona fue estudiada con un cierto detenimiento. 
La comparación de aquellos inventarios con los llevados a cabo poco después y en el 2018, ha facilitado su 
seguimiento. También comprobar como, después de cerca de cuarenta años, la recuperación del suelo y de 
la vegetación es muy lenta. Y alertar sobre la vulnerabilidad del suelo.

Palabras clave
Incendio forestal, Canyamars, Dosrius, Puig d’Aguilar

Abstract
The Biggest Wildfire of the 20th Century in Dosrius
On 21 June 1981, 14 hectares of the south-facing slope of Puig d’Aguilar (Canyamars, Dosrius) were burnt 
in a wildfire. The vegetation of the area had previously been studied in some detail. Comparison of those 
inventories with the ones conducted shortly afterwards and in 2018 has made it easier to monitor it. It also 
shows how, after nearly forty years, the recovery of the soil and vegetation is very slow and warns about 
the vulnerability of the soil.

Keywords
Wildfire, Canyamars, Dosrius, Puig d’Aguilar
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Focs històrics

Pocs han estat els incendis forestals rellevants al municipi en els darrers cent vint anys. 
Segons la base de dades dels Bombers de la Generalitat, el més extens fou el de Manyans 
del 2003, amb unes 9 ha. Però, anterior a l’existència d’aquesta base de dades, fou el del 
21 de juny de 1981, al coll de la Creu d’Aguilar (Canyamars), amb prop de 14 ha, el més 
gran i més intens. Car, impulsat per una forta marinada, calcinà gairebé totalment la 
vegetació d’aquell solell i només s’aturà en arribar a la carena, al puig d’Aguilar.

Figura 1. Localització de la superfície cremada de la Creu d’Aguilar

Font: ICGC.

Territori i focs 

Al municipi de Dosrius convergeixen diversos factors que afavoreixen els incendis fo-
restals amb d’altres que protegeixen el territori envers aquests. Els resultats al capdavall 
són una freqüència i una extensió de focs molt minses.

Analitzarem l’incendi de la Creu d’Aguilar en relació amb aquests factors i amb l’evo-
lució del paisatge, prèvia i posterior a l’incendi.

Factors orogràfics a microescala

Dos factors orogràfics particulars condicionen el desenvolupament dels incendis fores-
tals al terme de Dosrius: l’orientació de les principals línies careneres i el pendent de les 
muntanyes.
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La primera, l’orientació SW-NE de les principals serralades i valls del municipi, com-
binada, reporta tres efectes:

• Un d’inhibidor del foc: la captura d’humitat aportada per la marinada, de com-
ponent SE, que incideix sobre aquestes muntanyes i que hidrata de forma suple-
mentària la vegetació de les zones altes. Aquest efecte és freqüent a la carena Mon-
talt-Polseruda (500-592 m d’altitud) i al Corredor (550-650 m). No tant al puig 
d’Aguilar (528 m d’altitud).

• Un de facilitador del foc: l’escalfament per radiació solar a què es veuen sotmesos 
els solells d’aquestes serres asseca la vegetació i el sòl i n’incrementa la combusti-
bilitat.

• Un segon de facilitador: l’increment de comburent (l’oxigen) que ofereix la pròpia 
marinada, amb una intensitat màxima entre les 13 i les 16 h.

Quant al pendent, molt acusat en algunes zones, com és el cas del puig d’Aguilar, 
afavoreix el reescalfament de l’aire i el seu transport per convecció (elevació de l’aire ca-
lent deguda a la seva menor densitat). La calor incideix directament sobre els vegetals i 
el sòl, tot dessecant-los.

Gràfic 1. Perfil del puig d’Aguilar
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Factors climàtics

Són el resultat de l’acció de l’orografia sobre el clima local. 

Temperatura: quan la temperatura és elevada, la calor asseca la biomassa i facilita la seva 
combustió. La temperatura actua en dos temps:

• Instantània: vinculada a la radiació solar directa, màxima al mes de juliol i entre 
les 12 i les 16 h. Manté la vegetació seca i n’afavoreix la ignició i la combustió.

• Acumulada: quan es dona un període continuat suficientment llarg amb tempe-
ratures altes. Asseca la biomassa i n’afavoreix la combustió.

Vent: és el factor meteorològic que incideix sobre la disponibilitat d’oxigen.
Com més intens és el vent, més quantitat d’oxigen aporta a l’incendi. És el combu-

rent, el factor que alimenta l’oxidació (combustió) del combustible (la vegetació). L’avanç 
del foc seguirà la direcció del vent.

El vent diari habitual i predominant a les hores de màxima insolació és la marinada 
(component SE). És el vent que bufava durant l’incendi de la Creu d’Aguilar. El vent de 
ponent, molt més calent i sec i sovint més intens, però molt poc freqüent, no és significatiu 
a la Serralada Litoral, tot i que els tècnics del GRAF dels Bombers de la Generalitat el 
consideren un factor decisiu en els grans incendis forestals que preveuen a llarg termini 
com a conseqüència del canvi climàtic.

Factors edàfics

El gruix i la quantitat de matèria orgànica al sòl en determinen la maduresa, la capacitat 
de camp (de retenir aigua) i la disponibilitat de nutrients. Quan totes tres característiques 
són elevades, les plantes són menys vulnerables a la dessecació, menys sotmeses a l’es-
très hídric i, per tant, més resistents al foc.

A la zona d’estudi, però, i com a conseqüència dels factors antròpics descrits més avall 
actuant sobre un terreny amb gran pendent, el sòl que hi ha és prim, magre i pobre en 
matèria orgànica. Amb un risc molt elevat de pèrdua definitiva en una part important 
de la seva superfície (en unes 3,5 ha).

Però no només les antròpiques són causes rellevants en la migradesa del sòl. L’oro-
grafia en carena prominent i molt pendent vers el SE del puig d’Aguilar està determina-
da per la geologia. Una combinació de dics porfídics i monzonogàbrics aïllats provoca 
l’orientació SW-NE de la carena i la seva duresa, que la fa ressaltar de l’entorn grano-
diorític, particularment pel sud. La proximitat d’altres dics homòlegs paral·lels fa que 
els pendents no siguin tan forts pel nord. La duresa de la roca carenera i el gran pendent 
a la façana meridional han facilitat, modulats per l’acció combinada antropicometeoro-
lògica, la pèrdua de sòls en aquest vessant.
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Factors biològics

La vegetació constitueix el combustible de l’incendi potencial. I cal tenir en compte dues 
menes de factors: l’estructura de la vegetació (la disposició a l’espai del combustible) i 
les característiques de la biomassa mateixa (la massa combustible).

Estructura de la vegetació

La continuïtat vertical de la biomassa al bosc afavoreix la propagació des de terra vers 
les capçades dels arbres. El foc pren una intensitat i una capacitat destructiva molt su-
periors. Tot el bosc se’n veu afectat. Si hi ha discontinuïtat, un espai entre sòl i capçades 
sense vegetació, la propagació vertical pot veure’s reduïda.

La continuïtat horitzontal de la biomassa facilita la propagació horitzontal del foc. 
Com més gran sigui l’espai lliure de vegetació, més intensitat requerirà el foc per traves-
sar-lo i assolir nous materials per cremar. 

A la dècada de 1980, la zona baixa de la zona d’estudi (330-480 m) era coberta per 
una brolla amb pins en plena expansió, hereua de les vinyes abandonades trenta anys 
abans i al segle xix, que comptava amb un estrat herbaci (0,50 m) poc dens, un d’arbus-
tiu (0,50-3 m) complex molt dens i dos d’arboris laxes: baix (2-5 m) i alt (8-10 m). 

A la zona alta (480-520 m) hi havia un bosc jove dens d’alzines i suros baixos (4-6 m), 
amb un dosser alt de pins pinyers esclarissats (8-10 m) i amb un sotabosc alt espès de 
brucs i arboços (2-4 m). 

L’arbúcia era densa arreu. La diversitat d’espècies de la vegetació era relativament ele-
vada, car la successió ecològica es trobava en un estadi intermedi de la recuperació fo-
restal.

Característiques intrínseques de la biomassa

No disposem de dades de la combustibilitat específica de la vegetació al juny de 1981. 
Analitzarem la situació a partir de les característiques de cada espècie de les registrades 
en els inventaris de 1980 i 1981.

Són ben conegudes les característiques de les plantes que les fan resilients enfront del 
foc i les que, ben al contrari, en condicionen la vulnerabilitat. Tanmateix, alguns d’aquests 
trets fins i tot afavoreixen la inflamabilitat d’algunes espècies. En aquests casos, el sa-
crifici dels individus del present afavoreix la continuïtat de l’espècie en el futur. Són les 
espècies piròfites, que solen tenir estratègies complementàries, com una altíssima taxa 
de reproducció immediata que els permet colonitzar ràpidament de nou el territori cre-
mat. El foc les ha afavorit, en eliminar altres espècies més competitives.

Veurem quins d’aquests trets adaptatius són presents a les espècies del puig d’Aguilar. 
Només n’esmentarem les més rellevants.
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Germinació ràpida afavorida per les altes temperatures
Són espècies amb llavors molt resistents a les altes temperatures i que, sovint, requerei-
xen aquestes temperatures altes per germinar. Algunes d’elles generen una quantitat ex-
traordinàriament elevada de llavors. És el cas de les estepes.

• Estepa borrera (Cistus salviifolius).
• Estepa negra (Cistus salviifolius).
• Gatosa (Ulex parviflorus).
• Botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum).
• Botja peluda (Dorycnium suffruticosum).
• Pi pinyer (Pinus pinea).
• Pi bord (Pinus halepensis).

Rebrotada a partir de la soca o les branques supervivents
Moltes espècies tenen la capacitat de rebrotar poc després de la seva destrucció (incendi, 
tallada o altra causa) o quan l’aigua disponible al sòl ho permet.

• Matapoll (Daphne gnidium).
• Alzina (Quercus ilex).
• Alzina surera (Quercus suber).
• Mata (Pistacia lentiscus).
• Arboç (Arbutus unedo).
• Bruc (Erica arborea).
• Esparreguera (Asparagus acutifolius).

Materials aïllants i relativament ignífugs
És una característica de les plantes molt poc freqüent, molt especialitzada i eficaç.

Una escorça secundària superficial i gruixuda manté viva l’estructura aèria de l’ar-
bre (si el tronc i l’escorça aïllant són prou gruixuts), malgrat que es cremin el fullatge i 
les branques primes. Això permet a l’arbre rebrotar en alçada i avançar molt ràpidament 
en la cobertura competitiva del dosser forestal i prendre avantatge respecte a altres es-
pècies més dominants en condicions normals, com és el cas de l’alzina.

Alzina surera (Quercus suber), amb una escorça secundària aïllant formada per ca-
pes de cèl·lules mortes col·lapsades i aïllades per una membrana cel·lular molt gruixuda, 
constituïda bàsicament per la proteïna suberina. És l’única espècie que disposa d’aquest 
recurs d’una forma rellevant. 

Altres espècies, com l’om (Ulmus minor), que no té presència al puig d’Aguilar, po-
den suberificar l’escorça de les branques primes en situacions especials, però no arriba 
a constituir una protecció vers el foc.
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Elements estructurals o metabòlics que afavoreixen la combustió o la propagació 
del foc 
Es tracta de components físics que augmenten la superfície d’exposició al foc i en dis-
minueixen el volum, tot augmentant la velocitat de dessecació de la biomassa, prèvia a 
la combustió. 

D’altra banda, algunes espècies, pròpies d’hàbitats sotmesos a èpoques càlides i se-
ques, produeixen determinats components químics amb essències volàtils que n’aug-
menten la combustibilitat. Aquestes substàncies aporten a més una defensa a la planta 
vers l’herbivorisme: la fan desagradable a potencials animals consumidors.

Espècies amb ambdues característiques presents al Puig d’Aguilar
• Pi pinyer (Pinus pinea) i, encara més, pi bord (Pinus halepensis). La seva resina 

combustible, el fullatge en acícules i el brancatge sec i reticulat a les rames infe-
riors, afavoreix la combustió; l’esclat i salt de les pinyes i de la «petarota» (escorça), 
n’afavoreix la propagació. 

• Cap d’ase (Lavandula stoechas). Té les fulles molt estretes. 
• Mata (Pistacia lentiscus).
• Romaní (Rosmarinus officinalis).
• Trèbol pudent (Psoralea bituminosa).

Espècies amb estructures facilitadores del foc però no productores d’essències com-
bustibles

• Gatosa (Ulex parviflorus). Arbust d’1m d’alçada amb la major part del brancatge 
molt reticulat, prim i sec a l’època seca, característiques que n’afavoreixen la com-
bustió.

• Bruc (Erica arborea). Les seves branques denses, llargues i primes i les seves fulles 
molt petites i primíssimes, s’assequen instantàniament i afavoreixen la combustió.

• Matapoll (Daphne gnidium). Fulles estretes, primes i separades, totes nascudes 
d’una tija dreta i llarga.

• Botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum). Gran quantitat de folíols petits i 
prims en moltes branques primes. 

Moltes espècies presenten un grau elevat de reticulació de la biomassa, però sense 
assolir els nivells de les citades.

Factors antròpics

Són tres, bàsicament, els factors històrics d’intervenció humana sobre el vessant occi-
dental meridional del Corredor amb efectes sobre els incendis:
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1.  La intensitat i els procediments emprats en els aprofitaments forestals seculars i fins 
a mitjans del segle xx.

 L’efecte més rellevant dels aprofitaments dràstics en relació amb els incendis forestals 
té a veure amb la desprotecció del sòl per la pèrdua de cobertura forestal. I la deriva-
da d’aquesta és l’erosió. El sòl resultant és magre, esquelètic en molts indrets i molt 
pobre en matèria orgànica. És pràcticament un horitzó de sauló lleument cobert d’una 
virosta prima i seca, generada per una vegetació molt poc productiva.

 Les necessitats de combustible (carbó, carbonet i llenya) generaren diferents onades 
d’aprofitaments forestals intensos. Una de les més rellevants en temps recents fou la 
de la postguerra espanyola, amb un efecte d’erosió del sòl molt important. Particu-
larment al solell del Corredor i al puig d’Aguilar. Són aquestes unes de les zones amb 
pendents del terreny més intenses del municipi.

Figura 2. Evolució del paisatge a la zona cremada, entre 1956 i 2018
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2.  La vinya, recurrent i perllongada en terrenys de gran pendent.  
En successives onades de plantada i d’abandonament, gran part dels solells de la 
serralada foren conreats de vinya. A finals del segle xix la vinya experimentà una 
expansió important quan la fil·loxera afectà França. I una posterior ensulsiada 
quan aquella arribà a Catalunya. Després la revifalla amb la replantada posterior 
de ceps americans. Acabant –fins al moment– amb l’abandonament generalitzat 
dels anys seixanta del segle xx.  
A les zones altes del puig d’Aguilar, més amunt de la cota 400, probablement no 
es va recuperar la vinya al xx. Per contra, a la zona compresa entre la Creu d’Agui-
lar i el pla de la Marruca, entre les cotes 330 i 400, aproximadament, la vinya per-
sistí fins a tocar del 1960.  
Les vinyes mantingudes encara al segle xx han estat detectades a partir de les fo-
tografies aèries fetes als vols de 1949 i 1956; les anteriors, per les restes patrimo-
nials persistents en el terreny: bàsicament la situació del marges de pedra seca.

3.  L’abandonament sobtat d’aquests aprofitaments en plena fase de potenciació de la 
productivitat.  
Poc després de l’abandonament definitiu de la vinya a la zona, fou el torn del de 
la gestió forestal. Durant centúries el ritme de producció dels boscos fou accelerat 
per al seu aprofitament. Es mantenien en edats joves, més productives. Quan el 
ritme de creixement dels arbres s’alentia, aquests eren tallats. A partir de l’aban-
donament de la gestió, derivat de la pèrdua de rendibilitat, la biomassa excedent 
d’aquella gestió productivista es va començar a acumular excessivament, incre-
mentant molt la càrrega de foc del bosc.

Un quart factor humà definitiu fou la ignició, el 21 de juny de 1981, d’un foc encès 
de forma inoportuna i posteriorment descontrolat.

Actuacions a posteriori de l’incendi

Pocs anys després de l’incendi i a la dècada de 1990 es dugueren a terme com a mínim 
dos intents de sembra i replantació d’arbres a la zona cremada, sense gaire èxit, bàsica-
ment per la competència de la rebrotada espontània i per dèficit hídric.

De la darrera, en resten els cilindres protectors dels plançons, molts dels quals amb 
l’arbret ja desaparegut.

En el moment àlgid de la rebrotada quedà en desús la trialera que travessava la zona. 
Però a la dècada de 1990, el trànsit de motos va recuperar la traça i hom va crear itine-
raris alternatius.

A inicis del segle xxi, en ple auge de la creació furtiva de nous corriols per a bicis de 
muntanya, hom va crear la trialera «la Prohibida», des del puig d’Aguilar fins a la pista 
que baixa al pla de la Marruca, vorejant la superfície cremada.



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

191

Figura 3. Marges d’antigues vinyes

Figura 4. Erosió iniciada per vehicles de dues rodes
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Comparació de la flora i la vegetació prèvies i 
posteriors a l’incendi de 1981

La comparació de diversos estudis duts a terme abans de l’incendi (31/12/1980) i després 
(22/10/1981 i 29/12/2018) han permès fer un seguiment de l’evolució del paisatge després 
de l’incendi en els darrers trenta-set anys.

Cal remarcar que els inventaris de la dècada de 1980 foren detallats però no exhaus-
tius. El de 2018 ha intentat reproduir les mateixes condicions d’esforç.

Hom ha inventariat (en els tres inventaris des del 1980) la flora de la zona que fou 
cremada. Particularment, pel que fa a les espècies estimades com a indicadores i més 
determinants dels diferents ambients detectats. Cal fer esment que l’inventari previ al 
foc es feu entre les cotes 415 i 450. Els posteriors foren més amplis, però amb més aten-
ció a la zona alta.

Tota la zona afectada es troba en el domini de l’alzinar amb marfull (Quercetum ili-
cis galloprovinciale), on des d’antic foren introduïts el suro i el pi pinyoner. Hi ha alguns 
exemplars de pi bord. La pregona i antiga petja humana ha comportat que la successió 
ecològica hagi estat reiniciada diversos cops al llarg dels segles i ha contribuït a l’empo-
briment dels sòls.

El pendent global de tota la zona cremada de la Creu d’Aguilar és aproximadament 
d’un 25 % (uns 14º). 

Sobre el terreny, en l’actualitat, es diferencien quatre sectors estructuralment diver-
sos, diferenciats bàsicament pel pendent, el recobriment de la vegetació i l’estat de con-
servació del sòl.

1.  De la cota 330 fins a aproximadament la 380, amb un pendent del 17 % (uns 10º), 
el sòl està relativament ben conservat i el recobriment forestal global és proper al 
100 %, amb la vegetació molt recuperada. És la zona on el foc fou menys intens. 
L’alçada de l’estrat arbori, amb alzina i suro com a predominants, ronda els 8-12 m 
d’alçada, i és més gran als sots de la Marruca, per la major disponibilitat d’aigua 
i acumulació de sediments. Molts arbres que van sobreviure són grossos, particu-
larment a l’entorn de les canals del pla de la Marruca. Hi ha un arboç monumen-
tal (soca amb 3 branques de 30 cm ø cadascuna, d’11 m d’alçada), moltes alzines 
(22 cm ø) i suros (30 cm ø).   
Al sot hi ha un clap de cirerers on també resten castanyers molt afectats pels fongs. 
A l’arbúcia del fondal predominen aladern (Rhamnus alaternus), roldor (Coryaria 
myrtifolia), heura (Hedera helix), arítjol (Smilax aspera), fenàs de bosc (Brachypo-
dium sylvaticum), rementerola (Satureia calamintha), trèbol pudent (Psoralea bi-
tuminosa). Als arbres grans també s’hi enfila la vidalba (Clematis vitalba).  
Als punts on no hi ha alzines ni suros grans, dominen l’arboç i l’aladern (proba-
blement aquest és el punt de tot el municipi on aquesta espècie abunda més).
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Figura 5. Aladern (Rhamnus alaternus)

2.  De la cota 380 fins a la 475, amb un pendent del 47 % (uns 25º), la cobertura glo-
bal ronda el 80 % i la de l’estrat arbori, un 60 %. El sòl presenta pèrdues. La roca 
mare aflora en petits esqueis abundants. L’estructura predominant és una brolla 
alta de 2-2,5 m molt densa de brucs, amb arboç, mata i estepa negra. El pi pinyer 
recobreix un 20-40 % de la bosquina.  
Hi ha alguns claps amb poca cobertura arbòria on la vegetació és una brolla densa 
de 0,5-1,5 m. Hi predominen l’estepa negra, l’argelaga negra i el bruc. Hi són pre-
sents, com a cap altre lloc, la ginesta, el cap d’ase, el lligabosc mediterrani, el fenàs 
(Brachypodium retusum) i, als espais menys densos, els fenals (Hyparrhenia hirta).

Figura 6. Brolla amb pins, cota 380
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3.  De la cota 475 fins a la 500, amb un pendent del 71 % (uns 35º) és on hi ha menys 
recobriment; la vegetació global és d’aproximadament un 70 % (majoritàriament 
arbustiva alta) i l’arbòria tan sols d’un 10 %. L’herbàcia hi és força present, però 
empobrida particularment a l’estiu, per la secada. El sòl en alguns sectors presen-
ta pèrdua significativa de l’horitzó orgànic i una part del mineral; el sauló hi és 
exposat i denudat irregularment. El bruc, l’estepa negra i, en molta menys propor-
ció, l’arboç i la mata continuen essent les espècies dominants. L’alzina segueix una 
recuperació lenta i el pi pinyer és més escàs.

4.  De la cota 500 fins a la 523, amb un pendent del 30 % (uns 17º), el bosc recupera 
el recobriment pràcticament del 100 %, excepte en alguns claps. És en aquests bos-
cos on la bona estructuració del sòl, prim, està compromesa. La diversitat especí-
fica és baixa, bàsicament composta per alzina i, en menys proporció, suro, arboç 
i bruc i poca cosa més.

La comparació dels diferents inventaris (1980, 1981, 2018) duts a terme ens indica:

• La minva general del pi pinyer. Només en resten els peus vells que, tot i la socar-
rada general, van sobreviure i reviscolar després de l’incendi.

• El manteniment del pi bord, molt escàs, però.
• L’escassa supervivència dels pins germinats després del foc. Molts germinaren als 

replans dels camins que van acumular sorra baixada per l’escorrentia, amb pi-
nyons que no van ser cremats. Però no van resistir l’ombra dels rebrots d’arbustos 
i alzines o bé la penúria hídrica en sòls minsos.

• La ràpida rebrotada inicial d’alzines i suros, tot i la gran lentitud de la creixença 
posterior.

• Els roures esparsos es referen i apareixen en alguns indrets favorables, tot i que 
amb una vitalitat compromesa.

• L’arboç i l’estepa borrera han perdut efectius, mentre que la mata i la botja d’es-
combres n’han guanyat, tot i que de forma modesta.

• Cal destacar la presència ocasional de marfull en algun punt a les parts altes que 
indica les possibilitats de recuperació forestal.

• El bruc i l’estepa negra són les espècies predominants arreu, excepte a la part més 
baixa.

• El terç inferior de la superfície cremada manté bons sòls, en general, una bona co-
bertura d’arbres grans. El terç intermedi és una brolla densa d’1,5 a 2,5 m de brucs 
i estepes amb pi pinyer espars, amb sòl estabilitzat i focus localitzats d’erosió. El 
terç superior té dues parts: la més baixa, amb una brolla de lenta recuperació amb 
un sòl amb molts punts en regressió, i la més alta, amb un alzinar de rebrot que 
cobreix la major part del sòl, prim però majoritàriament estable. 
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Conclusions

Anàlisi de present

De la revisió de les imatges aèries combinada amb l’anàlisi dels inventaris, hom dedueix 
que la recuperació de la vegetació va ser ràpida en els moments inicials després de l’in-
cendi el 1981, fins a assolir un recobriment important. Però, a la major part del que es 
va cremar, de la cota 400 en amunt, aquesta recuperació ha patit un estancament. Tant 
en l’ocupació horitzontal de l’espai com en el creixement vertical. Hom observa els ma-
teixos espais (fora camins) amb sòl exposat durant els darrers anys. Fins i tot als sectors 
on l’alzinar ja té un recobriment arbori important (cota 500), les alzines més grans no 
depassen els 22 cm de diàmetre de tronc a 1,3 m d’alçada. Això vol dir un creixement 
mitjà anual (variable estacionalment) de 6 mm de diàmetre. 

Una causa possible d’aquesta lentitud pot ser la baixa capacitat de retenció d’aigua i 
nutrients del sòl, vinculada a la migradesa d’aquest sòl i al gran pendent del terreny.

La successió de sequeres hi han contribuït, sens dubte. La darrera, al trienni 2015-
2017.

A la part baixa, sota la cota 400, amb uns sòls més estables, els arbres grans s’han re-
cuperat molt bé. I on la cobertura arbòria és baixa, una bosquina d’aladerns recobreix 
densament el sòl. Només les esllavissades als talussos de gran pendent de les dues canals 
que solquen el pla de la Marruca, suposen una erosió molt important.

A les àrees perifèriques no afectades pel foc i que no havien estat vinya en èpoques 
recents (però sí antigament), la vegetació es troba en estadis força avançats de la succes-
sió ecològica. L’alzinar (vegetació i sòl) presenta un estat força madur amb un recobri-
ment arbori del 100 %.

La zona compta amb una pista en ziga-zaga que connecta la Creu d’Aguilar amb el 
camí de Can Serendico. Els pendents d’aquesta pista són moderats als trams W-E i molt 
pronunciat als trams N-S. 

El trànsit de motos i bicicletes de muntanya manté oberts de forma irregular uns cor-
riols que fan drecera, que assoleixen pendents importants i que són focus importants 
d’erosió del sòl en alguns punts.

Prospectiva de futur

Per contribuir a fer una prospectiva de futur del paisatge en aquesta zona cal tenir en 
compte quatre dinàmiques.

1.  L’actual baixa taxa de creixement de la vegetació, que en alguns punts no garanteix 
un bon recobriment del sòl en el futur ni la suficient aportació de matèria orgànica.

2.  Els processos erosius que pateixen alguns sectors de la zona cremada, derivats de 
la permanent falta de recobriment de vegetació, de la pròpia migradesa estructu-
ral del sòl i, en punts concrets, de les activitats esportives.
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3.  L’increment del trànsit de motos i bicicletes fora pista per corriols en fort pendent 
que travessen la zona.

4.  Les previsions que l’IPCC (International Panel of the Climatic Change) i el grup 
català d’experts fan sobre els efectes del canvi climàtic en els paisatges de la ser-
ralada litoral en el sentit que s’incrementarà l’aridesa per l’augment de les tempe-
ratures mitjanes i màximes i de la irregularitat de la pluviositat (allargament de 
sequeres i increment de la violència de tempestes i de la intensitat de l’escorrentia).

La combinació de totes elles indueix a unes previsions:

• Les dinàmiques enunciades es potencien entre elles.
• Hom pot preveure una minva de la qualitat del sòl, tant en estructura com en 

composició, que derivarà en una disminució de les seves prestacions a la bioceno-
si: reducció del reservori i bescanvi de nutrients, així com de la capacitat de camp-
reserva d’aigua. Cal cercar-ne les causes en l’increment d’intensitat de la pluvio-
sitat, que, sobre un sòl esquelètic en pendent, augmentarà el volum, la velocitat i 
la recurrència de l’escorrentia. El resultat final a mitjà termini pot ser un sòl sen-
se horitzó orgànic, amb el sauló descarnat al descobert i subjecte a l’aixaragalla-
ment creixent. 

• La productivitat de les plantes minvarà, sota unes condicions d’augment de les 
temperatures mitjanes i de les màximes durant períodes més llargs i de disminu-
ció de l’aigua disponible. Els diferents nivells de vulnerabilitat i de resiliència de 
les diferents espècies enfront d’aquests canvis provocarà un canvi de la biocenosi, 
que afavorirà les espècies amb una economia hídrica més alta.

• De forma reactiva, l’aportació de matèria orgànica al sòl es veurà reduïda per 
aquesta minva de productivitat. En un bucle que, si es dona extensivament, pot 
induir a la desertització incipient.

Caldria prendre mesures preventives per impedir la pèrdua de més sòl en el futur 
immediat i garantir la resiliència de tot el sistema enfront dels efectes del canvi climàtic. 
Aquestes mesures haurien d’anar encaminades a:

• Protegir els claps de sòl sense recobriment vegetal, tot situant barreres naturals 
(brancades, geotèxtils o d’altres) per contenir l’erosió. Aquesta mesura ha d’in-
corporar tant els claps desproveïts de vegetació com els trams greument erosionats 
per l’efecte combinat de l’escorrentia i el trànsit de vehicles a dues rodes.

• Reconduir el trànsit de dues rodes per evitar els trams amb gran pendent.
• En les hipotètiques futures tasques forestals, els objectius principals d’aquestes 

haurien de ser la protecció del sòl i l’avanç de la successió ecològica.
• Establir un seguiment periòdic de l’estat del sòl, de la vegetació i de la fauna.
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Resum
Les conques fluvials de la Tordera i del Besòs es caracteritzen per un règim hidrològic mediterrani amb 
una elevada variabilitat interanual. Alhora, es troben en un context urbà i influenciades per una gran de-
manda dels recursos hídrics per satisfer les necessitats de la població creixent i d’activitats com la indús-
tria, l’agricultura intensiva o el turisme. Sota aquest context, i en el marc de l’anàlisi del canvi global, l’es-
tudi proposa la definició d’indicadors socioecològics relacionant principalment els canvis d’usos i 
cobertes del sòl amb els indicadors de l’estat ecològic dels cursos fluvials avaluats a través del projecte de 
monitoratge de l’Observatori de la Tordera i del Besòs. Aquests indicadors socioecològics permetran ob-
tenir un coneixement més holístic d’aquestes dues conques, així com la possibilitat de detectar aquelles 
àrees més vulnerables davant els efectes del canvi global.

Paraules clau
Canvi global, indicadors socioecològics, sistemes fluvials mediterranis

Resumen
Indicadores socioecológicos para evaluar los efectos de cambio global en las cuencas de la Tordera 
y del Besòs
Las cuencas fluviales de la Tordera y del Besòs se caracterizan por un régimen hidrológico mediterráneo 
con una elevada variabilidad interanual. Además, se encuentran en un contexto urbano influenciado por 
una gran demanda de los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de la población creciente y de 
actividades como la industria, la agricultura intensiva o el turismo. En este contexto de cambio global, el 
estudio propone definir indicadores socioecológicos relacionando principalmente los cambios de usos y 
cubiertas del suelo con los indicadores del estado ecológico de los cursos fluviales evaluados en el proyec-
to de monitoreo del Observatori de la Tordera i del Besòs. Estos indicadores socioecológicos permitirán 
obtener un conocimiento más holístico de estas dos cuencas, así como la posibilidad de detectar aquellas 
áreas más vulnerables frente a los efectos de cambio global.

Palabras clave
Cambio global, indicadores socioecológicos, sistemas fluviales mediterráneos

Abstract
Socio-ecological Indicators to Assess the Impact of Global Change in the Tordera and Besòs Basins
The Tordera and Besòs river basins are characterised by a Mediterranean hydrological regime with a high 
degree of inter-annual variability. Moreover, they are in an urban setting influenced by a high demand for 
water resources to meet the needs of the growing population and activities such as industry, intensive 
farming and tourism. Against this background of global change, the study sets out socio-ecological in-
dicators mainly concerning changes in land use and cover with indicators of the ecological status of the 
river courses evaluated in the Tordera and Besòs Observatory monitoring project. These socio-ecological 
indicators will provide more holistic knowledge of these two basins and the potential for identifying the 
areas which are most vulnerable to the effects of global change.

Keywords
Global change, socio-ecological indicators, Mediterranean river systems

Indicadors socioecològics per avaluar  
els efectes de canvi global en les conques 
de la Tordera i del Besòs
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Amb l’objectiu de conèixer la distribució i tendència del saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxa-
licerus) –espècie d’interès prioritari en conservació segons diferents fonts–, així com de valorar l’estat de 
conservació del seu hàbitat, els prats sabanoides d’albellatge, es van fer prospeccions a principis de la dèca-
da del 2010 al parc, que es pretenen replicar periòdicament. La repetició del mostreig de l’any 2018 sembla 
indicar una tendència positiva malgrat la detecció d’impactes i amenaces en el 94,4 % dels rodals de prats 
sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta) estudiats. S’ha reconfirmat la presència d’aquest ortòpter al 
78,6 % dels rodals, l’absència en l’1,8 % d’on havia estat detectat, l’aparició en un 12,5 % on no s’havia de-
tectat anteriorment, i l’aparició en un 3,6 % de nous rodals dels quals no es tenia constància abans del 2016. 

Paraules clau
Brachycrotaphus tryxalicerus, Hyparrhenia hirta, fauna, conservació, seguiment, bioindicador, Parc de la 
Serralada de Marina

Resumen
Seguimiento de la distribución del saltamontes del cerrillo (Brachycrotaphus tryxalicerus [Fischer, 
1853]) y del estado de su hábitat en el Parque de la Serralada de Marina
Con el objetivo de conocer la distribución y tendencia del saltamontes del cerrillo (Brachycrotaphus tryxa-
licerus), por ser una especie de interés prioritario en conservación según diferentes fuentes, así como de 
valorar el estado de conservación de su hábitat, los prados sabanoides de cerrillo, se hicieron prospeccio-
nes a principios de la década del 2010 en el parque con la intención de replicarlas periódicamente. La re-
petición del muestreo en el año 2018 parece indicar una tendencia positiva a pesar de la detección de im-
pactos y amenazas en el 94,4 % de los rodales de prados sabanoides de cerrillo (Hyparrhenia hirta) 
estudiados. Se reconfirmó la presencia de este ortóptero en el 78,6 % de los rodales, la ausencia en el 1,8 % 
de donde se había detectado, la aparición en un 12,5 % donde no se había detectado anteriormente, y la 
aparición en un 3,6 % de rodales nuevos, de los que no se tenía constancia antes del 2016. 

Palabras clave
Brachycrotaphus tryxalicerus, Hyparrhenia hirta, fauna, conservación, seguimiento, bioindicador, Parque 
de la Serralada de Marina

Abstract
Monitoring the Distribution of the Brachycrotaphus tryxalicerus Grasshopper (Fischer, 1853) and 
the State of its Habitat in Serralada de Marina Park
Surveys were conducted in the early 2010s in the park to ascertain the distribution and trend of the Brach-
ycrotaphus tryxalicerus grasshopper, as various sources say it is a species of priority conservation interest, 
and to assess the conservation state of its habitat, common thatching grass meadows, with the intention 
of repeating them on a regular basis. The repetition of the sampling in 2018 seemed to indicate a positive 
trend despite the identification of impacts and threats in 94.4% of the common thatching grass (Hypar-
rhenia hirta) meadow stands studied. The presence of this orthopteran was reconfirmed in 78.6% of the 
stands, its absence in 1.8% where it had previously been detected, its appearance in 12.5% where it had not 
been detected before, and its appearance in 3.6% of new stands which were not known prior to 2016. 

Keywords
Brachycrotaphus tryxalicerus, Hyparrhenia hirta, fauna, conservation, monitoring, bio-indicator, Serra-
lada de Marina Park
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Parc de la Serralada de Marina
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Antecedents i context 

La finalitat principal d’aquest treball és la de conèixer la distribució i tendència del sal-
tamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus) (figura 1) al Parc de la Serralada 
de Marina. Aquest insecte de l’ordre dels ortòpters va estar designat com a espècie d’in-
terès de conservació prioritària (EICP) pel Pla estratègic de conservació de la fauna de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. De la norantena d’espècies de 
màxima prioritat seleccionades, cinc corresponien a ortòpters, i aquesta era la més ben 
distribuïda a la Xarxa, per tant, el seu estudi en aquest parc, que s’inicià l’any 2010 en el 
marc de treballs preliminars per a la realització del pla de conservació d’aquest espai, es 
pretenia que fos exportable als altres espais. A més, l’estudi en aquest parc té especial 
interès, perquè d’acord amb l’esmentat Pla estratègic, la taxa de desaparició/extinció lo-
cal d’EICP presents a cada espai natural protegit de la Xarxa és més alta als espais pro-
pers al nucli de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Torre et al., 2010).

La selecció com a EICP es va fer principalment segons l’estatus d’amenaça en l’àmbit 
català, i dues obres de referència atribuïen a l’espècie el de vulnerable a l’extinció (Olmo-
Vidal, 2006; ICHN, 2008) seguint els criteris de la Unió Internacional per a la Conser-
vació de la Natura. En una avaluació de fa pocs anys per a l’àmbit europeu, l’espècie es 
considera fora de perill (Hochkirch et al., 2016).

Segons diferents fonts bibliogràfiques, es tracta d’una espècie d’interès biogeogràfic 
compartida amb les sabanes africanes, que concentra la seva presència ibèrica a la fran-
ja litoral de la província de Barcelona, la qual seria el seu límit septentrional de distri-
bució mundial, i que està estretament lligada a les formacions vegetals on abunda l’al-
bellatge (Hyparrhenia hirta), les quals es consideren força riques en espècies d’ortòpters 
(Olmo-Vidal, 2001; Llucià, 2002; Olmo-Vidal, 2006; ICHN, 2008; Carrera et al., 
2013; Font, 2019). Aquest ambient on es troba es coneix com a «prats sabanoides d’al-
bellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes» i se li ha 
atorgat el codi d’hàbitats CORINE 34.634 (figura 2), i de fet, sembla que està en regres-
sió per l’abandonament de les pràctiques agroramaderes extensives tradicionals (Vigo 
et al., 2005-2008; Salvat i Carrera, 2011). Per la seva representativitat en els espais li-
torals i la seva aparent disminució, aquest hàbitat ha estat designat com a prioritari pel 
Pla estratègic de conservació dels hàbitats i la flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona.
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Figura 1. Detall d’un exemplar de saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus) 
en què s’observen les característiques que reflecteix el seu nom científic derivat del grec  
i que significa, el gènere, temples estretes i el nom específic, banyes o antenes de grill

Foto: David Carrera.

Figura 2. Paisatge típic dels prats sabanoides d’albellatge del Parc de la Serralada de 
Marina amb peus esparsos de pi pinyer (Pinus pinea) 

Foto: David Carrera.

En resum, amb el saltamartí de l’albellatge ens trobem davant d’una espècie d’inte-
rès de conservació que és regionalment rara, però, malgrat ser localment abundant, té 
una distribució biogeogràfica peculiar i és especialista d’un hàbitat presumptament en 
regressió. Es planteja també, doncs, la qüestió de si aquest saltamartí pot ser indicador 
de la qualitat de l’hàbitat dels prats sabanoides d’albellatge.
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Objectius

Els objectius plantejats en aquest estudi són:

• Conèixer la distribució i tendència al llarg del temps de la presència del saltamar-
tí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus) al Parc de la Serralada de Marina 
i àmbit proper d’influència.

• Valorar l’estat de conservació de les principals masses de prats sabanoides d’albe-
llatge (codi CORINE 34.634) del Parc amb l’observació de la presència d’aquest 
ortòpter especialista de l’albellatge Hyparrhenia hirta, i els impactes i amenaces.

• Establir una metodologia senzilla i eficient en termes de resultats/esforç per ava-
luar els dos aspectes anteriors. 

En el marc del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi 
natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona aquest estudi respon 
als objectius operatius 1.6. («Determinar i localitzar els elements d’interès de conserva-
ció prioritària (EICP)»), 1.7 («Aprofundir en aspectes de coneixement concrets útils per 
a la conservació dels EICP»), 4.2. («Conèixer l’evolució de l’estat dels hàbitats d’interès»), 
i 4.5. («Conèixer l’evolució de l’estat de la fauna invertebrada d’interès»).

Metodologia

Els diversos estudis previs sobre l’espècie que s’han realitzat en diversos espais de la Xar-
xa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (Parc de Collserola, Parc del Garraf, 
Parc del Montnegre i el Corredor, Parc del Foix i Parc de la Serralada de Marina) trac-
ten des de la distribució general d’ortòpters o d’aquesta espècie fins a estudis molt ex-
haustius de l’ecologia de les comunitats d’ortòpters vinculades als prats sabanoides d’al-
bellatge (Olmo-Vidal, 2001; Llucià, 2002; Olmo-Vidal, 2006; Carceller, 2009; 
Carrera et al., 2013). En aquest cas, atesa la importància estratègica dels espais de la 
Xarxa per a la conservació d’aquest saltamartí, es buscava una metodologia senzilla i 
d’esforç relativament baix que fos realitzable per personal no expert dels mateixos parcs. 
El cas del Parc de Serralada de Marina era singular, atès que era el primer parc de tota 
la Xarxa que el mateix any d’inici d’aquest estudi disposaria de la cartografia d’Hàbitats 
CORINE a escala 1:10.000 del Parc (Guardiola i Carreras, 2010). Aquesta cartogra-
fia està accessible a http://www.ub.edu/geoveg/cat/serraladamarina.php. En els anys se-
güents, s’ha anat realitzant la cartografia CORINE 1:10.000 de la resta de parcs de la 
Xarxa, la qual es completarà l’any 2020.

Per assolir els objectius plantejats, previ entrenament del personal per reconèixer l’es-
pècie (figura 3), es van visitar tots els polígons i punts de «prats sabanoides d’albellatge 
(Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes» (codi CORINE 
34.634) recollits a l’esmentada cartografia d’Hàbitats CORINE a escala 1:10.000 del Parc 

https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/recerca
https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/recerca
http://www.ub.edu/geoveg/cat/serraladamarina.php
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(Guardiola i Carreras, 2010; Guardiola, 2016), els quals es mostren a la figura 4. 
En cada visita a una unitat d’aquests prats, s’apuntava la data, els observadors, la pre-
sència o absència de l’espècie objectiu sense realització de comptatges d’exemplars, ame-
naces o impactes detectats (categoritzats en 18 tipologies diferents) i notes complemen-
tàries a les altres observacions. Així mateix, aquestes visites, que es van concentrar 
l’estiu del 2010, però es van estendre al setembre i octubre del 2011, i a l’agost del 2012 
en una petita part dels polígons, van permetre ajustar o corregir algunes errades molt 
puntuals de l’esmentada cartografia. Aquest mostreig es va repetir des de finals d’agost 
a mitjans octubre de 2018, incloent-hi dos polígons nous de l’hàbitat 34.634 identificats 
pel botànic Moisès Guardiola (2016) dos anys abans.

Figura 3. El saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus) resulta especialment 
críptic sobre l’albellatge (Hyparrhenia hirta), la planta en la qual està especialitzat, 
tanmateix aquest aspecte singular fa que sigui fàcil de distingir de la resta d’espècies 
d’ortòpters autòctons

Foto: David Carrera.
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Figura 4. Polígons amb presència de prats sabanoides d’albellatge (codi CORINE 34.634) 
en l’àmbit d’influència del Parc de la Serralada de Marina que es van visitar en aquest 
estudi

Font: elaboració pròpia a partir de diferents fonts. Distribució de l’hàbitat, guardiola i carrEras (2010) i guardiola 
(2016); base topogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Resultats i discussió

El saltamartí de l’albellatge està distribuït per la major part del vessant marítim del Parc 
i només de forma molt puntual, pel vessant interior (figura 5). 

Tal com es mostra a les figures 5, 6, 7 i 8, d’un total de 56 rodals amb prats sabanoi-
des d’albellatge, s’ha reconfirmat la presència d’aquest ortòpter en 44 rodals (78,6 % dels 
rodals totals el 2018); no s’ha localitzat l’espècie en 1 rodal (1,8 %) on havia estat detec-
tat el 2010-2012; s’ha trobat en 7 rodals (12,5 %) on en l’anterior mostreig no es va de-
tectar, i s’ha trobat en 2 nous rodals (3,6 %), dels quals no es tenia constància abans del 
2016. Aquests dos rodals nous, tanmateix, es veuen compensats per dos rodals existents 
en fer els primers mostrejos però que ara ja no corresponen a aquest hàbitat. Això no ha 
de sorprendre, perquè és un hàbitat pioner que colonitza amb relativa rapidesa conreus 
abandonats, així com zones arbrades o arbustives després de pertorbacions com incen-
dis, però també pot desaparèixer sobtadament davant la recuperació d’usos agraris (com 
la recuperació de la vinya observada al sector nord d’un dels rodals) o amb relativa ra-
pidesa davant l’avanç de la successió vegetal amb la colonització de la zona per espècies 
arbustives i arbòries, coneguda com a aforestació. 
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Figura 5. Distribució del saltamartí de l’albellatge al Parc de la Serralada de Marina en 
quadrícules UTM d’1 × 1 km

Font: elaboració pròpia.

Figura 6. Presència/absència del saltamartí de l’albellatge als mostrejos del 2010-12 al 
Parc de la Serralada de Marina. (Presència, en verd; absència, en vermell)

Font: elaboració pròpia a partir dels treballs de seguiment i la distribució de l’hàbitat de guardiola i carrEras (2010); 
base topogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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Figura 7. Presència/absència del saltamartí de l’albellatge als mostrejos del 2018 al Parc 
de la Serralada de Marina. (Presència, en verd; absència, en vermell)

Font: elaboració pròpia a partir dels treballs de seguiment i la distribució de l’hàbitat de guardiola i carrEras (2010),  
i guardiola (2016); base topogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Figura 8. Canvis en la presència/absència del saltamartí de l’albellatge entre els mostrejos 
2010-2012 i el 2018 al Parc de la Serralada de Marina. Vegeu la llegenda de colors al 
gràfic 1

Font: elaboració pròpia a partir dels treballs de seguiment i la distribució de l’hàbitat de guardiola i carrEras (2010),  
i guardiola (2016); base topogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).
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Gràfic 1. Canvis en la presència/absència del saltamartí de l’albellatge entre els mostrejos 
del 2010-2012 i el 2018 al Parc de la Serralada de Marina

En el balanç global s’observa un increment del 14 % (8 polígons més) en la presència 
de l’espècie estudiada al darrer mostreig realitzat (taula1).

Taula 1. Balanç global dels canvis en la presència/absència del saltamartí de l’albellatge 
entre mostrejos 2010-12 i el 2018 al Parc de la Serralada de Marina

2010-2012 2018 Balanç

Presència 45 53 +8

Absència 9 1 -8

Nre. polígons 54 54

Sobre els possibles impactes observats, només un 5,6 % dels rodals no en presentaven 
cap; es comenten els considerats de més interès per a la conservació, malgrat que la va-
loració completa es mostra al gràfic 2. El més freqüent amb diferència és el de la reduc-
ció de l’hàbitat per l’ocupació espontània d’arbres i/o arbustos (66,7 % dels rodals), si-
guin espècies invasores o no; en un 38,9 % s’ha detectat una competència significativa 
amb altres gramínies: llistó (Brachypodium retusum), ripoll (Oryzopsis miliacea)...; seguit 
de la irrupció de plantes exòtiques invasores (20,4 %) i de repoblacions o altres altera-
cions associades a treballs forestals (16,7 %); un 5,6 % dels rodals pateixen de cert aïlla-
ment, en ocupar petites superfícies disperses al sector de Montcada i Reixac separades 
de la zona del vessant marítim de la Serralada de Marina amb una considerable abun-
dància de l’hàbitat, la qual cosa faria més susceptible el saltamartí de patir extincions 
locals en aquell sector del parc; i finalment, cal comentar que l’1,9 % d’incidència dels 
incendis forestals, probablement caldria valorar-lo com un factor de canvi positiu, més 
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que un impacte, atès el comportament pioner en la successió ecològica de l’albellatge. 
De fet, com que des del 1994 el Parc no pateix grans incendis, es fa difícil veure l’efecte 
del foc sobre Brachycrotaphus tryxalicerus. Per això, el 14 de setembre del 2018 es va 
mostrejar al Parc Natural de la Serra de Collserola un sector amb abundància de prats 
sabanoides d’albellatge on hi havia hagut incendis de certa magnitud els anys 2012, 2015 
o 2016. Malgrat l’aparent idoneïtat de l’hàbitat, els resultats, tant en zones afectades com 
no afectades pels incendis, van ser tan baixos i aleatoris que no se’n va arribar a poder 
inferir cap efecte.

Gràfic 2. Percentatge d’incidència dels diferents tipus d’impactes sobre l’hàbitat el 2018

Reducció de l'hàbitat (llenyoses)

Competència (gramínies)

Bioinvasió

Pràctiques forestals impactants

Horts i altres conreus

Runa o deixalles

Aïllament

Sobrefreqüentació

Incendis forestals [impacte?]

Sense alteracions
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5,6%

1,9%
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La repetició del mostreig de l’any 2018 sembla que indica una tendència positiva mal-
grat la detecció d’impactes en el 94,4 % dels rodals de prats sabanoides d’albellatge es-
tudiats. Tanmateix, cal tenir en compte que els impactes poden arribar a afectar una 
part important dels polígons sense que això impedeixi que es conservin taques d’hàbi-
tat en bon estat. Un altre factor que pot explicar l’increment observat, és que el 2018 va 
ser un bon any per als ortòpters, suposadament degut a les pluges continuades de finals 
d’hivern i primavera (David Llucià, com. pers.). Com a possible element distorsionador, 
el primer mostreig no va poder-se completar el 2010, de manera que es va postergar al 
2011 i 2012 el mostreig de 14 polígons; això en una espècie amb marcades fluctuacions 
poblacionals interanuals pot tenir efectes en la interpretació dels resultats. 



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

210

Conclusions

La metodologia emprada s’ha mostrat eficient per conèixer la distribució al Parc de la 
Serralada de Marina i els grans canvis en la presència/absència de l’espècie. Per l’esforç 
que demana cobrir un territori tan ampli i amb una gran quantitat de rodals a mostre-
jar, la intenció inicial de repetir el mostreig cada cinc o sis anys sembla adequada.

Tot indica que la distribució del saltamartí de l’albellatge al Parc es manté estable, i 
fins i tot millora la seva presència dins d’aquest àmbit. De fet, la millora en la presència 
de l’espècie ha anat acompanyada d’una bona anyada climàtica, i tanmateix, els resul-
tats contrasten amb les baixes deteccions en el mostreig realitzat al veí Parc Natural de 
la Serra de Collserola. Així, igual que pot passar amb altres organismes, la millora pot 
ser només aparent i deguda a fluctuacions interanuals condicionades pel clima, però 
també a altres factors locals o històrics, raó per la qual caldrà disposar de sèries tempo-
rals més llargues per conèixer amb fiabilitat les dinàmiques poblacionals d’aquest or-
tòpter, així com la conveniència de complementar aquests seguiments amb treballs de 
detall sobre l’hàbitat.

En l’àmbit local, malgrat els bons resultats en la presència de l’espècie, cal estar aler-
ta amb els impactes o amenaces observats sobre l’hàbitat, perquè si avança l’aforestació 
i la competència amb altres gramínies, observada en més de tres quartes parts dels ro-
dals, i no es creen nous rodals adients, es podria produir la disminució d’aquesta espè-
cie aparentment indicadora del bon estat dels prats sabanoides d’albellatge. De fet, s’ob-
serven indicis de que els requeriments de l’espècie permeten que es mantingui present 
amb poca superfície d’hàbitat –així s’ha observat també al Parc del Foix a Carrera et 
al. (2013)–, la qual cosa faria que l’ús d’aquesta espècie com a indicadora perdi força amb 
relació al paisatge (com sembla que fan, per exemple, els ocells del gènere Lanius), i es 
restringeixi amb relació al microambient.

Entre aquests resultats d’aparent bon estat de l’hàbitat i les noves localitats de l’espè-
cie que van apareixent en plataformes de ciència ciutadana com Biodiversidad Virtual, 
Ornitho.cat, Natusfera, etc., considerem que caldria revisar a la baixa la categoria de 
«vulnerable a l’extinció» amb criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la 
Natura (UICN, 2012a i 2012b) per a Catalunya. Si és així, ens trobaríem davant d’una 
espècie d’interès de conservació local.

Com a propostes de futur, convé la incorporació d’algunes millores metodològiques 
i d’altres línies de treball. Per completar el coneixement de l’espècie es planteja:

• La realització del seguiment amb la periodicitat prevista inicialment, cada cinc o 
sis anys.

• L’homogeneïtzació de l’esforç de cerca en cada unitat de l’hàbitat prospectada con-
trolant paràmetres que no s’han valorat en aquest treball: superfície prospectada, 
temps de mostreig i nombre d’observadors.

• La valoració de la part d’afectació en superfície dels principals impactes.
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Pel que fa a les accions, es planteja valorar els aspectes següents:

• La complementació del seguiment extensiu en l’espai amb seguiments intensius, 
com transsectes de censos, en què es valorin densitats o abundàncies poblacionals 
relatives i els efectes de la qualitat de l’hàbitat.

• L’endegament d’estudis específics per valorar efectes d’incendis forestals i pastura.
• La continuació d’accions de recuperació i millora d’espais oberts com les fetes en 

els darrers anys en el marc del conveni de la Diputació de Barcelona amb l’Obra 
Social “la Caixa”. 

• La divulgació de l’interès dels prats sabanoides d’albellatge per al manteniment 
de la biodiversitat i la singularitat d’espècies com el saltamartí de l’albellatge amb 
els mitjans dels quals disposen el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i la Di-
putació de Barcelona.
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Volem agrair especialment a les persones següents el seu suport en diferents aspectes 
d’aquest treball: Fernando Carceller, d’ALOC (Associació per a l’estudi de la flora i de 
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Resum
Els coleòpters saproxílics són uns bons indicadors dels ambients on viuen, ja que presenten una especifi-
citat alta en relació amb un hàbitat o microhàbitat concret, i algunes de les espècies es poden trobar amb 
facilitat i es determinen sense dificultat. A partir de la recopilació de dades existents de coleòpters sapro-
xílics presents als parcs de la Serralada Litoral Central i la visita sobre el terreny a algunes zones dels parcs, 
s’ha fet una primera selecció crítica d’espècies de conservació prioritària i, utilitzant diversos criteris, s’han 
avaluat per tal d’assignar-les a una categoria concreta d’interès de conservació, tot això amb l’objectiu de 
fer-ne un seguiment en el futur. S’han definit les metodologies i protocols de seguiment i s’han realitzat 
jornades de formació amb els guardes i tècnics dels espais naturals. 

Paraules clau
Coleòpter saproxílic, espècie d’interès de conservació, bioindicador, Lucanus, Cerambyx

Resumen
Coleópteros saproxílicos de interés de conservación prioritaria en los parques de la Cordillera 
Litoral Central. Evaluación preliminar y establecimiento de programas de seguimiento
Los coleópteros saproxílicos son unos buenos indicadores de los ambientes donde viven, ya que presentan 
una alta especificidad en relación con un hábitat o microhábitat concreto, y algunas de las especies se 
pueden localizar con facilidad y se determinan sin dificultad. A partir de la recopilación de datos existen-
tes de coleópteros saproxílicos presentes en los parques de la Cordillera Litoral Central y la visita sobre 
el terreno a algunas zonas de los parques, se ha realizado una primera selección crítica de especies de 
conservación prioritaria y, utilizando diversos criterios, se han evaluado para asignarlas a una categoría con-
creta de interés de conservación, todo ello con el objetivo de realizar un futuro seguimiento. Se han de-
finido las metodologías y protocolos de seguimiento y se han realizado jornadas de formación con los 
guardas y técnicos de los espacios naturales.

Palabras clave
Coleóptero saproxílico, especie de interés de conservación, bioindicador, Lucanus, Cerambyx

Abstract
Saproxylic Beetles of Priority Conservation Interest in the Serralada Litoral Central Parks. Preliminary 
Evaluation and Setting up Monitoring Programmes
Saproxylic beetles are good indicators of the environments in which they live as they have a high speci-
ficity in relation to a particular habitat or microhabitat and some of the species can be easily located and 
determined without difficulty. An initial critical selection of priority conservation species was made 
based on compiling existing data about saproxylic beetles in the Serralada Litoral Central parks and field 
visits to some areas of the parks. These species were than evaluated using a number of criteria for assign-
ment to a particular category of conservation interest with a view to future monitoring. Monitoring meth-
odologies and protocols were specified and training sessions held with the rangers and specialists from 
the wilderness areas.

Keywords
Saproxylic beetle, species of conservation interest, bioindicator, Lucanus, Cerambyx
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Introducció

El Pla estratègic de conservació de la fauna de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona té com un dels principals objectius conèixer i valorar l’estat 
de la fauna d’interès estratègic identificant quines són les espècies d’interès de conser-
vació prioritària (EICP) per a l’àmbit de la Xarxa (Torra et al., 2009). Aquest Pla, a par-
tir de l’any 2009 es va anar desplegant gràcies a la redacció d’alguns plans de conserva-
ció a dos dels espais protegits de la Xarxa (Guinart et al., 2014; Torrentó, 2017) i 
també realitzant accions de conservació concretes als diferents espais i accions globals 
per a tota la Xarxa (formació de personal tècnic i guardes encarat al seguiment estan-
darditzat de diferents grups faunístics, l’establiment d’indicadors per a aquests segui-
ments...). 

Alguns dels grups de fauna invertebrada més ben coneguts, com els mol·luscs gaste-
ròpodes o les papallones diürnes, ja han estat revisats i actualitzats (MCNG-DIBA, 2015), 
però per a molts dels altres grups menys coneguts, encara falta realitzar aquesta tasca, 
sobretot perquè la informació disponible avui dia, tot i els esforços que s’han fet, encara 
es troba dispersa i és parcial. No obstant això, per als coleòpters saproxílics, tant a esca-
la de Catalunya com en l’àmbit de la XPN, ja s’han dut a terme diverses accions que els 
fan especialment idonis per acabar de concretar quin és el seu estat dins els parcs de la 
Serralada Litoral. Algunes espècies estan identificades com a indicadores de l’estat de 
conservació de diferents hàbitats i estan incloses en diverses llistes vermelles de caire 
supraestatal (García et al., 2018; Nieto i Alexander, 2010). 

Els coleòpters saproxílics són aquells escarabats que durant part del seu cicle vital, 
depenen de la fusta morta d’arbres moribunds o morts (en peu o caiguts), o de fongs 
associats a la fusta, o de la presència d’altres espècies saproxíliques. Per tant, dins els 
complexos saproxílics, hi trobem espècies que s’alimenten de fusta morta, però també 
espècies que s’alimenten de fongs presents a la fusta (cossos fructífers, espores, micetò-
fags, fusta que conté miceli...) (Speight, 1989). També es consideren espècies saproxíli-
ques aquelles que utilitzen la fusta morta com a hàbitat, encara que no se n’alimentin. 
I per extensió, també entren dins la categoria de saproxílics aquells coleòpters zoòfils 
que o bé siguin depredadors o paràsits de saproxílics o s’alimentin de les seves restes 
(Méndez, 2005).

Per tant, de la gran quantitat d’espècies de coleòpters saproxílics presents al nostre 
territori, moltes són d’ampla distribució i amb requeriments ecològics generalistes, però 
també n’hi ha de rares, localitzades i especialistes de determinats ambients. Tot i així, 
només algunes d’aquestes espècies compleixen els requisits bàsics per ser unes bones 
bio indicadores dels seus hàbitats, és a dir, presenten una especificitat alta en relació amb 
un hàbitat concret, es poden trobar amb facilitat (utilitzant la metodologia adequada) i 
són fàcils de determinar.

Els plans de conservació de la fauna, sempre tenen com a documents marc aquells 
que tracten l’estatus legal de les espècies i els seus hàbitats, ja sigui a escala europea, es-
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tatal, regional o local (Directiva Hàbitats, convenis de Berna i Bonn, lleis espanyoles i 
catalanes, PEIN i plans especials).

A banda de les categories legals de protecció, que poden estar més o menys obsoletes 
o esbiaixades en relació amb l’abast territorial de les lleis, hi ha els documents que tenen 
en compte l’estatus d’amenaça, és a dir, que permeten classificar les espècies segons el 
seu risc d’extinció. Les categories d’amenaça en les quals s’inclouen les diferents espè-
cies han estat estandarditzades per la Unió Internacional per a la Conservació de la Na-
tura (UICN). Aquestes categories i els criteris que s’empren per determinar-les queden 
reflectides en les Llistes Vermelles de la UICN, que en el cas dels coleòpters saproxílics 
han estat publicades en els darrers anys (García et al., 2018; Nieto i Alexander, 2010). 
A escala ibèrica, catalana i de la XPN també es disposa de documents específics basats 
en aquests mateixos criteris de la UICN (ICHN, 2008; Torre et al., 2009; Verdú et al., 
2011).

El coneixement actual de moltes de les espècies de coleòpters saproxílics presents a 
Catalunya, juntament amb l’aparició de documents específics per avaluar el seu estat de 
conservació, permeten que es puguin seleccionar aquelles espècies que requereixen me-
sures concretes de conservació i que, per tant, puguin incloure’s dins la categoria d’EICP 
de la XPN de la Diputació de Barcelona (Artola, 2019a).

Una vegada seleccionades les espècies d’interès, es fa del tot necessari conèixer la seva 
evolució al llarg del temps, aplicant metodologies de seguiment que puguin marcar ten-
dències i assenyalar els canvis en les poblacions de les espècies seleccionades.

Objectius

• Cercar la informació disponible de les espècies susceptibles de ser considerades 
EICP.

• Establir criteris objectius per a la selecció de les EICP.
• Seleccionar quines espècies de coleòpters saproxílics s’han de considerar EICP.
• Formació i assessorament a la guarderia i al personal tècnic dels Parcs Naturals 

en relació amb les EICP seleccionades i als seus hàbitats.
• Recollida de dades inèdites de les EICP.
• Implementació de seguiments per a algunes de les EICP.

Metodologia

Selecció de les espècies d’interès de conservació 

El punt de partida inicial ha estat el Pla estratègic de conservació de la fauna de la XPN 
de la Diputació de Barcelona (Torre et al., 2009). En aquest document, es van ava-
luar fins a 45 espècies d’invertebrats, de les quals quatre eren coleòpters saproxílics 
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(Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo i Lucanus cervus). Els criteris uti-
litzats per a la selecció EICP es basaven en una priorització jeràrquica que tenia en comp-
te l’estatus de protecció i l’estatus d’amenaça, donant molta més importància a l’estatus 
d’amenaça enfront de la protecció legal de les diferents espècies. Aquests criteris de se-
lecció es van millorar i actualitzar a MCNG-DIBA (2015) i són els que s’han utilitzat en 
aquest treball.

El nombre d’espècies de coleòpters incloses dins el grup funcional dels saproxílics és 
molt elevat. A Itàlia es coneixen unes 2.000 espècies saproxíliques, i, a França, el valor 
arriba a més de 2.600 espècies repartides en 74 famílies diferents, i més del 50 % d’aques-
tes espècies són saproxíliques obligades (Bouget et al., 2019). La fauna saproxílica ca-
talana no es coneix globalment, però consta de centenars d’espècies. Només a les pine-
des del bosc de Poblet, es van detectar 235 espècies saproxíliques (Piera et al., 2016). La 
major part de coleòpters saproxílics són espècies de mida petita, difícils de localitzar i 
de determinar i la seva distribució és encara desconeguda. 

Figura 1. Quadre sinòptic de la metodologia i els criteris emprats per a la primera selecció 
de tàxons

Coleòpters saproxílics

Llista d’espècies  
preseleccionades

Espècies d’interès 
de conservació

Criteris Pla estratègic
+

UICN, 2012

Bibliografia    Col·leccions

Cerca d’informació

Base de dades    Experts

Fàcil detecció
Fàcil determinació
Distribució coneguda
Protecció legal

És per aquests motius que les espècies seleccionades inicialment han estat aquelles 
que es consideren de fàcil detecció i determinació (Brustel, 2007) i que la seva distri-
bució és prou coneguda. Les espècies que gaudeixen d’algun tipus de protecció legal i/o 
estan amenaçades segons criteris UICN també s’han tingut en compte a l’hora de fer-ne 
les valoracions. Les espècies seleccionades han estat les que, a més d’estar protegides i/o 
amenaçades, també són fàcils de localitzar i determinar (figura 1). 

Per tal d’obtenir el màxim d’informació de les espècies seleccionades en un primer 
moment, s’han consultat diferents fonts: documents bibliogràfics de tipologia diversa 
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(llibres, monografies, articles científics o articles divulgatius) i documents inèdits de 
caire tècnic (informes i catàlegs d’espècies encarregats per administracions). També s’ha 
dedicat un esforç important a revisar tota la informació continguda en bases de dades i 
plataformes digitals en línia com poden ser Biodiversidad Virtual, Ornitho.cat, Natus-
fera, iNaturalist, GBIF, etc. S’han consultat col·leccions i s’ha contactat amb experts per 
tal d’obtenir més informació.

Amb la llista preliminar de les espècies seleccionades i amb totes les dades recollides 
s’han aplicat els criteris descrits a MCNG-DIBA (2015). En total es contemplen set es-
cales relacionades amb l’interès de conservació de les espècies avaluades (EICP espècies 
d’interès de conservació prioritària; EIX espècies d’interès de la XPN; EIL espècies d’in-
terès local; EIN espècies d’interès normatiu).

Formació, assessorament i recollida de dades inèdites

Una vegada realitzada la selecció de les espècies de conservació prioritària, es van con-
cretar trobades amb els tècnics dels espais naturals protegits i també amb part de la 
guarderia de cada espai. En aquestes trobades es va fer una sessió teòrica per explicar 
el plantejament general del projecte, les espècies que calia tenir en compte al parc na-
tural en qüestió i com diferenciar aquestes espècies d’altres de semblants. També es van 
donar indicacions de quins són els hàbitats on es poden localitzar més fàcilment les es-
pècies tractades. D’altra banda es van fer sortides de camp per intentar localitzar les 
espècies d’interès de conservació (figures 2 i 3). Durant aquestes sortides es van donar 
les pautes metodològiques per detectar les espècies buscades, ja fos comentant aspectes 
relacionats amb els microhàbitats on es troben o explicant-ne el comportament. En 
aquestes sortides, guardes i tècnics, com a bons coneixedors del territori, van aportar 
informació molt valuosa de possibles llocs on prospectar.

Figura 2. Jornada de formació al Parc del Montnegre i el Corredor

Foto: Mireia Vila.
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Per tal de facilitar la feina a tècnics i guardes i sintetitzar tota la informació donada 
durant les sessions de formació, es va confeccionar un dossier amb informació de les es-
pècies de coleòpters saproxílics de conservació prioritària (Artola, 2019b). 

Un altre objectiu important del projecte era el d’obtenir el màxim de dades referents 
a la distribució de les espècies dins els àmbits territorials de cada parc. A banda de la 
cerca de citacions prèvies, durant les sortides de camp amb les guarderies dels diferents 
parcs i algunes sortides específiques per recol·lectar més dades de camp, es van ampliar 
les citacions d’algunes de les espècies. També, el mateix personal tècnic i de guarderia 
va aportar noves dades inèdites de les espècies d’interès de conservació, o bé de llocs 
anteriorment prospectats o de noves localitzacions.

Implementació de seguiments

Durant les sessions de formació, conjuntament amb el servei tècnic dels parcs i de les 
mateixes guarderies, es va valorar la possibilitat d’engegar algun tipus de seguiment 
estandarditzat per a una o diverses espècies presents en els territoris protegits. En els 
casos en què es va determinar que la presència de l’espècie era prou àmplia i/o abun-
dant amb troballes d’individus vius o de restes, es va proposar la realització d’un se-
guiment amb una metodologia específica per a cada cas.

Els seguiments d’espècies d’invertebrats al llarg del temps aporten dades molt va-
luoses sobre la fenologia de les espècies, les preferències d’hàbitat, l’estat i la mida de les 
poblacions i l’autoecologia de les espècies monitoritzades. A part de tota aquesta infor-
mació, l’obtenció de dades quantitatives amb sèries llargues en el temps permet avaluar 
les tendències poblacionals de les espècies i determinar si augmenten o disminueixen. 
Aquestes dades són de vital importància a l’hora de gestionar espècies i hàbitats, i més 
quan es tracta d’espècies d’interès prioritari de conservació.

De metodologies per al seguiment de les poblacions d’espècies de coleòpters sapro-
xílics n’hi ha de diverses tipologies: captura-marcatge-recaptura, trampeig, prospecció 
de restes, observació de forats de sortida, transsectes, recomptes visuals, etc. (Bardiani 
et al., 2017; Redolfi et al., 2017; Chiari et al., 2014; Casula, 2017; Campanaro et al., 
2016; Pagola, 2007). El trampeig i les tècniques de captura-marcatge-recaptura, si bé 
aporten molta informació sobre les espècies seguides, necessiten metodologies laborio-
ses que els fan inviables d’aplicar per persones no especialistes. Els mètodes per localit-
zar i comptar espècies i individus a partir de restes i forats de sortida, es poden portar 
a terme en localitats on ja es coneguin unes bones poblacions de les espècies objectiu. 
Aquestes tècniques de seguiment són apropiades per a grans cerambícids, com poden 
ser espècies del gènere Cerambyx o Rosalia alpina. Tot i així, a vegades és difícil deter-
minar les espècies amb seguretat a partir dels seus rastres o de les seves restes. Si l’ob-
jectiu és el de determinar la presència o absència d’espècies en llocs concrets, aquestes 
metodologies sí que ajuden a aportar informació de qualitat, encara que no s’apliquin 
les metodologies per quantificar la mida de les poblacions.
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Un dels mètodes que és més fàcil d’aplicar sobre el terreny, és el de transsectes li neals 
per observar i comptar individus adults vius de Lucanus cervus. Aquesta metodologia, 
desenvolupada inicialment per Campanaro et al. (2016) s’ha agafat com a referència a 
escala europea per crear una xarxa de seguiment dels escanyapolls (European Stag Beet-
le Monitoring Network, <www.stagbeetlemonitoring.org>). Des de que es va establir 
l’any 2008, actualment a Europa se segueixen les poblacions d’escanyapolls amb aques-
ta metodologia en set països diferents. És un mètode senzill de comptatges visuals que 
el pot realitzar qualsevol persona amb un mínim de formació prèvia. 

Resultats i discussió

Priorització i selecció d’espècies de coleòpters saproxílics

Aplicant els criteris de preselecció es van escollir nou espècies de coleòpters saproxílics 
(taula 1). Cal especificar que espècies grans de cerambícids com poden ser Aegosoma 
scabricorne, Ergates faber, Morinus asper o Prionus coriarius, no es van avaluar, ja que 
seguint els criteris definits, no estan incloses en cap categoria d’amenaça ni gaudeixen 
de protecció legal.

Taula 1. Llista de les espècies de coleòpters saproxílics seleccionats i avaluats per tal de 
passar a formar part de les espècies d’interès de conservació a la XPN

Espècie Distribució
Detecció i

determinació

Estatus 
d’amenaça 

(UICN, 
2010)

Protecció 
legal

Categoria 
XPN

UICN 
(Cat)

Cerambyx cerdo Coneguda Fàcil NT Sí EIX 2b-1 LC

Cerambyx welensii Poc coneguda Fàcil NT No EICP3 1c NT

Rosalia alpina Coneguda Fàcil LC Sí EIX 2b-1 LC

Gnorimus variabilis Desconeguda Fàcil NT No — DD

Osmoderma 
eremita

Coneguda Fàcil NT Sí EICP2 1b VU

Lucanus cervus Coneguda Fàcil NT Sí EIX 2b-1 LC

Lucanus 
pontbrianti

Desconeguda Fàcil NT* Sí EIX 2b-1 LC

Lucanus 
barbarossa

Poc coneguda Fàcil LC No EIX 4a LC

* Lucanus pontbrianti hereta el mateix estatus de protecció de L. cervus, espècie de la qual es va separar a escala 
taxonòmica.
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De les espècies seleccionades, Rosalia alpina, Osmoderma eremita i Gnorimus varia-
bilis, dins la XPN només han estat citades al Parc Natural del Montseny i, tenint en comp-
te els seus requeriments ecològics es va descartar la possibilitat de trobar-les a la Serrala-
da Litoral Central, de manera que no es va fer cap esforç de mostreig en aquest sentit. De 
Lucanus pontbrianti no se’n coneixen dades antigues dins l’àmbit dels parcs de la Serra-
lada Litoral Central, i de les poques citacions actuals, cap està referenciada d’aquest ter-
ritori. No obstant això, com que els requeriments ecològics són molt semblants als de les 
altres espècies de Lucanus, és probable que en el futur aparegui dins les àrees protegides.

L’escanyapolls (Lucanus cervus) (figura 3) és l’espècie de coleòpter europea més gran 
i s’alimenta preferentment, en estat larvari, de diverses espècies del gènere Quercus. És 
saproxilòfaga i la vida larvària dura entre quatre i cinc anys. L’adult neix a la tardor, però 
no surt fins a l’any següent, amb un període d’activitat que va des de maig fins a setem-
bre (Campanaro et al., 2016). Es troba repartit per gran part d’Europa fins a la Rússia 
occidental (Martín-Piera i López-Colón, 2000). A la península Ibèrica presenta una 
distribució preferentment septentrional, encara que també s’ha citat de forma esparsa i 
localitzada a la zona sud de la Península. A Catalunya es troba molt estesa, però sempre 
molt localitzada, ja que necessita arbres morts o soques de mida considerable per desen-
volupar-se. Fins a l’inici d’aquest treball, només es coneixia una citació recent del Parc 
del Montnegre i el Corredor i dues dades antigues als límits d’aquest mateix parc i del 
Parc de la Serralada Litoral.

Figura 3. Escanyapolls (Lucanus cervus)

Foto: Jordi Artola.
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Està inclosa en l’annex III del conveni de Berna i en l’annex II de la Directiva Hàbi-
tats. A les llistes vermelles de coleòpters saproxílics de la UICN 2010 i 2018 (Nieto i 
Alexander, 2010; García et al., 2018), apareix valorada com a «quasi amenaçada» si 
ens fixem en tot el territori europeu (Nieto et al., 2010) i com a «preocupació menor» 
si tenim en compte la zona mediterrània (Méndez et al., 2017). Seguint els criteris de 
valoració establerts al Pla estratègic de la Xarxa de Parcs (MCNG-DIBA, 2015) es con-
sidera una espècie d’interès de la Xarxa de Parcs Naturals (EIX) que compleix el criteri 
2b-1, ja que està inclosa a l’annex II de la Directiva Hàbitats.

Lucanus barbarossa és l’única espècie seleccionada que no compleix del tot els criteris 
inicialment establerts. Aquesta excepció es basa en la proximitat taxonòmica a les altres 
espècies del gènere Lucanus i que els hàbitats i les metodologies de mostreig són molt 
semblants en totes les espècies del grup. La distribució d’aquesta espècie és iberomagre-
bí i força desconeguda a Catalunya (Jeremías i Escolà, 2003). Degut a la seva biologia 
i als seus requeriments ecològics amb cicles larvaris llargs en què s’alimenten d’arrels i 
troncs en descomposició d’arbres vells (Martín-Piera i López-Colón, 2000), es pot 
considerar una espècie clau per a l’ecosistema i, per tant, catalogar-se dins la categoria 
2 com a espècies d’interès de la Xarxa de Parcs Naturals (EIX) seguint el criteri 4a. Fins 
al moment, només es té constància de la seva presència a la zona d’estudi a partir d’una 
citació antiga al límit del Parc de la Serralada Litoral.

L’escarabat banyarriquer (Cerambyx cerdo) (figura 4) presenta una distribució euro-
asiàtica i està lligat a diverses espècies del gènere Quercus, de les quals s’alimenten les 
seves larves. A Europa, durant les darreres dècades hi ha hagut un declivi important de 
les seves poblacions, degut principalment a la pèrdua d’hàbitat, és a dir, a la falta d’ar-
bres vells situats en ambients oberts o semioberts (Redolfi et al., 2017). A Catalunya, 
tot i ser una espècie amplament distribuïda, es disposa de poques dades, sobretot dins 
els parcs de la Serralada Litoral Central. La recerca bibliogràfica només ha permès re-
portar informació per als parcs del Montnegre i el Corredor i la Serralada de Marina  
amb dues citacions antigues i dues de més actuals. Abans de l’inici d’aquest treball no 
es tenia constància de la seva presència al Parc de la Serralada Litoral.

Cerambyx cerdo està inclòs a l’apèndix II del Conveni de Berna i als annexos II i IV 
de la Directiva Hàbitats. A Europa està considerada una espècie «quasi amenaçada» 
(NT) (Hórak et al., 2010a) encara que en la darrera revisió de l’estatus d’amenaça, a la 
Mediterrània la situen com a «preocupació menor» (LC) (Buse et al., 2016). Aplicant els 
criteris d’avaluació del Pla estratègic, cal considerar-la com a espècie d’interès a la XPN 
(EIX), categoria de EIX2b-1.

El banyarriquer del roure (Cerambyx welensii) presenta una distribució europea me-
ridional que arriba fins a l’Àsia Menor. A escala peninsular, és una espècie que es localitza 
a la zona nord i és present a diverses localitats catalanes. Tot i això, no es coneixia a la 
zona dels parcs de la Serralada Litoral Central. Viu sobre diverses espècies del gènere 
Quercus atacant arbres vells o malalts. Presenta hàbits crepusculars i és fàcil veure’n 
exemplars a prop de troncs gruixuts (Vives, 2000).
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Figura 4. Banyarriquer (Cerambyx cerdo) 

Foto: Marc Merino.

Quant a l’amenaça, tant en l’àmbit europeu com a la zona mediterrània, segons els cri-
teris de la UICN, es considera una espècie «quasi amenaçada» (Mason et al., 2010; Buse 
et al., 2016). A Catalunya, presenta una àrea d’ocupació petita, en hàbitats molt fragmentats 
que pateixen la tala d’arbres grans i la retirada de fusta morta. Tenint en compte que no es 
coneix amb dades reals si l’espècie ha patit o està patint una davallada més o menys impor-
tant, segons els criteris de UICN (2012), a Catalunya es considera una espècie «quasi ame-
naçada» (NT) i, per tant, queda inclosa en el nivell 1 d’espècies d’interès de conservació 
prioritària de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona amb la categoria EICP3-1c.

Formació, assessorament i recollida de dades inèdites

Durant totes les jornades de camp dedicades a la formació de les guarderies i tècnics 
dels diferents parcs es van recollir dades de les diverses espècies d’interès de conservació. 
A més, els mateixos tècnics i guardes, amb posterioritat a les jornades de formació, tam-
bé van aportar dades inèdites de les espècies tractades en aquest treball. A part de les 
citacions recollides a la bibliografia, és a dir, en publicacions de caire científic, també 
es van obtenir dades inèdites provinents de col·leccions particulars i de plataformes 
digitals en línia.

En total, es van recollir 35 citacions corresponents a les quatre espècies considerades 
(taula 2 i figura 5). D’aquestes dades, 8 corresponen a citacions provinents de la cerca 
bibliogràfica i les altres 27 a citacions inèdites, algunes de les quals pertanyents a l’any 
2019 i d’altres són més antigues, però que no havien estat publicades. 
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Taula 2. Nombre de citacions recollides per a cada una de les espècies localitzades 
diferenciant les citacions bibliogràfiques de les inèdites per a cada un dels parcs

Espècies

MCO SLI SMA

Biblio. Inèdites Biblio. Inèdites Biblio. Inèdites

Lucanus cervus 2 13 1 0 0 3

Lucanus barbarossa 0 0 1 0 0 0

Cerambyx cerdo 2 0 0 2 2 2

Cerambyx welensii 0 4 0 1 0 2

Figura 5. Distribució coneguda de les espècies de coleòpters saproxílics als diferents 
parcs de la Serralada Litoral Central

L’espècie més ben representada és l’escanyapolls (Lucanus cervus), que és present als 
tres parcs de la Serralada Litoral Central. A part de les dades bibliogràfiques del Mont-
negre i el Corredor i de la Serralada Litoral, s’han localitzat tres citacions antigues, però 
desconegudes, de la Serralada de Marina. Cal destacar la gran quantitat de dades noves 
que s’han obtingut al Parc del Montnegre i el Corredor, la majoria de les quals provi-
nents de les sortides de camp realitzades l’any 2019. El fet de ser una espècie paraigua 
d’altres espècies més críptiques de coleòpters saproxílics associats a arbres grans, la fa 
ideal per monitoritzar-la i seguir-la al llarg dels anys amb programes de seguiment 
estandarditzats per observar les tendències de les seves poblacions i de la qualitat dels 
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hàbitats on viu. En aquest sentit, al Parc del Montnegre i el Corredor, s’ha dissenyat un 
transsecte de seguiment que es posarà en marxa la propera temporada i que, seguint la 
metodologia de la Xarxa europea de seguiment de l’escanyapolls (European Stag Beetle 
Monitoring Network <www.stagbeetlemonitoring.org>) ha d’aportar dades molt valu-
oses de la seva fenologia i de la mida de les seves poblacions.

Lucanus barbarossa no es va localitzar ni se’n van trobar dades inèdites. Per tant, 
l’única referència que hi ha és una citació antiga del municipi d’Argentona al límit del 
Parc de la Serralada Litoral.

Els banyarriquers Cerambyx cerdo i C. welensii són presents als tres parcs. C. cerdo 
està molt lligat als boscos d’alzines i, per tant, amplament distribuït a la façana litoral i 
a altres indrets solells de la geografia catalana. Es va poder trobar a la Serralada de Ma-
rina, d’on encara no es coneixia, i també a la Serralada Litoral. D’altra banda, al Mont-
negre i el Corredor no es va poder observar durant l’estudi. 

Cerambyx welensii és una espècie infracitada, ja que s’ha confós habitualment amb 
C. cerdo. Per aquesta raó, no es va trobar cap referència bibliogràfica de la zona d’estudi 
i només es va localitzar una citació d’un exemplar dipositat al Museu de Ciències Natu-
rals de Barcelona etiquetat de Vallromanes, però sense data. Les sortides de camp i el 
contacte amb les persones de les guarderies van poder aportar noves dades de C. welen-
sii per als parcs de la Serralada de Marina i del Montnegre i el Corredor.

Conclusions

De totes les espècies de coleòpters saproxílics presents a la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona, se’n van seleccionar vuit que satisfan els criteris per ser con-
siderades d’interès. D’aquestes vuit espècies, només quatre són presents al territori dels 
parcs de la Serralada Litoral Central, i tan sols una espècie, Cerambyx welensii, s’ha con-
siderat com a espècie d’interès prioritari de conservació (EICP). Les altres tres (Lucanus 
cervus, L. barbarossa, Cerambyx cerdo) han quedat englobades en la categoria d’espècies 
d’interès de conservació per a la Xarxa de Parcs Naturals (EIX).

En les jornades de formació desenvolupades en els diferents parcs, hi van participar 
11 persones entre tècnics i personal de les guarderies. Durant aquestes sessions, es van 
poder observar algunes de les espècies d’interès de conservació juntament amb altres 
espècies semblants, cosa que va permetre observar-ne les diferències. Amb posterioritat 
a les sortides, els participants a les jornades de formació van seguir mostrejant i apor-
tant dades inèdites molt valuoses sobre la distribució i la biologia de les espècies selec-
cionades.

La cerca de dades bibliogràfiques publicades en revistes científiques i en documents 
tècnics ha aportat informació de les quatre espècies amb un total de vuit registres dife-
rents incorporats a la base de dades. La cerca d’informació no publicada (bases de da-
des, plataformes en línia, col·leccions), les sortides de camp realitzades i les aportacions 
de tècnics i guardes han suposat 27 registres més.

www.stagbeetlemonitoring.org
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A partir de la informació recollida i la formació impartida, es va definir un trans-
secte de seguiment per a l’espècie Lucanus cervus, utilitzant la metodologia estandar-
ditzada de la Xarxa Europea de Seguiment d’Escanyapolls al Parc del Montnegre i el 
Corredor.

Per tal d’obtenir informació vàlida per poder aplicar en un futur diversos indicadors 
de tendències cal insistir en accions de prospecció i de seguiment i recollir les dades de 
forma adequada, obtenint el màxim d’informació possible de l’espècie i de l’hàbitat on 
es localitza.
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Resum 
En l’inventari del patrimoni de la fauna vertebrada del Parc de la Serralada de Marina, treball de gabinet, 
s’han comptabilitzat 149 espècies de vertebrats: 93 d’ocells nidificants, 32 de mamífers, 15 de rèptils i 9 
d’amfibis. La riquesa específica s’incrementaria notablement (de 149 a 246) si es tinguessin en compte les 
espècies d’ocells no nidificants i les espècies antigues i/o dubtoses dels grups biològics restants.

De cada espècie se’n descriu la distribució i es relaciona amb les figures de protecció legal i el seu estat 
de conservació en funció de les categories de la UICN, quan existeixin en un marc català (peixos, ocells i 
ratapinyades). El catàleg inclou també les espècies exòtiques que s’han establert al Parc, un 8,7 % del total 
inventariat.

Paraules clau
Parc de la Serralada de Marina, vertebrats, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers

Resumen
Catálogo de vertebrados del Parque de la Serralada de Marina
En el inventario del patrimonio de la fauna vertebrada del Parque de la Serralada de Marina, trabajo de 
gabinete, se han contabilizado 149 especies de vertebrados: 93 de aves nidificantes, 32 de mamíferos, 15 
de reptiles y 9 de anfibios. La riqueza específica se incrementaría notablemente (de 149 a 246) si se tuvie-
ran en cuenta las especies de aves no nidificantes y las especies antiguas y/o dudosas de los grupos biológi-
cos restantes.

De cada especie se describe su distribución y se relaciona con las figuras legales de protección y su esta-
do de conservación en función de las categorías de la UICN, siempre y cuando existan en un marco ca-
talán (peces, aves y murciélagos). El catálogo incluye también las especies exóticas que se han establecido 
en el Parque, un 8,7 % del total inventariado. 

Palabras clave
Parque de la Serralada de Marina, vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos

Abstract
Catalogue of Vertebrates in Serralada de Marina Park
The desk research inventory of vertebrate fauna in Serralada de Marina Park counted 149 species of ver-
tebrates: 93 of nesting birds, 32 of mammals, 15 of reptiles and nine of amphibians. The specific richness 
would increase significantly (from 149 to 246) if the species of non-nesting birds and the old and/or ques-
tionable species of the remaining biological groups were considered.

The distribution of each species is described and related to the legal forms of protection and their state 
of conservation based on the IUCN categories as long as they are present in a Catalan setting (fish, birds 
and bats). The catalogue also includes the alien species which have settled in the Park, 8.7% of the total 
inventory. 

Keywords
Serralada de Marina Park, vertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals
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Introducció

El Parc de la Serralada de Marina forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits, 
promoguts i gestionats per la Diputació de Barcelona. El Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina està integrat pels municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gra-
menet, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles, la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. El Pla especial regula 
aquest territori de 3.032 ha a cavall del Maresme, el Barcelonès i el Vallès Oriental. El 
Parc és una secció de la Serralada Litoral, just quan arriba a tocar a la vall del Besòs a 
prop de la seva desembocadura. Els serveis tècnics del Parc disposen de treballs sobre 
determinades espècies o grups biològics i alguns catàlegs de classes taxonòmiques (ocells, 
rèptils, etc.) o, fins i tot, de les cinc classes taxonòmiques que són l’objecte d’aquest ar-
ticle. Tanmateix, calia actualitzar el catàleg vertebrat, bo i incorporant-hi les noves tro-
balles i eliminant-ne les espècies extingides en el decurs dels darrers anys o que hi eren 
per errors d’identificació específica. 

Objectius

Així doncs, els objectius del catàleg són: 

• Inventariar el patrimoni de la fauna vertebrada (peixos, amfibis, rèptils, ocells i 
mamífers) del Parc de la Serralada de Marina.

• Descriure la distribució de cada espècie de forma succinta (per exemple: arreu del 
Parc, només al solell, etc.).

• Relacionar cada espècie amb les figures de protecció legal segons el marc legisla-
tiu català, espanyol i europeu i de l’estat de conservació en funció de les catego-
ries de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) sempre i quan 
existeixin en un marc català (peixos, ocells i rates pinyades). 

• Diferenciar la fenologia de les espècies d’ocells (residents, estivals reproductors, 
estivals no reproductors, hivernants o de pas). 

Val a dir que el catàleg inclou també les espècies exòtiques que s’han establert al Parc. 

Metodologia

Per a la realització d’aquest catàleg el treball ha estat, exclusivament, de gabinet. 
Les fonts principals d’informació són:

• Ornitho.cat: s’han obtingut els registres per a totes i cadascunes de les espècies 
que s’han entrat en aquesta base de dades. Són un total d’11.385 dades: 11 dades 
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per als amfibis, 38 per als rèptils, 11.272 per als ocells, una per a les rates pinyades 
i 63 per a la resta de mamífers. 

•  Prioritat d’ocells per a la conservació a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Bar-
celona: document tècnic en format Excel elaborat per l’Institut Català d’Ornito-
logia. 

• 3Projecte Sylvia: estacions d’anellament d’esforç constant que estandarditzen la 
metodologia de captura i anellament d’ocells.

•  Projecte Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya o SOCC: transsectes de 3 km 
on es registren tots els ocells detectats (observats o escoltats) en sis seccions de 
500 m cadascuna d’elles. 

•  Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya: web que aplega els registres his-
tòrics de flora i fauna a Catalunya i la seva distribució i visualització geogràfica. 
Al treball s’hi refereix com a BDBC. 

•  Informació matisada per experts: contactats personalment per qui signa aquest 
article. Són en Daniel Fernández per a amfibis i rèptils, en Carles Flaquer per a 
les rates pinyades i l’Ignasi Torre i en Toni Arrizabalaga per als altres mamífers. 

Per a la determinació de la vàlua legal i conservacionista de cada espècie l’anàlisi 
s’ha fet a partir de les legislacions europea, catalana i espanyola i l’estatus de conser-
vació amb les categories de la UICN (Unió Internacional de Conservació de la Natura) 
per als tres únics grups biològics (peixos, ocells i rates pinyades) de què es disposa d’in-
formació d’àmbit català. Aquestes disposicions legals i catàlegs d’estats de conservació 
són: 

• Directiva 97/62/CE (Directiva Hàbitats).
• Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre 

de 2009 relativa a la conservació d’aus silvestres (Directiva Ocells).
• Reial decret 139/2011, de 4 de febrero, per al desenvolupament de la Llista d’es-

pècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d’espècies 
amenaçades. 

• Reial decret 630/2013, de 2 de agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’es-
pècies exòtiques invasores. 

• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 

• Estatus de conservació segons criteris de la UICN: només es pot utilitzar, actual-
ment, per als tres únics grups biològics que estaven catalogats per obres sectorials 
en l’àmbit català: peixos, ocells i ratapinyades. 

Amb tota aquesta informació s’han creat cinc catàlegs: amfibis, rèptils, ocells, rata-
pinyades i mamífers. Les ratapinyades, tot i ser de la classe taxonòmica dels mamífers, 
s’ha considerat oportú de tractar-les a part, tant per l’important nombre d’espècies com 
pels buits de coneixement superior que planen damunt d’elles. 
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Cadascun dels cinc catàlegs conté dues llistes d’espècies: 

• Llista d’espècies de presència segura / altament probable al Parc.
• Llista d’espècies antigues i/o de presència dubtosa al Parc.

Vertebrats

S’han tingut en compte només les espècies d’ocells nidificants (espècies residents i esti-
vals reproductores) i, en canvi, s’han descomptat les espècies d’ocells no nidificants (es-
pècies hivernants, de pas o estivals no reproductores). 

Comptat i debatut, hi ha 149 espècies de vertebrats que viuen al Parc, la majoria de les 
quals durant tot l’any (amfibis, rèptils, ocells residents i mamífers), però algunes només 
una part de l’any (diverses espècies de ratapinyades i ocells estivals reproductors). El grup 
més ben representat és el dels ocells nidificants (93 espècies), seguit dels mamífers (32 es-
pècies: 10 de ratapinyades i 22 de mamífers terrestres), rèptils (15 espècies), amfibis (9 
espè cies) i, en darrer terme i amb un valor nul, el grup dels peixos (0 espècies registrades). 

Gràfic 1. Riquesa d’espècies desglossada per classe taxonòmica
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Semblantment, percentualment els ocells nidificants representen gairebé dos terços 
(62 %) de les espècies, i els mamífers, gairebé una quarta part (22 %). Ocells nidificants 
i mamífers, doncs, aporten el 84 % del total de vertebrats. El 16 % restant es distribueix 
entre els rèptils (10 %) i els amfibis (6 %). Els peixos, en la data de redacció d’aquest in-
forme, no compten amb cap dada. 

Si, en canvi, es tenen en consideració les espècies d’ocells no nidificants (espècies hi-
vernants, estivals no reproductores i de pas) i les espècies antigues i/o dubtoses dels al-
tres grups biològics restants, la riquesa específica s’incrementa notablement i, en certa 
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manera, de forma poc acurada o artificiosa. En aquest cas, la riquesa passaria de 149 
espècies a 246 o, el que és el mateix, s’incrementaria en 97 espècies, o, pràcticament, en 
un 65 % respecte del valor que es considera més acurat. El grup que modifica més el seu 
ordre de magnitud de riquesa és, és clar, el dels ocells (+87 espècies), seguit dels mamí-
fers (+6 espècies, 5 de les quals dels mamífers terrestres i 1 ratapinyada). Els peixos i 
rèptils augmenten en 2 espècies. 

Gràfic 2. Aportació percentual per classe taxonòmica a la riquesa específica 
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Gràfic 3: Riquesa d’espècies per classe taxonòmica
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Peixos

No s’ha obtingut cap registre de cap espècie de peix en cap de les fonts consultades. Això 
no obstant, hom considera probable que en alguna bassa artificial hi pugui haver el car-
pí daurat (Carassius auratus) o la gambúsia (Gambusia holbrooki), ambdues, espècies 
exòtiques. 

Amfibis

S’han inventariat 9 espècies d’amfibis al Parc, totes elles autòctones. Destaca la presèn-
cia de tritó verd (Triturus marmoratus) a tocar de la urbanització de la Conreria i en una 
bassa on van ser alliberats. Per la seva escassetat i distribució no prou coneguda també 
destaca la granoteta de punts (Pelodytes punctatus). Darrerament s’ha detectat també la 
presència de la granota de Graf (Pelophylax kl. grafi). 

Totes les espècies d’amfibis estan protegides per la legislació catalana i incloses en la 
categoria D, amb les excepcions de la granota verda (Pelophylax perezi) i la de Graf (Pe-
lophylax kl. grafi), que no estan protegides. Quant a la normativa europea, cal significar 
que no hi ha cap espècie inclosa en l’annex II però sí que n’hi ha quatre que estan inclo-
ses en l’annex IV. La granota verda (Pelophylax perezi) està, en canvi, inclosa en l’annex V 
que en regula la comercialització. 

També destaca que no hi hagi cap espècie antiga/dubtosa a considerar.

Rèptils

S’han inventariat 15 espècies de rèptils al Parc, 14 d’autòctones i 1 d’exòtica invasora, la 
tortuga d’aigua americana (Trachemys scripta). Hi destaquen dues altres espècies de tor-
tugues, una de terrestre i una d’aigua dolça: la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 
i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) –introduïda a Badalona i molt localitzada–, in-
closes en el grau màxim de protecció europeu, en l’annex II. De la primera, no se n’han 
provat les poblacions viables i es creu que la majoria d’exemplars són, probablement, es-
capats de captivitat. 

No hi ha cap altra espècie de rèptil inclosa en l’annex IV europeu. Amb l’excepció de 
la tortuga d’aigua americana, la resta de rèptils estan protegits per la legislació catalana, 
tots en la categoria més baixa (D), excepte tres espècies: el llangardaix ocel·lat (Timon 
lepidus) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), en la categoria C, i la tortuga mediter-
rània (Testudo hermanni), en la categoria B. 

Hi ha dues espècies antigues/dubtoses, que es tracten en el capítol de discussió. 

Ocells

S’han registrat un total de 180 espècies diferents d’ocells, 171 espècies autòctones i 9 es-
pècies exòtiques. De les 9 espècies exòtiques n’hi ha 6 d’invasores: el bec de corall sene-
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galès (Estrilda astrild), el rossinyol del Japó (Leitothrix lutea), la cotorreta de pit gris 
(Myiopsitta monachus), la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), el bec de corall cua-
negre (Estrilda troglodytes) i la tórtora rosa i grisa (Streptopelia risoria). El faisà (Phasia-
nus colchicus), la cotorra alexandrina (Psittacula eupatria) i l’aratinga de cap blau (Ara-
tinga acuticaudata) són les tres espècies exòtiques no invasores. 

Es calcula que hi ha unes 93 espècies nidificants al Parc, de les quals n’hi ha 62 de 
residents (tot l’any al Parc) i 31 d’estivals reproductores (només en època reproductora). 

Gràfic 4. Percentatge de nidificants segons la seva fenologia
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Gràfic 5. Riquesa d’espècies d’ocells segons la seva fenologia
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Hi ha tres espècies en la categoria d’estivals no reproductores, com el ballester (Apus 
melba), l’oreneta cuablanca (Delichon urbica) o l’aligot vesper (Pernis apivorus), que, això 
no obstant, fan niu ben a prop del Parc i, sobretot, el sovintegen per alimentar-s’hi. Hi 
ha 18 espècies en la categoria hivernants com, per exemple, la becada (Scolopax rustico-
la), el lluer (Carduelis spinus), la merla de pit blanc (Turdus torquatus) o el pinsà borro-
ner (Pyrrhula pyrrhula). Hi ha catalogades 66 espècies de pas, algunes de les quals no 
toquen terra sinó que algunes tan sols sobrevolen l’espai aeri del Parc. Són un terç del 
total. Entre elles hi ha, per exemple, la cigonya (Ciconia ciconia), la cigonya negra (Cico-
nia nigra), el falcó de la reina (Falco eleonare), el milà negre (Milvus migrans) o el mos-
quiter de passa (Phylloscopus trochilus). 

Hi ha sis espècies catalogades en l’Annex I de la Directiva Aus que són: 

• Astor (Accipiter gentilis).
• Àliga marcenca (Circaetus gallicus).
• Duc (Bubo bubo).
• Enganyapastors (Caprimulgus europaeus).
• Cotoliu (Lululla arborea).
• Tallareta cuallarga (Sylvia undata).

De totes les espècies nidificants és el botxí (Lanius meridionalis) el que té un estat de 
conservació més precari a Catalunya: espècie en perill (EN). Hi ha altres espècies amb 
un estatus de conservació vulnerable (VU) com el xot (Otus scops), l’òliba (Tyto alba), el 
picot garser petit (Dendrocopos minor), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita), el bit-
xac comú (Saxicola torquata), la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis 
chloris), el passerell (Carduelis cannabina) o la cuereta torrentera (Motacilla cinerea). 

Ratapinyades

S’han inventariat deu espècies de ratapinyades al Parc, totes elles autòctones. Totes les 
espècies estan protegides per les legislacions europea, espanyola i catalana. A escala le-
gal, però, destaquen les tres espècies incloses en el grau màxim de protecció (annex II) 
de la normativa europea: el ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), el 
ratpenat rater gros (Myotis myotis) i el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersi). Tam-
bé destaquen dues espècies categoritzades com a «vulnerable» per la legislació espa-
nyola: el ratpenat rater gros (Myotis myotis) i el ratpenat de cova (Miniopterus schrei-
bersi). Quant al seu estat de conservació a Catalunya n’hi ha dues amb categoria de 
«Vulnerable» (VU): el ratpenat rater gros (Myotis myotis) i el ratpenat de cova (Mini-
opterus schreibersi). 

La llista d’espècies antigues/dubtoses inclou una espècie que es tracta en el capítol de 
discussió 
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Mamífers

S’han inventariat 22 espècies de mamífers al Parc, 19 d’autòctones i tres d’exòtiques. 
La legislació catalana protegeix quatre espècies, totes en la categoria més baixa de 

protecció (D): l’eriçó fosc (Erinaceus europeus), l’esquirol (Sciurus vulgaris), la rata d’ai-
gua (Arvicola sapidus) i la mostela (Mustela nivalis). Per tant, la gran majoria d’espècies 
de mamífers, doncs, no estan protegides, tan sols quatre espècies d’un total de 22. Cal 
també significar que el gat mesquer o geneta (Genetta genetta) té regulada la seva cap-
tura (annex V) per la legislació europea. 

De les tres espècies exòtiques no n’hi ha cap d’invasora. S’ha considerat la rata negra 
(Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvegicus) i el gat mesquer (Genetta genetta) 
com a espècies exòtiques malgrat que faci segles que són al territori. 

Discussió

Amb caràcter general, l’execució del treball ha comptat amb algunes dificultats inespera-
des, motivades sobretot per la gran diversitat de fonts consultades –amb dades no con-
cordants o, fins i tot, antagòniques–, l’absència de precisió en la localització geogràfica i 
l’escassetat o absència de dades per a algunes espècies o, fins i tot, grups biològics (peixos). 
La font principal de dades ha estat Ornitho.cat, on hi ha un biaix extremadament marcat 
cap als ocells, car representen el 99 % de tots els registres. Les altres quatre classes taxo-
nòmiques representen l’1 % del total de dades de què s’ha disposat per fer el catàleg i, per 
tant, és evident que manquen dades per precisar la distribució de les espècies d’aquests 
altres grups biològics. El grup dels peixos no té cap dada i hi ha moltes espècies d’altres 
grups (p. ex.: llebre europea, rata negra, etc.) que tampoc no tenen ni una sola dada. En 
aquests casos les dades s’han obtingut d’altres publicacions o treballs. Una altra dificultat 
afegida és la informació oposada segons la font, espècies que alguns autors consideren que 
formen part de la riquesa del Parc i d’altres que no. En aquest cas correspon a l’autor del 
catàleg amb l’assessorament dels experts de cada grup biològic decidir si les inclou en el 
catàleg principal o les ubica en les «antigues/dubtoses». També hi ha dificultats quan es 
compta amb dades antigues de presència, però sense dades actuals, ja que no es pot saber 
del cert si és per manca de prospecció de camp o perquè l’espècie s’ha extingit de l’àmbit. 
També hi ha un reguitzell de dades sense dates que no permeten determinar el període 
temporal. En principi no sol representar cap problema a no ser que sigui una dada relle-
vant d’una espècie que es dubta d’incloure-la o no en el catàleg. També hi ha problemes 
derivats de la manca de precisió de la localització quan la quadrícula aplega, per exemple, 
territori de dins i de fora del Parc i no hi ha les coordenades precises del punt de registre. 
El criteri per situar algunes espècies en les «antigues/dubtoses» i no en el catàleg principal 
no és senzill tampoc. No deixa de ser una llista calaix de sastre de mida reduïda i que 
aplega espècies diverses que hi estan incloses per causes diferents. Hi ha espècies que per 
qui signa aquest treball tenen una presència altament improbable al Parc malgrat que 
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alguns autors/treballs diguin que hi són. També hi ha espècies que només s’han observat 
una o poques vegades i que, per tant, les seves poblacions podrien estar extingides o no 
ser viables. Finalment, hi ha espècies que surten en alguns catàlegs per errors d’identifi-
cació de l’espècie. Les espècies «antigues/dubtoses» consten a part de les que es donen per 
vàlides, però, com aquestes, estan en els respectius documents Excel del treball. 

A l’hora de posar una espècie en la categoria d’«exòtica» cal dir que no hi ha cap cri-
teri estandarditzat del període de temps (10 segles? cinc segles?) que ha de passar perquè 
l’espècie deixi de ser considerada exòtica i passi a ser autòctona. Sí que hi ha, però, una 
disposició legal per determinar quines de les espècies exòtiques són invasores. També cal 
esmentar la no concordança dels noms científics d’algunes determinades espècies en pu-
blicacions o bases de dades coetànies: una espècie pot tenir noms diferents en funció del 
llibre o publicació. La durada del treball ha estat prou llarga perquè hi hagi hagut noves 
aportacions al catàleg basades en les darreres troballes (p. ex.: granota de Graf). 

Pel que fa als peixos, encara que no s’hagi obtingut cap registre de cap espècie en cap 
de les fonts consultades, es considera probable que en alguna bassa artificial hi pugui 
haver espècies exòtiques com el carpí daurat (Carassius auratus) o la gambúsia (Gam-
busia holbrooki). Quant als amfibis, hi ha poc a comentar, car no hi ha cap espècie «an-
tiga/dubtosa», però sí que és remarcable que la presència del tritó verd (Triturus marmo-
ratus) es deu a alliberaments en punts òptims. En referència als rèptils cal remarcar que 
no està gens clar l’origen dels exemplars de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 
del Parc, però es consideren escapats de captivitat. Es desconeix també si s’han repro-
duït mai i si formen alguna població viable. Hi ha dues espècies del grup «antigues/dub-
toses». La primera és la serp de ferradura (Hemorrhois hipocrepis) que es considera ex-
tingida recentment segons una comunicació personal d’en Dani Fernández. La segona 
és l’escurçó ibèric (Vipera latastei), que els experts també consideren extingida  –fitxes 
del Pla estratègic de conservació de la fauna de la XPN– tot i que al BDBC n’hi ha una 
dada a la DF39 i també a l’Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya i Andorra. 

Quant als ocells, de cara al catàleg principal s’han prioritzat les espècies nidificants 
car són les que confereixen més valor al territori per tal com revelen una qualitat òpti-
ma d’hàbitat (tranquil·litat per fer el niu, abundància de menjar per a l’alimentació dels 
pollets, etc.) per a la parella adulta i per a la seva descendència, que, a vegades, consta de 
postes diferents.

És obvi que les espècies de pas no havien d’estar al catàleg principal, ja que moltes 
d’elles només sobrevolen l’espai, però no és tan clar no haver-hi inclòs les 18 espècies ca-
tegoritzades com a hivernants, encara que així s’hagi determinat. Val a dir que és plausi-
ble que alguna de les espècies catalogades ara no hi faci niu o faci niu a prop del Parc però 
a fora, tot i alimentar-se a dins. Semblantment, és ben probable que algunes de les espè-
cies que no s’han considerat nidificants puguin actualment fer niu localment i de forma 
escassa en algun punt del Parc. Destaquen tres espècies (xixella, pardal de bardissa i gaig 
blau) amb alguna dada en període reproductor però que no s’han considerat nidificants 
segons l’expertesa de les fonts consultades. També cal posar en relleu que hi ha un nom-
bre rellevant d’espècies d’ocells (24) que mereixerien un tractament de dades més acurat 
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i afinat del que ha permès l’abast del treball. D’aquesta forma se’n milloraria el coneixe-
ment de la distribució al Parc i, sobretot, se’n verificaria la categoria fenològica i el grau 
de certesa de la nidificació (observat en hàbitat adequat, cantant, peixant pollets, etc.). 
Aquestes espècies són les següents: el cruixidell (Emberiza calandra), la cogullada vulgar 
(Galerida cristata), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el trencapinyes (Loxia curviros-
tra), la cotoliu (Lululla arborea), la merla blava (Monticola solitarius), la cuereta torrente-
ra (Motacilla cinerea), la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), el durbec (Coccothraus-
tes coccothraustes), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’oreneta cua-rogenca (Hirundo 
daurica), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), el pardal de bardissa (Prunella modularis), 
el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el balquer (Acrocephalus arundinaceus), la boscar-
la de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el mussol banyut (Asio otus), la xixella (Columba 
oenas), el gaig blau (Coracias garrulus), el corb (Corbus corax), el falcó pelegrí (Falco pe-
regrinus), el mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), la cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicu-
rus) o la tallareta vulgar (Sylvia communis). Hi ha altres espècies per a les quals, tot i ser 
de nidificació segura (àliga marcenca, astor, etc.), convindria disposar de la cartografia 
associada. D’algunes espècies dubtoses (trencapinyes, cotoliu, cogullada vulgar, etc.) se 
n’han destriat les dades del període reproductor exclusiu (juny-agost) per saber si eren 
potencialment nidificants a la zona. La decisió de la categoria fenològica en què ubicar 
cada espècie s’ha fet gràcies a les dades en el període reproductor que han estat afinades 
amb la informació proveïda pels dos atles comarcals (Vallès Oriental i Maresme) d’ocells 
nidificants i el matís del coneixement tècnic i del territori de qui signa aquest treball.

Cal posar en relleu que les ratapinyades són el grup de mamífers i de vertebrats ter-
restres més desconeguts al nostre país. La intensificació del treball de camp ha compor-
tat l’aparició de «noves» espècies que mai no havien estat inventariades al Parc ni, en 
algun cas, a Catalunya. És possible que en el futur apareguin noves espècies o nous re-
fugis per a aquestes, actualment ignots. El ratpenat de ferradura mitjà (Rhinolophus me-
helyi) té una dada al Parc, a la quadrícula DF39 del BDBC. Ara bé, els tècnics que, re-
centment, han inventariat les ratapinyades no l’han trobat pas i, per això, no està al 
catàleg principal sinó amb les «antigues/dubtoses». 

Finalment, quant a la resta dels mamífers, cal posar en relleu que sigui la classe ta-
xonòmica amb el nombre més elevat d’espècies «antigues/dubtoses», amb un total de 
cinc espècies: l’eriçó clar (Atelerix algirus) té tres dades al BDBC però se n’ha fet recerca 
específica amb gossos ensinistrats i no s’ha trobat al Parc (comunicació personal d’en 
David Carrera i l’associació Galanthus). El turó (Mustela putorius) té una dada al BDBC 
a la Conreria però se n’ignora la data del registre. La llúdriga (Lutra lutra) te dues dades 
al BDBC però al Besòs, riu que ha colonitzat recentment, arribant també a la seva de-
sembocadura. No es descarta que pugui pujar per algun torrent de l’obaga del massís en 
època de cabals alts si hi trobés recursos tròfics. El gat fer (Felis silvestris) té quatre da-
des al BDBC a Santa Maria de Martorelles, però se n’ignoren les dates dels registres. El 
llop (Canis lupus) té tres dades al BDBC, es creu que antigues; tanmateix, se n’han ob-
servat exemplars aïllats a poques desenes de quilòmetres del Parc, però amb notables 
infraestructures viàries entremig que en dificulten la connexió. 
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Resum
En els últims dos anys al Parc del Montnegre i el Corredor han estat introduïts patògens que han obligat 
a modificar els mostrejos d’amfibis per prevenir-ne la dispersió. Aquests patògens són els causants d’un 
important declivi en aquest grup faunístic; ha portat a l’extinció 90 espècies i ha posat en risc greu la con-
servació de la resta. Per aquest motiu la bioseguretat s’ha transformat en una necessitat a l’hora de treba-
llar amb aquests animals, ja que un dels principals vectors d’aquestes malalties és l’ésser humà. Conèixer 
i aplicar bé el protocol de bioseguretat pot frenar la dispersió d’aquestes malalties i ajudar a alentir la pèr-
dua de biodiversitat d’aquest grup faunístic. El més mínim error pot comportar terribles conseqüències 
en poblacions salvatges, com les del tritó del Montseny, espècie en perill crític d’extinció. 

Paraules clau
Amfibis, malalties emergents, bioseguretat, quitridiomicosis, ranavirus 

Resumen
La bioseguridad, una herramienta imprescindible para la conservación de los anfibios
En los últimos dos años en el Parc del Montnegre i el Corredor han sido introducidos patógenos que han 
obligado a modificar los muestreos de anfibios para prevenir su dispersión. Estos patógenos son los cau-
santes de un importante declive en este grupo faunístico, llevando a la extinción a 90 especies y poniendo 
en grave riesgo la conservación del resto. Por este motivo la bioseguridad se ha transformado en una ne-
cesidad a la hora de trabajar con estos animales, debido a que uno de los principales vectores de estas en-
fermedades es el ser humano. Conocer y aplicar bien el protocolo de bioseguridad puede frenar la disper-
sión de estas enfermedades y ayudar a retardar la pérdida de biodiversidad de este grupo faunístico. El más 
mínimo error puede comportar terribles consecuencias para las poblaciones salvajes, como las del tritón 
del Montseny, especie en peligro crítico de extinción.

Palabras clave
Anfibios, enfermedades emergentes, bioseguridad, quitridiomicosis, ranavirus

Abstract
Biosecurity, an Essential Tool for Amphibians’ Conservation  
The detection in the last two years of highly-infective amphibian pathogens in a few localities in El Mont-
negre i el Corredor Nature Park has triggered all the alarms, making it necessary to modify the amphib-
ian monitoring protocols in order to prevent their dispersal to other localities both inside and outside the 
Park. These emergent diseases caused by fungi and viruses have already led to the extinction of more than 
90 amphibian species worldwide and nowadays represent one of the main threats to amphibian survival 
and conservation. As humans are one of the main vectors of these emerging diseases, biosecurity has be-
come of paramount importance when working with amphibians. The implementation of correct biosecu-
rity protocols thus becomes crucial to slow down disease dispersal and the loss of amphibian diversity. 
The smallest error in the implementation of biosecurity protocols could have a terrible impact on wild 
amphibian populations such as the critically endangered Montseny brook newt.

Keywords
Amphibians, emerging diseases, biosecurity, chytridiomycosis, ranavirus
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Introducció

En els últims cinquanta anys s’ha produït una important pèrdua de biodiversitat de ver-
tebrats pel que fa a quantitat d’espècies i poblacions. Si exceptuem les extincions degu-
des a grans cataclismes com la dels dinosaures fa seixanta-cinc milions d’anys, actual-
ment les espècies s’estan extingint a un ritme molt més ràpid que en qualsevol moment 
del passat (entre cent i mil cops més alt). Estudis recents estimen que desapareixen al 
voltant de 27.000 espècies a l’any. Això es tradueix en tres espècies extingides cada hora 
que passa. Aquesta extinció, que ja és coneix com la sisena extinció, té un culpable clar, 
l’ésser humà, el qual amb la seva capacitat d’intervenir en el medi de forma poc 
responsable ha modificat l’equilibri natural de pràcticament tots els sistemes.

Aquest declivi d’espècies és especialment greu pel que fa als amfibis, ja que aproxi-
madament un 41 % de les espècies estan amenaçades. L’estat crític de les diferents espè-
cies d’amfibis es deu en gran part a la vulnerabilitat d’aquest grup com a conseqüència 
del seu cicle de vida. Amb una fase larval aquàtica i una fase terrestre adulta, els amfibis 
són vulnerables als impactes que afecten ambdós ambients. 

L’alteració, la fragmentació i la pèrdua d’hàbitats que causen l’aïllament de les pobla-
cions, la pèrdua de qualitat ambiental dels ecosistemes, la degradació i la contaminació 
dels sistemes aquàtics i humits en general, dificulta la reproducció, desenvolupament i 
supervivència d’amfibis. A més d’aquestes causes principals de la disminució de la bio-
diversitat d’amfibis, cal afegir-hi també altres motius d’origen més recent com són l’aug-
ment de les espècies introduïdes, la pèrdua de connectivitat ecològica, l’augment de la 
presència humana, l’augment de la radiació ultraviolada, el canvi climàtic i, darrerament, 
l’aparició de malalties emergents.

Les malalties emergents van ser descrites fa aproximadament uns vint anys i el grup 
més afectat ha estat el dels amfibis, el qual ha patit mortalitat poblacional i, en molts 
casos, la desaparició d’espècies senceres. Tot i que hi ha diverses malalties emergents 
descrites, són tres les principals que estan causant estralls en les poblacions d’amfibis: 
dues fúngiques i una d’origen víric. Les dues produïdes per fongs estan assignades a 
dues espècies de la divisió Chytridiomycota i són les causades per Batrachochytrium 
dendrobatidis (Bd) i Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), ambdós d’origen asi-
àtic i causants de la malaltia infecciosa anomenada quitridiomicosi. L’altre és un gènere 
de virus de la família Iridoviridae anomenat virus de la granota tipus 3 i conegut com a 
ranavirus. 

Aquestes malalties, principalment i conjuntament amb d’altres, estan incidint nega-
tivament en les poblacions d’amfibis a escala mundial i s’ha demostrat que són les cul-
pables de l’extinció de 90 espècies d’aquest grup faunístic al món.

L’expansió d’aquestes malalties, des del seu lloc d’origen fins a colonitzar gairebé la 
totalitat del planeta, és molt probablement deguda al comerç d’espècies amb la finalitat 
de fer recerca (estudis embriològics o la coneguda prova d’embaràs de la granota entre 
altres exemples), o al comerç d’espècies exòtiques per a la venda com a animals de com-
panyia.
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Molts dels exemplars comprats a les botigues d’animals per persones inexpertes en 
el seu manteniment s’alliberen finalment al medi natural. Aquestes persones actuen 
en molts casos de bona fe, ja que no són coneixedores dels problemes que poden cau-
sar als ecosistemes i de la legislació sobre les espècies exòtiques, la qual obliga a fer 
que siguin dipositades a centres de fauna que se’n facin càrrec. El resultat final és que 
moltes espècies exòtiques són alliberades al medi natural malaltes, amb el risc de ser 
vectores asimptomàtiques i dispersores de diferents malalties que quan entren als eco-
sistemes aquàtics, poden afectar les espècies autòctones. A més, algunes d’aquestes 
espècies exòtiques alliberades poden convertir-se en espècies invasores, de manera 
que poden causar greus alteracions en els ecosistemes i en les poblacions d’amfibis. 
Aquest és el cas, per exemple, de la tortuga de Florida, la qual depreda activament les 
larves i adults d’amfibis.

El cicle de vida dels fongs abans esmentats que produeixen la malaltia anomenada 
quitridiomicosi depèn fonamentalment de l’aigua i la queratina, proteïna de la qual es 
nodreixen. Per completar el seu cicle biològic, han d’infectar un hoste, que en el cas que 
ens ocupa serà un amfibi. El fong es nodreix de la queratina de la pell de l’amfibi i for-
ma uns saquets microscòpics anomenats esporangis, els quals, quan estan madurs, ex-
pulsen centenars d’espores flagel·lades anomenades zoòspores, que reinfecten l’hoste o 
es dispersen per l’aigua. Quan contacten amb un amfibi, les espores travessen la pell. La 
destrucció de la queratina, la proliferació d’esporangis i la mort de l’epidermis superfi-
cial provoquen l’alteració funcional de la pell, cosa que es tradueix en una alteració de 
l’equilibri hídric i de l’intercanvi d’electròlits. A més, es produeixen microferides ober-
tes que acaben amb la vida de l’exemplar en un lapse molt breu de temps. Una vegada 
les espores són a l’aigua esperen el pas d’un altre amfibi per repetir el cicle.

Metodologia i discussió

Un dels punts més importants per evitar ser els vectors de la dispersió o introducció de 
les malalties emergents és incorporar els criteris de bioseguretat de forma estricta. Hi 
ha unes pautes de bioseguretat senzilles i de fàcil acompliment que minimitzaran els 
riscos de dispersió de malalties al medi natural.

El concepte que fins ara teníem d’una sortida d’observació d’amfibis o de coneixe-
ment del medi aquàtic, ha de canviar pel bé de les poblacions d’aquests animals, per la 
no alteració dels sistemes aquàtics i per la responsabilitat que tenim envers el medi na-
tural de cara a futures generacions.

Si sortim al camp, hem de realitzar un procés de desinfecció de material previ a l’ac-
tivitat, però també un cop aquesta hagi finalitzat. Aquesta desinfecció s’ha de realitzar 
utilitzant com a desinfectant qualsevol dels productes enumerats a la taula 1:
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Taula 1

Producte Quantitat efectiva Temps d’actuació Indicació

Alcohol 70 % 30 segons Material electrònic

Virkon® S 5 g / L d’aigua 5 minuts Salabrets i botes 

Rentadora 40 ºC 30 minuts Roba 

El material de mostreig ha d’estar en un lloc sec i sempre que es pugui a temperatu-
res superiors a 17 ºC; el dia abans de la sortida, el material necessari s’ha de desinfectar 
amb qualsevol dels desinfectants indicats a la taula 1 i s’han de respectar els temps pro-
posats.

S’ha de minimitzar el material de manipulació, salabrets, safates i estris emprats. Està 
totalment desaconsellat que es distribueixin salabrets o material de captura a l’alumnat 
o personal sense formació en bioseguretat ni permisos de manipulació d’animals. 

Abans de començar la sortida s’ha de desinfectar el calçat mitjançant un pediluvi 
amb Virkon® S. Un pediluvi (safata amb aquest desinfectant per a les sabates) és un re-
cipient que conté líquid desinfectant i on els mostrejadors introdueixen el calçat per de-
sinfectar-lo abans i després d’entrar en contacte amb el medi aquàtic.

La manipulació d’exemplars s’ha de realitzar només si és imprescindible. S’han d’uti-
litzar guants de nitril sense pols i canviar-los al més sovint possible. El protocol ideal 
aconsella canviar-los cada cop que es manipuli un exemplar diferent.

Una vegada acabada la sortida de camp, tot el material s’ha de desinfectar de nou.
La recol·lecció de larves i adults d’amfibis en el medi natural està regulada de forma 

general per la Generalitat de Catalunya en l’annex del Decret legislatiu 2/2008, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en què s’indiquen les espècies 
protegides de la nostra fauna salvatge autòctona. Si bé la major part dels nostres amfibis 
estan protegits, la captura d’animals de la nostra fauna salvatge amb finalitat científica, 
de gestió o educativa requereix una autorització excepcional atorgada pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat: «Autorització especial per a la captura científica, de 
gestió o educativa» (article 58 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimo-
ni natural i de la biodiversitat, i article 34 del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de protecció dels animals), atès que es tracta d’una excepció a les 
garanties de conservació de les espècies autòctones salvatges establertes en l’article 52 
de la Llei 42/2007 i en l’article 33 del Decret legislatiu 2/2008.

Per aquest motiu, només es poden capturar exemplars amb l’autorització correspo-
nent. Aquesta regulació, a més de tenir una base legal, té una forta fonamentació cien-
tífica i sanitària.

Ja hem comentat que els amfibis tenen la pell nua i, en conseqüència, la seva mani-
pulació pot produir-los danys en molts casos irreversibles. A part del risc de transmissió 
de patògens o microorganismes aliens de la microbiota pròpia de l’amfibi, hi ha un risc de 
dessecació, sobreescalfament i asfíxia per reducció de l’intercanvi de gasos per la pell, 
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ja que la major part de l’intercanvi d’aquests gasos en molts amfibis es realitza per la 
pell. D’altra banda, la captura d’un amfibi per part nostra posa l’animal en una situació 
d’estrès de difícil avaluació, però que comporta riscos per a la seva supervivència. Aquest 
fet no és només significatiu per als individus adults, també és aplicable a la fase larvària 
dels amfibis (els capgrossos i les larves). 

D’altra banda, el costum massa freqüent d’alliberar animals a la natura provinents 
de l’àmbit domèstic o d’altres indrets de la natura, és una de les principals causes de 
l’aparició de malalties emergents i de la desaparició de poblacions i espècies. En el pri-
mer cas, acostuma a tractar-se d’espècies exòtiques que amb una errònia bona intenció 
s’alliberen al camp. D’altres cops, aquests alliberaments poden ser intencionats, bé per 
finalitats econòmiques, o bé amb finalitats lúdiques o esportives, com és el cas dels pei-
xos. Les espècies exòtiques, o al·lòctones, són les que estan fora de la seva àrea de dis-
tribució natural. Algunes d’aquestes espècies exòtiques que s’han introduït al territori 
tenen la capacitat de sobreviure, reproduir-se i escampar-se pels ambients naturals, 
formar poblacions estables en l’àrea d’alliberament. En aquest cas, poden produir im-
pactes importants en els ecosistemes naturals, en altres espècies o en les activitats hu-
manes i econòmiques. Aquestes espècies exòtiques que es queden i que són nocives per 
a la fauna autòctona són les espècies exòtiques invasores (EEI). Les EEI són una de les 
principals causes de pèrdua de la biodiversitat i poden causar les alteracions següents 
en els sistemes:

• Alteració de l’estructura de l’ecosistema original tant a escala biòtica com abiòtica.
• Competència amb les espècies autòctones per coincidència de nínxol.
• Depredació sobre la fauna autòctona.
• Transmissió de patògens.

D’altra banda, la translocació d’individus d’una mateixa espècie dintre de la seva àrea 
de distribució s’ha d’evitar per diversos motius. Hem de ser conscients que els ecosiste-
mes es troben en un equilibri dinàmic i que el nombre d’espècies i individus va canviant 
al llarg del temps com a conseqüència de les diferents relacions interespecífiques que s’hi 
estableixen i les relacions amb el medi abiòtic. Aquest equilibri dinàmic és també fràgil 
i la introducció de nous exemplars en pot fer canviar les condicions. A més, no som nor-
malment conscients dels processos microevolutius o adaptatius que s’hi poden estar 
produint. La introducció d’un individu d’una espècie present, provinent d’un altre punt 
d’aigua pot trencar aquest procés que pot estar desenvolupant-se des de fa milers d’anys. 
A més, sense saber-ho podem ser vectors de molts patògens que entre les moltes vies que 
utilitzen per dispersar-se, tenen la via humana.

Per tots aquests motius, hem de ser molt curosos amb la translocació, captura i ma-
nipulació dels exemplars i evitar-la sempre que sigui possible. És important posar en 
valor l’observació i la identificació de processos i fenòmens a distància. Aprendre a ob-
servar sense intervenir.



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

245

Conclusions

Degut a l’aparició de les malalties emergents d’amfibis, hem de canviar el concepte de 
visitar els ecosistemes aquàtics per evitar ser vectors de malalties que afectin les pobla-
cions d’amfibis i altres organismes presents en aquests ambients. 

S’ha tornat imprescindible que durant les sortides de camp ja siguin lúdiques o amb 
finalitat científica siguin aplicats els protocols de bioseguretat descrits anteriorment i 
que es minimitzi sempre dins del possible la manipulació.

D’aquesta manera evitarem la dispersió d’aquestes malalties i protegirem les pobla-
cions d’amfibis autòctones, ja que algunes d’elles es troben en greu perill de desaparèi-
xer com seria el cas del tritó del Montseny. En el projecte Life Tritó Montseny s’han re-
forçat les mesures de bioseguretat per evitar que aquets patògens arribin a les seves 
poblacions i acabin amb l’espècie.
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Resum 
Entre els anys 2017 i 2019, i coincidint especialment amb la detecció del fong Batrachochytrium salaman-
drivorans (Bsal) als amfibis del Parc del Montnegre, s’ha fet un increment del seguiment sanitari per a la 
detecció d’aquest i altres microorganismes patògens a Catalunya. S’han mostrejat un total de 1.227 ani-
mals de 20 espècies a 50 espais naturals de tota la geografia catalana (des dels Pirineus fins al delta de 
l’Ebre). Els resultats han permès detectar alguns animals positius al fong Batrachochytrium dendrobatidis, 
i fins i tot al virus ranavirus, però no s’ha obtingut cap positiu en aquest nou fong (Bsal). Podem conclou-
re que el Parc del Montnegre és l’únic lloc on aquest fong està present al medi. També en la demarcació 
del Montnegre es va detectar el ranavirus en animals procedents d’una instal·lació de cria en captivitat i 
en una bassa exterior a Vallgorguina. 

Paraules clau
Batrachochytrium salamandrivorans, Montnegre, seguiment sanitari, Catalunya, ranavirus

Resumen 
Prospección sanitaria de los anfibios de Cataluña: conociendo la distribución real del hongo 
patógeno Batrachochytrium salamandrivorans
Entre los años 2017 y 2019, y coincidiendo especialmente con la detección del hongo Batrachochytrium 
salamandrivorans en los anfibios del Parque de El Montnegre, se ha realizado un incremento de los análi-
sis sanitarios de detección de este y otros microorganismos patógenos en Cataluña. Se han muestreado un 
total de 1.227 animales de 20 especies en 50 espacios naturales de toda la geografía catalana (desde los Pi-
rineos hasta el delta del Ebro). Los resultados permiten detectar algunos animales positivos al hongo Batra-
chochytrium dendrobatidis, e incluso el virus ranavirus, pero no se ha obtenido ningún positivo en este 
nuevo hongo. Podemos concluir que el Parque del Montnegre es la única localidad donde este hongo se 
encuentra presente. También en la demarcación del Montnegre se detectó ranavirus en animales proce-
dentes de cautividad y en una balsa exterior en Vallgorguina.

Palabras clave
Batrachochytrium salamandrivorans, Montnegre, seguimiento sanitario, Cataluña, ranavirus

Abstract
Health Survey of Amphibians in Catalonia: Ascertaining the Real Distribution of the Pathogenic 
Fungus Batrachochytrium salamandrivorans
Between 2017 and 2019, and coinciding in particular with the identification of the fungus Batrachochytri-
um salamandrivorans in amphibians in El Montnegre Park, there was an increase in health analyses to 
detect this and other pathogenic microorganisms in Catalonia. A total of 1,227 animals of 20 species were 
sampled in 50 wilderness areas throughout Catalonia (from the Pyrenees to the Ebro Delta). The results 
showed that some animals are positive for the fungus Batrachochytrium dendrobatidis and even for rana-
virus, but no positive results were derived for this new fungus. We can conclude that El Montnegre Park 
is the only place where this fungus is present. Also in the Montnegre area, ranavirus was detected in an-
imals from captivity and in an external pond in Vallgorguina.

Keywords
Batrachochytrium salamandrivorans, Montnegre, health monitoring, Catalonia, ranavirus
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Introducció

L’aparició evident i visible de malalties en els amfibis a Catalunya ha fet que hi hagi una 
preocupació especial per com poden afectar aquestes malalties l’estat de conservació de 
les espècies de la nostra geografia. Algunes són malalties clàssiques i conegudes i d’al-
tres són malalties emergents de nova instauració en aquest territori. Entre els anys 2017 
i 2019 s’ha realitzat un seguiment sanitari per a la detecció de malalties i microorganis-
mes patògens a Catalunya. En aquest seguiment s’han combinat tècniques de vigilància 
activa (recollint mostres de control «a cegues» en àrees sense aparent presència de la 
malaltia) i vigilància passiva (analitzant mostres d’animals ferits, malalts o morts). Tam-
bé s’han analitzat amfibis procedents de comissos dels agents rurals fruit de la possessió 
il·legal en diferents zones de Catalunya.

Material i mètodes

Per a la realització d’aquest estudi sanitari s’han recollit mostres en diferents localitza-
cions de la geografia catalana (figura 1). Les tasques de recol·lecció al camp les han rea-
litzat entitats naturalistes, universitats, associacions i ONG, les quals consten a la secció 
d’agraïments. Entre 2016 i 2017 es van realitzar a més, controls de poblacions d’amfibis 
exòtics establerts a diferents llocs de Catalunya. També va dur a terme algunes interven-
cions el Cos d’Agents Rurals dins l’àrea d’influència del Parc del Montnegre.

S’han analitzat 50 espais naturals de Catalunya, i s’han obtingut un total de 1.227 
amfibis de 21 espècies diferents. La majoria d’aquestes espècies són autòctones: Alytes 
obstetricans, Bufo spinosus, Calotriton arnoldii, Calotriton asper, Dioscoglosus pictus, 
Epidalea calamita, Hyla meridionalis, Lyssotriton helveticus, Pelobates cultriipes, Pelody-
tes punctatus, Pelophylax graphi, Pelophylax perezi, Pleurodeles waltl, Rana temporaria, 
Salmandra salamandra i Triturus marmoratus. També s’han analitzat espècies exòtiques 
trobades en llibertat o introduïdes a Catalunya com Lithobates catesbeiana (delta de 
l’Ebre), Lyssotriton boscai (Montseny), Ommatotriton ophriticus, (capturat a la serra de 
Busa), Ichthyosaura alpestris (capturat a Montesquiu i al Montnegre) i Triturus anatoli-
cus (capturat al Montnegre).

Per tal de fer les anàlisis sanitàries, es van realitzar diferents proves clíniques en fun-
ció de l’estat de l’animal o de la mostra rebuda al laboratori. Per als animals vius: hema-
tologia (valoració d’un frotis de sang amb tinció de Diff Quick), citologia cutània (tin-
cions de Diff Quick i Cotton Blue a empremtes cutànies), biòpsies, histologia (tinció 
d’hematoxilina/eosina i tinció de Grocott), anàlisis de PCR i qPCR. Per als animals 
morts: un examen extern per valorar la presència de lesions cutànies i la fixació de l’ani-
mal sencer en etanol 70 % per al seu estudi histopatològic complet. A més, es van agafar 
hisops cutanis per a la realització de PCR i mostres de pell per a anàlisis de qPCR i mi-
croscòpia electrònica de transmissió.
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La histologia es va fer mitjançant talls sagitals de cos sencer dels animals recentment 
morts. Això va permetre la realització d’un estudi al microscopi òptic de pell i totes les 
vísceres (cor, fetge, pulmons, ronyons, ossos, intestí, gònades, cervell) en orientació ana-
tòmica fisiològica. Totes les seccions van ser descalcificades, incloses en parafina i te-
nyides amb les tincions histològiques d’hematoxilina/eosina seguint procediments es-
tàndards.

Les anàlisis de PCR es van realitzar en laboratoris especialitzats i seguint les pautes 
marcades bibliogràficament en ranavirus (Miller et al., 2015) Batrachochytrium den-
drobatidis (Blooi et al,. 2013) i Batrachochytrium salamandrivornas (Blooi et al., 2016).

Resultats

Els resultats es mostren a la figura 1. La gran majoria de positius detectats en les dife-
rents malalties es poden considerar portadors asimptomàtics:

• Ranavirus: positius al tritó exòtic Ichthyosaura alpestris introduït al PN del Cas-
tell de Montesquiu i procedents de captivitat dins de l’àrea d’influència del PN 
del Montnegre; així com a granotes Pelophylax perezi en llibertat a Vallgorguina.

• Batrachochytrium dendrobatidis: positius repartits per Catalunya (incloent-hi el 
PN del Montnegre).

• Batrachochytrium salamandrivorans: positius al PN del Montnegre (afecta els tri-
tons autòctons Triturus marmoratus, Ichthyosaura alpestris, així com a l’exòtic 
Triturus anatolicus).

• Dermocystidium sp. positius repartits bàsicament per la província de Girona.

Només hi ha quatre àrees (representades amb circumferències negres a la figura 1) 
on s’ha associat la presència d’un patogen amb algun brot de mortalitat. 

• Batrachochytrium salamandrivorans: Montnegre.
• Batrachochytrium dendrobatidis: la Musara, Montseny i Gavarres. 

Respecte a Dermocystidium sp., els positius trobats fins ara, de moment no estan re-
lacionats amb un brot de mortalitat a la natura.

Respecte al ranavirus, tot i que hi ha positius detectats, no n’hi ha cap d’associat a 
mortalitat ni malaltia.

Respecte a l’herpesvirus, tot i que les mostres histològiques són altament sospitoses, 
encara no s’ha pogut confirmar la seva presència per cap altra metodologia clínica em-
prada.

Cal destacar que, dins la demarcació del Montnegre, el març de 2018 es va produir 
el primer positiu del fong Batrachochytrium salamandrivorans al Mediterrani, en un 
amfibi exòtic introduït (Triturus anatolicus).



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

250

Figura 1. Resultats de les anàlisis sanitàries realitzades a Catalunya entre 2017 i 2019

Cercles blancs: mostrejats i negatius. Cercles vermells: positius en Bd. Cercles grocs: positius en Bsal. Cercles 
verds: positius en ranavirus. Cercles blaus: positius en Dermocistidium. Cercles blaus i gris: sospitosos d’herpesvirus. 
Circumferències negres: mortalitat confirmada associada.

Discussió i conclusions

Aquest és el primer estudi complet de malalties en amfibis que es presenta a Catalunya. 
Tanmateix, cal considerar que les províncies de Lleida i Tarragona han quedat menys 
prospectades que Barcelona i Girona. Ja sigui per la menor quantitat de naturalistes o 
d’estudis en aquesta zona o per altres motius, s’haurà d’intentar incrementar les pros-
peccions sanitàries en aquesta part del territori en un futur proper. 

Els resultats ens mostren que els patògens com Batrachochytrium dendrobatidis es-
tan àmpliament repartits, sense estar necessàriament relacionats amb brots de mortali-
tat, dades que coincideixen amb els treballs publicats recentment en aquest territori 
(Walker et al., 2010; Saura et al., 2016; Martínez-Silvestre, 2019; Montori et al., 
2019). Altres patògens com ranavirus i Dermocistidium hi són presents puntualment, 
però de moment no s’associen a brots de mortalitat. 
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El més preocupant es Batrachochytrium salamandrivorans, que s’ha detectat i con-
firmat al Montnegre i està associat a mortalitat. La presència d’aquest agent patogen re-
presenta la primera descripció a la conca mediterrània, lluny de la seva àrea de distri-
bució natural a l’Europa central (Larrinaga, 2018), fet que ha inclòs Espanya dins dels 
països afectats per la malaltia (Allain i Duffus, 2019).

Aquest estudi confirma que la presència de Batrachochytrium salamandrivorans està 
localitzada, fins a la data de la presentació d’aquestes dades, únicament al Montnegre. 
Tanmateix, el motiu de la seva sospitada presència en aquest parc és la introducció d’es-
pècies exòtiques, fet que s’està donant constantment per tot Catalunya. Així, doncs, és 
imperatiu fer controls sanitaris en qualsevol àrea on es trobin amfibis exòtics, tinguin 
o no símptomes visibles. 

La confirmació histològica de la malaltia i de la relació amb la mortalitat es fonamen-
ta no només en la detecció de positius amb la tècnica de PCR, sinó també en la detecció 
de característiques microscòpiques fonamentals com són la necrosis focal queratinocí-
tica i la presència d’organismes fúngics intracorneals. Només quan coincideixen aquests 
factors es pot concloure que l’organisme patogen està vinculat a la causa de malaltia o 
mort de l’animal. En aquest sentit, només una variada quantitat de proves clíniques ens 
poden ajudar a confirmar l’estat sanitari de la població.

Concretament a la zona del Montnegre, la presència confirmada de tres patògens 
emergents de preocupació especial, com són ranavirus, Batrachochytrium salamandri-
vorans i Batrachochytrium dendrobatidis, justifica la implementació de les mesures ac-
ceptades actualment (Pessier i Mendelson, 2017) i, en especial, les de contenció dins 
i fora de l’àrea protegida del Parc del Montnegre.

Les conclusions que podem extreure d’aquest estudi són:
Els estudis sanitaris en amfibis no es poden fonamentar només en la realització de 

tècniques de PCR, sinó que han de ser complets i s’hi han d’utilitzar el màxim de tècni-
ques diagnòstiques veterinàries.

A Catalunya, Batrachochytrium salamandrivorans està circumscrit a la zona del Mont-
negre.

Al Montnegre, també hi són presents ranavirus i Batrachochytrium dendrobatidis.
Les malalties emergents estan àmpliament repartides per Catalunya, sense lligam 

directe amb mortalitat en la majoria de les localitats.
La gran variabilitat de la càrrega patògena per a cada cas específic ens mostra que les 

malalties emergents necessiten un factor ambiental que predisposi simultàniament l’ani-
mal a la malaltia o a la mort. Així, doncs, cal remarcar que un positiu a PCR no implica 
necessàriament un malalt. 

Agraïments 

Agraïm als naturalistes, professionals, projectes i entitats l’aportació del seu impor-
tant gra de sorra durant aquests anys a la detecció d’agents patògens per tot Catalunya: 
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Joaquim Soler, Zuleica Alonso (CRARC, Ajuntament de Masquefa), Isabel Verdaguer 
(Biotop Natura) ; Santiago Lavin (Facultat de Veterinària Universitat Autònoma de Bar-
celona); Diego Martínez, Aïda Tarragó, Vanessa Cadenas, Ricard Casanovas (Genera-
litat de Catalunya); Josep F. Bisbal, David Candel (IPHES); Salvador Carranza (IBE- 
CSIC / UPF),; Maria Piferrer (PN Aiguamolls de l’Empordà); Rafael Molina, Elena Obón, 
Joan Mayne, Francesc Carbonell (CR Torreferrussa); Albert Montori (UB); Fèlix Amat 
(Museu de Granollers), Projecte INTERREG POCTEFA ECTOPYR; Marc Mosoll (Bo-
mosa Andorra); Olivier Calvez, Audrey Trochet, Olivier Guillaume, Fabien Aubert, Je-
remie Sauchet, Hugo Le Chevalier (CNRS Moulis); Mireia Vila, Josep Pannon, Albert 
Ferran (PN Montnegre); Emili Bassols, Xavier Béjar (PN Garrotxa); Neus Oromí, Delfí 
Sanuy (UdL); Francesc Vidal, Albert Bertolero, Laura Ortuño, Miquel Àngel Franch 
(Parc del Delta de l’Ebre); Iago Pérez, Eudald Pujol, Joan Maluquer, Ferran Bargallo (So-
cietat Catalana d’Herpetologia); Oriol Vidal (UdG); Daniel Fernández-Guibertau, Ca-
rolina Molina, Laia Pérez (GRENP); Hugo Fernández, Vanessa Almagro (ZOO BCN); 
Roser Loire (PN Serralada Litoral); Pau Mundó, Antoni Adell (Diputació de Barcelona); 
Emili Vallbuena (Parc del Garraf); Daniel Pons (PN Sant Llorenç del Munt); Johan Es-
punyes, Maria Puig Ribas, Lourdes Lobato, Josep M. Alonso, Oscar Cabezón (AsPrCat-
UAB); Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.
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Resum
L’any 2018 es detectà el fong quitridi Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal) en un embassament del 
Parc del Montnegre i el Corredor, el qual va causar una gran mortalitat de tritó marbrat (Triturus marmo-
ratus). La detecció precoç del brot va facilitar una ràpida intervenció per intentar aturar la malaltia fúngi-
ca. Es va aïllar la zona infectada, es va gestionar la població d’amfibis afectada i es va aplicar un estricte 
protocol de bioseguretat. A l’embassament es van capturar els amfibis dos cops per setmana i es van testar 
per malalties emergents. Durant el 2018 es van capturar un total de 1.323 individus de 10 espècies d’am-
fibis, i a la tardor-hivern 2018-2019 totes les mostres van ser negatives per malalties emergents (Bsal, Bd i 
ranavirus). A la tardor de 2019, nous casos de Bsal van afectar T. marmoratus i Salamandra salamandra 
però no es va estendre fora de l’embassament.
Paraules clau
Malalties emergents, amfibis, protocol bioseguretat, gestió

Resumen
Gestión de una población de anfibios del Parque de El Montnegre i el Corredor para contener y 
eliminar un brote del hongo Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal)
El año 2018 se detectó el hongo quitridio Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) en un embalse del 
Parque de El Montnegre i el Corredor, el cual causó gran mortalidad de tritón jaspeado (Triturus marmo-
ratus). La detección precoz del brote facilitó una rápida intervención para intentar parar la enfermedad 
fúngica. Se aisló la zona infectada, se gestionó la población de anfibios afectados y se aplicó un estricto 
protocolo de bioseguridad. Se capturaron los anfibios dos veces por semana y se testaron las enfermeda-
des emergentes. Un total de 1.323 individuos de 10 especies de anfibios se capturaron en el 2018, y en el 
otoño-invierno de 2019 todas las muestras fueron negativas a Bsal, Bd y ranavirus. En el otoño de 2019 
nuevos casos de Bsal afectaron a T. marmoratus y Salamandra salamandra pero en ningún caso se exten-
dieron más allá de los límites del embalse.
Palabras clave
Enfermedades emergentes, anfibios, protocolo bioseguridad, gestión

Abstract
Managing an Amphibian Population in El Montnegre i el Corredor Park to Contain and Eliminate 
an Outbreak of the Fungus Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal)
In 2018, the chytrid fungus Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) was detected in a reservoir in El 
Montnegre i el Corredor Park, resulting in a high mortality rate of the marbled newt (Triturus marmora-
tus). The early detection of the outbreak enabled a quick response to curb the fungal disease. The infected 
area was isolated, the affected amphibian population was managed, and a strict biosecurity protocol was 
implemented. Amphibians were captured twice a week and tested for emerging diseases. A total of 1,323 
individuals from 10 amphibian species were captured in 2018, and in autumn-winter 2019 all the samples 
were negative for Bsal, Bd and ranavirus. In autumn 2019, new cases of Bsal affected T. marmoratus and 
Salamander salamander but in no case did they extend beyond the limits of the reservoir.
Keywords
Emerging diseases, amphibians, biosecurity protocol, management
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Introducció

Actualment a Catalunya, segons el projecte Exocat, hi ha citades un total de 1.235 espè-
cies exòtiques. D’aquestes, un total de 177 (el 14 %) tenen un comportament invasor que 
provoca impactes considerables en els ecosistemes naturals, a altres espècies o a les ac-
tivitats humanes i econòmiques (Exocat en línia). El comerç de mascotes i la globalit-
zació afavoreixen les introduccions intencionades o no d’amfibis exòtics al medi natural. 
Les espècies exòtiques d’amfibis naturalitzades en els diferents medis aquàtics poden 
causar diversos problemes ambientals, com la propagació de malalties dels seus llocs 
d’origen, de les quals en són portadores asimptomàtiques, hibridar-se amb les espècies 
autòctones i competir pels diferents recursos (Thomas et al., 2019; Carranza i Fer-
nández, 2018).

La quitridiomicosi és una malaltia emergent dels amfibis causada pels fongs quitri-
dis Batrachochytrium dentrobatidis (Bd) i Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) 
que poden causar la mort d’anurs i d’urodels (Martel et al., 2014). El Bd es coneix des 
dels anys 1990 (Berger et al., 1998), mentre que Bsal es va descriure el 2013 (Spitzen-
Van Der Sluijs et al., 2013) amb un episodi de mortalitat de salamandra (Salamandra 
salamandra) a Europa ocorregut l’any 2010. La transmissió dels dos quitridis (Bd i Bsal) 
es produeix per via aquàtica mitjançant espores mòbils que afecten les cèl·lules de l’epi-
dermis dels amfibis. A més, Bsal produeix espores encistades que poden romandre molt 
de temps en el medi natural (Stegen et al., 2017).

En aquest article s’explica com es va detectar un brot de Bsal al Parc del Montnegre 
i el Corredor i les accions que es van dur a terme per intentar contenir-lo i eliminar-lo 
entre els anys 2018-2019.

Metodologia

El seguiment biològic. Consistia en la visita als punts d’aigua i els torrents per detectar, 
identificar i quantificar els amfibis presents. Els amfibis detectats a l’embassament amb 
presència de Bsal es van conservar en alcohol (Martel et al., en premsa).

La presa de mostres pel control sanitari. Es passaven hisops estèrils per duplicat per 
la pell dels amfibis detectats en els diferents punts d’aigua (Martel et al., en premsa).

El protocol de bioseguretat. Es va activar el protocol establert pel Servei de Fauna i 
Flora de la Generalitat de Catalunya i s’hi van afegir altres mesures més estrictes de bi-
oseguretat. En el treball de camp, cada individu es manipulava amb un nou parell de 
guants de nitril. A l’acabar cada sessió de treball de camp, tot el material que havia estat 
en contacte amb el medi (botes, vestuari, salabres, entre d’altres) es desinfectava amb 
una solució de Virkon® al 0,5 % durant 5 minuts. Les rodes dels vehicles i el material 
utilitzat per les obres de l’embassament també es desinfectaven amb Virkon® al 0,5 %.

L’anàlisi de malalties emergents. Sempre es van analitzar Bsal i Bd, i en alguns ca-
sos també ranavirus. Els mètodes emprats són els de Martel et al. (en premsa).
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Resultats i discussió

El mes de març de 2018, durant una campanya per controlar una població de tritó alpí 
(Ichthyosaura alpestris) introduït en un petit embassament del Parc del Montnegre i el 
Corredor, s’hi va detectar la presència Bsal. La font d’aquesta infecció fúngica se sospita 
que la va causar una nova introducció, en aquest mateix embassament, d’exemplars del 
tritó d’Anatòlia (Triturus anatolicus), els quals es van detectar amb bon estat de salut; 
fet que no és d’estranyar perquè aquest nou tritó, així com el tritó alpí, són portadors 
asimptomàtics, és a dir, que la malaltia en principi no els afecta, però la poden transme-
tre a altres espècies que no tinguin defenses per combatre-la. El maig de 2018 es va re-
gistrar una gran mortalitat (més de 200 exemplars) del tritó autòcton, el tritó marbrat 
(Triturus marmoratus), a l’embassament. Abans d’aquest brot de Bsal, els resultats de 
malalties emergents havien estat negatius per Bsal, Bd i ranavirus.

La perillositat d’aquest quitridi per a les poblacions d’urodels i la proximitat del tritó 
del Montseny (Calotriton arnoldi) van fer que, immediatament després de la confirma-
ció del brot de Bsal en la població de tritó marbrat, el govern local i regional i els cientí-
fics catalans –en estreta col·laboració amb científics internacionals– celebressin una re-
unió d’emergència en què es van acordar un seguit d’actuacions per contenir i eliminar 
la malaltia fúngica:

• Seguiment biològic nocturn i control sanitari dels 2 km al voltant de l’embassa-
ment (figura 1).

• Seguiment biològic i control sanitari als altres 10 punts d’aigua amb presència de 
tritons exòtics.

• Implementació d’un estricte protocol de bioseguretat.
• Formació sobre bioseguretat per als treballadors de l’espai natural protegit.
• Buidada de l’embassament.
• Derivació del cabal d’entrada riu avall mitjançant un sistema de canalització.
• Tancament perimetral de l’embassament per impedir-hi el pas de persones i ani-

mals (enllestida al cap de vuit setmanes). 
• Cobertura de l’embassament amb xarxa per impedir-hi l’entrada d’ocells (enlles-

tida al cap de 12 setmanes). 
• Construcció d’una petita bassa enmig de l’embassament amb la instal·lació de 

trampes de caiguda al seu voltant per facilitar la captura dels amfibis.
• Instal·lació de sis enregistradors de temperatura a diferents llocs de l’embassament 

(aire, aigua i sòl).
• Seguiment de la trampa de caiguda i de l’interior i exterior de l’embassament dos 

cops per setmana (nocturn i diürn) per extreure’n la població autòctona i al·lòctona 
d’amfibis.

• Presa de mostres per duplicat per a l’anàlisi de malalties emergents (figura 2).
• Anàlisi de malalties emergents. 
• Desinfeccions periòdiques amb clor de l’aigua de la bassa de les trampes de caiguda.
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Figura 1. Seguiment biològic i control sanitari

Foto: Mireia Vila (Diputació de Barcelona).

Els resultats de les anàlisis per malalties emergents d’amfibis del juny de 2018 fora de 
l’embassament (punts d’aigua i torrent fins a 2 km de l’embassament) van donar nega-
tius per Bsal i Bd. Els resultats de les mateixes anàlisis a les 10 altres basses conegudes 
amb tritons exòtics al Parc del Montnegre i el Corredor van donar negatiu per Bsal. Te-
nir la infecció controlada dins l’embassament ens permetia concentrar esforços per a la 
contenció de la malaltia dins de l’embassament.

Figura 2. Presa de mostres per a l’anàlisi de malalties emergents a una salamandra

Foto: Daniel Fernández (GRENP).
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Al llarg de l’any 2018, es van capturar un total de 474 individus de nou espècies d’am-
fibis a l’embassament (gràfic 1). A la tardor-hivern del 2018, tots els individus mostrejats 
van donar resultats negatius per Bsal i Bd a l’embassament i a la seva vall.

Gràfic 1. Captures d’amfibis amb Bsal a l’embassament durant l’any 2018

Triturus marmoratus

Bufo spinoususSalamandra salamandra
Hyla meridionalis Triturus anatolicus

Ichthyosaura alpestris

Pelophylax perezi

Alytes obstetricans

Pelophylax perezi

Font: elaborat per Daniel Fernández (GRENP).

Durant l’any 2019, un total de 607 individus de vuit espècies d’amfibis van ser cap-
turats a l’embassament (gràfic 2). Malauradament, la primavera del 2019 es van detectar 
nous casos d’infecció per Bsal, aquesta vegada afectaven Triturus marmoratus i Sala-
mandra salamandra. 

Gràfic 2. Captures d’amfibis amb Bsal a l’embassament durant l’any 2019

Triturus marmoratus

Pelobates cultripesSalamandra salamandra

Pelophylax perezi Discoglossus pictus

Bufo spinousus
Ichthyosaura alpestris

Alytes obstetricans

Font: elaborat per Daniel Fernández (GRENP).
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Els enregistradors de temperatura instal·lats des del juliol de 2018 fins a l’octubre de 
2019 van registrar temperatures de més de 25 ºC. El rang de temperatura òptim per a 
Bsal és de 10-15 ºC i es considera que > 25 ºC és una temperatura letal per al fong (Mar-
tel et al., 2013).

Conclusions

El brot de Bsal al Parc del Montnegre i el Corredor és la infecció situada més meridio-
nalment per a aquesta espècie de quitridi d’una població d’amfibis salvatge a Europa. 
Fins ara (novembre 2019) Bsal està confinat a l’embassament on es va detectar i no s’ha 
estès a les basses incloses en el perímetre de 2 km al seu voltant ni a altres zones de bas-
ses amb tritons exòtics del Parc. 

Fins i tot la ràpida i rigorosa actuació no ha estat suficient per erradicar Bsal de l’em-
bassament infectat i es fa necessària la gestió de la malaltia a llarg termini. La biologia 
dels tritons –amb períodes de vida terrestre i aquàtica– i la presència de portadors asimp-
tomàtics de Bsal compliquen enormement el treball i requereixen molts anys d’acció. 
Probablement seran necessaris tres o quatre anys sense detectar Bsal abans que es pugui 
considerar erradicada la infecció. 

Tot i les regulacions i els controls del comerç legal dels amfibis (Commission Imple-
menting Decision 2018/320), els grups d’interès implicats en la conservació de tritons 
i salamandres (aficionats, criadors i botigues de mascotes) haurien de ser conscients que, 
sense els controls sanitaris adequats, aquestes poblacions són un focus de patògens d’am-
fibis i un gran perill per a les poblacions d’amfibis salvatges. Caldrien altres regulacions 
sobre el control de malalties emergents de les col·leccions privades, així com declarar 
com a espècies exòtiques invasores els urodels com el tritó d’Anatòlia.
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Resum
El març de 2018 es va fer la detecció del primer positiu del fong Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) 
al Parc del Montnegre en un amfibi exòtic (Triturus anatolicus). Des de llavors, entre altres mesures de 
control, es van retirar amfibis exòtics i autòctons de la bassa afectada, vuit Triturus anatolicus, set Ichthyo-
saura alpestris, tres Triturus marmoratus i dos Salamandra salamandra van ser dipositats a les instal·lacions 
de bioseguretat del CRARC. Divuit mesos després, 11 segueixen vius amb o sense símptomes i nou han 
mort. Es presenten els resultats anatomopatològics, citològics, sanguinis i de PCR obtinguts per tal de co-
nèixer la patogenicitat de Bsal en les diferents espècies. Les dades mostren que poden presentar una infec-
ció subclínica superior a un any. Triturus anatolicus sembla l’espècie mes resistent.

Paraules clau
Batrahcochytrium salamandrivorans, estudi sanitari, Montnegre, amfibi

Resumen
Seguimiento sanitario ex situ de los anfibios del Montnegre afectados por el hongo Batrachochytrium 
salamandrivorans 
En marzo de 2018 se hizo la detección del primer positivo del hongo Batrachochytrium salamandrivorans 
en el Parque de El Montnegre en un anfibio exótico (Triturus anatolicus). Desde entonces, entre otras me-
didas de control, se retiraron anfibios exóticos (ocho Triturus anatolicus, siete Ichthyosaura alpestris) y 
autóctonos (tres Triturus marmoratus y dos Salamandra salamandra) de la balsa afectada. Ejemplares de 
estas especies fueron depositados en las instalaciones de bioseguridad del CRARC. Dieciocho meses des-
pués, 11 de ellos siguen vivos con o sin síntomas y nueve han muerto. Se presentan los resultados anato-
mopatológicos, citológicos, sanguíneos y de PCR obtenidos para conocer la patogenicidad de la enferme-
dad. Los datos muestran que se puede presentar una infección subclínica superior a un año. Triturus 
anatolicus parece ser la especie más resistente.

Palabras clave
Batrahcochytrium salamandrivorans, estudio sanitario, Montnegre, anfibio

Abstract
Ex Situ Health Monitoring of Montnegre Amphibians Affected by the Fungus Batrachochytrium 
salamandrivorans
In March 2018, the first positive finding of the fungus Batrachochytrium salamandrivorans was made in 
El Montnegre Park in an alien amphibian (Triturus anatolicus). Since then, control measures have includ-
ed the removal of alien (eight Triturus anatolicus, seven Ichthyosaura alpestris) and native (three Triturus 
marmoratus and two Salamandra salamandra) amphibians from the affected pond. Specimens of these 
species were deposited in the CRARC’s biosecurity facilities. Eighteen months later, 11 of them are still 
alive with or without symptoms and nine have died. The anatomopathological, cytological, blood and PCR 
results obtained are presented in order to ascertain the pathogenicity of the disease. The data show that a 
subclinical infection may be present for more than a year. Triturus anatolicus seems to be the most resist-
ant species.

Keywords
Batrahcochytrium salamandrivorans health study, Montnegre, amphibian
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Introducció

En ocasions, els canvis en el medi ambient poden modificar les dinàmiques existents 
entre hostes i patògens i donar lloc a l’aparició de malalties emergents. Els darrers anys, 
hi ha hagut canvis ambientals que estan afectant els animals (amfibis, en aquest cas) i 
la presència i persistència de certs patògens. Alguns patògens que sempre hi han estat, 
però sense donar símptomes, ara poden ser causa de malaltia. Hostes que mai han tin-
gut una malaltia concreta, ara la poden tenir. En conseqüència, el delicat equilibri que 
es dona entre hoste, patogen i medi ambient fa dels amfibis uns dels animals més vul-
nerables a tenir aquests tipus de dolències. La presència de malalties en els amfibis ha 
estat, des de fa molt de temps, un mesurador indirecte de l’estat de conservació dels eco-
sistemes, considerant aquest grup animal com a bioindicadors de les àrees naturals. Des 
del març de 2018, al Parc del Montnegre s’ha detectat la presència d’una malaltia que 
afecta els amfibis i que estava, fins ara, circumscrita a l’Europa central. Aquesta malal-
tia està causada per un fong: Batrachochytrium salamandrivorans. Aquest fong és cau-
sant d’extincions puntuals d’urodels a les zones on s’ha descrit originàriament. En con-
seqüència, des de la primera detecció al Montnegre, es van articular diverses mesures 
de control com l’aïllament i la desinfecció de l’espai afectat per evitar-ne la propagació. 
Dins les mesures sanitàries adoptades es va acordar la retirada dels amfibis exòtics i au-
tòctons de la bassa afectada. 

Material i mètodes

Dels centenars d’animals retirats de la bassa afectada, 20 van ser dipositats vius a les 
instal·lacions de bioseguretat per a amfibis del CRARC. En particular, vuit tritons 
d’Anatòlia (Triturus anatolicus); set tritons alpins (Ichthyosaura alpestris); tres tritons 
marbrats (Triturus marmoratus) i dues salamandres (Salamandra salamandra). L’ob-
jectiu d’aquesta actuació era: 1) assegurar aïllament i bones mesures de manteniment; 2) 
no aplicar cap tractament; i 3) estudiar l’evolució de la malaltia en el temps. Per tal de 
conèixer l’estat de salut dels animals, es van fer anàlisis sanitàries, que van incloure, 
per als animals vius: hematologia (valoració d’un frotis de sang amb tinció de Diff 
Quick), citologia cutània (tincions de Diff Quick i Cotton Blue a empremtes cutànies), 
biòpsies, histologia (tinció d’hematoxilina/eosina i tinció de Grocott), anàlisis de PCR 
i qPCR. Per als animals morts, es va fer un examen extern per valorar la presència de 
lesions cutànies i l’animal sencer es va fixar en etanol 70 % per al seu estudi histopato-
lògic complet. A més, es van agafar mostres de pell per fer anàlisis de PCR i un peu per 
a anàlisis de qPCR. 

La histologia es va fer mitjançant talls sagitals de cos sencer d’un dels animals re-
centment morts. En total es van fer 20 seccions transversals i quatre de frontals. Això 
va permetre la realització d’un estudi al microscopi òptic de pell i totes les vísceres 
(cor, fetge, pulmons, ronyons, ossos, intestí, gònades, cervell). Totes les seccions van 
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ser descalcificades, incloses en parafina i tenyides amb les tincions histològiques d’he-
matoxilina/eosina i de metenamina de plata de Grocott seguint procediments estàn-
dards.

Les anàlisis de PCR es van realitzar en laboratoris especialitzats i seguint les pautes 
marcades bibliogràficament en ranavirus (Miller et al., 2015), Batrachochytrium den-
drobatidis (Blooi et al., 2013) i Batrachochytrium salamandrivornas (Blooi et al., 2016).

Resultats

Els animals han estat, fins a la data d’aquesta descripció, 18 mesos en la sala de biose-
guretat del CRARC. En aquest moment, 11 segueixen vius amb símptomes o sense, i 
nou han mort. Per espècies, la més resistent ha estat el tritó exòtic Triturus anatolicus, 
de la qual van ingressar vuit animals. D’aquests en va morir un i set continuen vius, la 
qual cosa representa un 87,5 % de supervivència. La taula 1 mostra els valors per espècie 
dels urodels ingressats.

Taula 1. Urodels ingressats a la sala de bioseguretat del CRARC provinents de la bassa 
afectada per B. salamandrivorans al Parc Natural del Montnegre

Ingrés Morts Vius % supervivència

T. anatolicus 8 1 7 87,5

I. alpestris 7 6 1 14,3

T. marmoratus 3 1 2 66,7

S. salamandra 2 1 1 50

A aquests animals se’ls va fer diferents anàlisis durant aquests 18 mesos per conèi-
xer-ne l’estat sanitari; un resum dels resultats obtinguts es mostra a la taula 2. En aques-
ta taula s’observa els diferents resultats en funció de l’evolució de la malaltia. Així, en 
animals portadors asimptomàtics els PCR sempre són positius, les càrregues per qPCR 
poden ser baixes i la histologia de biòpsies o l’hematologia no són concloents. En ani-
mals amb lesions, s’observa una lleugera immunodepressió cel·lular (limfopènia), un 
lleuger increment en els marcadors d’inflamació (heterofília) i algunes lesions histolò-
giques cutànies, així com PCR positiu i amb càrrega mitjana o baixa. En l’animal en què 
la malaltia estava associada a la mort, la qPCR era més alta, s’observava immunodepres-
sió cel·lular i la histologia era concloent.
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Taula 2. Proves realitzades en relació amb la seva significació en animals en diferents 
graus de presència de Batrachochytrium salamandrivorans

Portador 
asimptomàtic Malalt (lesions) Associat a mort

Hematologia Normal Limfopènia/heterofília
Immunodepressió 

severa

PCR + + +

qPCR Baixa Baixa-mitjana-alta Mitjana-alta

Histologia (H/E, Grocott) - + +++

A part d’aquestes tècniques clíniques, s’ha fet l’empremta corporal de tots els amfibis 
afectats. S’ha realitzat la tinció de Diff Quick i Cotton Blue (Berger et al., 2000; Maz-
zoni et al., 2003) amb què s’ha pogut confirmar la presència de l’agent patogen fúngic 
només en els casos mes avançats de la malaltia.

La confirmació histològica de la malaltia es va fonamentar en la detecció de caracte-
rístiques microscòpiques determinants: la necrosis focal queratinocítica i la presència 
d’organismes fúngics intracorneals (característics de B. salamandrivorans, a diferèn-
cia de B. dendrobatidis). 

La PCR ha permès detectar la presència de Bd i Bsal simultàniament en diferents in-
dividus. Els valors de PCR han oscil·lat en els diferents animals afectats. Així, doncs, 
alguns animals han tingut resultats positius i negatius alternativament, així com càrre-
gues molt variables fins i tot en un mateix individu durant el temps de les anàlisis. Per 
a Bd, alguns animals han «negativitzat» en anàlisis anuals, i després han tornat a sortir 
positius. Per a Bsal, tots han «negativitzat» amb el temps.

Discussió i conclusions

De tots els urodels observats continuadament, el que menys mortalitat ha tingut i pràc-
ticament no ha tingut símptomes ha estat l’exòtic Triturus anatolicus. Es desconeix si 
aquesta espècie va ser la introductora del patogen Batrachochytrium salamandrivorans 
a l’espai estudiat, però, donats els resultats, podria actuar com un perfecte disseminador 
de la malaltia. Caldrà fer més estudis que permetin confirmar aquesta hipòtesi.

La citologia per empremta del cos sencer en animals afectats ha demostrat ser útil en 
la detecció de la malaltia només en casos avançats d’aquesta, en què la presència de zoòs-
pores lliures és de fàcil recol·lecció citològica. Mitjançant aquest sistema es poden de-
tectar les zoòspores amb la tinció citològica de Cotton Blue. La utilitat d’aquesta tinció 
és que es pot fer ràpidament i en menys d’un dia des que s’agafa la mostra se’n pot tenir 
el resultat. La dificultat consisteix a poder identificar correctament les zoòspores i dife-
renciar-les d’altres estructures microscòpiques per confirmar que el resultat és positiu. 
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Si l’animal està en captivitat, el resultat es pot tenir en menys d’una hora. En animals 
asimptomàtics o en fases inicials de la malaltia, la citologia no ha demostrat utilitat di-
agnòstica.

La confirmació histològica de la malaltia es va fonamentar en la detecció de caracte-
rístiques microscòpiques fonamentals: la necrosi focal queratinocítica i la presència d’or-
ganismes fúngics intracorneals (figura 1). Aquesta darrera característica es pròpia de B. 
salamandrivorans respecte de B. dendrobatidis (Kriger et al., 2006; White et al., 2016). 
Quan coincideixen aquests factors es pot concloure que l’organisme patogen està vin-
culat a la causa de malaltia o mort de l’animal. Tot i que es descriu que la lesió a l’epi-
dermis i les característiques dels organismes fúngics són lleugerament diferents en les 
dues espècies de fongs, és molt difícil diferenciar-los amb total seguretat només amb la 
histopatologia. La tinció específica de Groccott permet assegurar el caràcter fúngic de 
l’agent patogen (figura 2). A més, Bd provoca més hiperplàsia i hiperqueratosi de l’epi-
dermis, amb una majoria de zoòspores simples i mínimament septades. En el cas de 
Bsal, predomina la necrosi focal transepidèrmica i s’observen nombrosos tal·lus amb 
múltiples septes. En qualsevol cas, davant d’un cas de quitridiomicosi la identificació 
requereix la realització d’una PCR específica.

Figura 1. Imatge histològica de la pell afectada d’un Triturus marmoratus per Batrachochytrium 
salamandrivorans

S’hi assenyalen les diferents parts de la dermis i epidermis, i es destaquen les zoòspores entre dues línies en V. Tinció 
d’hematoxilina/eosina (× 400 augments).
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Figura 2. Imatge histològica de la pell afectada d’un Triturus marmoratus per 
Batrachochytrium salamandrivorans

S’hi assenyalen les zoòspores amb triangles taronges. Tinció específica fúngica de Grocott (× 400 augments).

L’oscil·lació dels resultats i les càrregues de PCR no permeten considerar aquest sis-
tema infal·lible ni únic pel que fa a controls sanitaris de la població. Un resultat negatiu 
no és garantia de l’absència del patogen ni de l’absència de la malaltia. De la mateixa 
manera, un resultat positiu tampoc és garantia que l’animal pateixi la malaltia. En aquest 
sentit, una bateria de diferents proves clíniques ens pot ajudar a conèixer millor l’estat 
de la població.

La variabilitat dels resultats de PCR en els individus que s’ha seguit pot explicar-se 
per variacions tèrmiques (tant Bd i Bsal poden patir inactivacions lligades a temperatu-
res superiors als 25 ºC (Greenspan et al., 2018), en factors inherents al mostreig (Katz 
i Zellmer, 2018; Mosher et al., 2018) i també en factors interns de l’animal (immuni-
taris), que poden donar falsos negatius. Els valors quantitatius dels qPCR encara no te-
nen la suficient fiabilitat donat el desconeixement que tenim dels valors de normalitat i 
afectació en les espècies d’urodels que es tracten en aquest estudi. En els tres agents pa-
tògens, alguns animals han donat resultats negatius i al cap de pocs mesos han tornat a 
ser positius. També s’ha descrit l’oscil·lació de resultats en condicions naturals, essent 
positius i negatius alternativament en diferents èpoques de l’any en un mateix lloc (Ste-
gen et al., 2017). Això ens adverteix de la necessitat d’entendre que aquestes malalties 
són de molt difícil erradicació i que és necessària una vigilància activa contínua, amb 
mostrejos repetits en el temps.
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Fins al moment actual, la càrrega obtinguda per sistemes de qPCR no permet extra-
polar un valor diagnòstic. Hi ha massa factors (espècie, sexe, edat, estat alimentari, estat 
immunitari de cada animal en particular, condicions ambientals...) que dificulten la 
correlació de càrrega de zoòspores amb l’estat de la malaltia. Així, cal aprofundir la re-
cerca a fi de conèixer quin és el significat d’una determinada presència del patogen as-
sociada al quadre clínic en cada cas i en cada espècie en particular.

En vista dels resultats obtinguts en aquests animals en observació, es poden extreu-
re les conclusions preliminars següents:

• Els amfibis afectats poden quedar com a portadors asimptomàtics més d’un any.
•  Les condicions ambientals i de mostreig poden provocar grans variacions dels re-

sultats de les PCR en la detecció del fong amb el temps.
• L’espècie més resistent sembla que és Triturus anatolicus.
• La citologia és una eina útil i immediata, però només en casos avançats.
•  La histologia ajuda a diferenciar els dos fongs sospitosos (Bd i Bsal) com a causa 

de mort.
• En un estudi sanitari, la realització d’una única prova clínica és insuficient. La 

combinació d’hematologia, citologia, histologia i PCR és fonamental per saber si 
Bsal és la causa de malaltia, mort o només és un portador asimptomàtic.

Encara hi ha aspectes de la malaltia que desconeixem, fet que fa necessaris estudis 
específics i continuats sobre la seva patogènia per predir quin serà l’impacte de la ma-
laltia a la zona.

Agraïments 

Són molts els professionals i entitats que han aportat el seu gra de sorra en la gestió 
d’aquesta malaltia des de la seva detecció; així, doncs, els volem fer arribar el nostre 
agraïment a tots: Ajuntament de Masquefa; Isabel Verdaguer (Biotop Natura); Mireia 
Vila, Josep Pannon, Albert Ferran (PN Montnegre); Ricard Casanova, Aïda Tarragó, 
Diego Martínez (Generalitat de Catalunya); Salvador Carranza (IBE-CSIC/UPF); Pro-
jecte INTERREG POCTEFA ECTOPYR; Frank Pasmans, An Martel, Stefano Canessa 
(Facultat de Veterinària Ghent, Bèlgica); Daniel Fernández-Guibertau, Carolina Moli-
na, Laia Pérez (GRENP); Cos d’Agents Rurals; Johan Espunyes, Maria Puig Ribas, Lour-
des Lobato, Josep M. Alonso i Oscar Cabezón (Programa AsPrCat-UAB).
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Resum
En el procés de redacció del Pla de conservació del Parc de la Serralada Litoral s’elaboren fitxes dels tàxons 
de més interès de conservació per als diversos grups de flora i fauna. Es presenten les fitxes elaborades per 
a quatre amfibis i cinc rèptils.

S’exposen els criteris utilitzats per seleccionar les espècies que han de ser considerades d’interès de con-
servació. Es tracta dels emprats pel Pla estratègic de conservació de la fauna (Diputació de Barcelona, 
2016) per identificar les espècies d’interès de conservació prioritària, així com criteris específics per al Parc 
de la Serralada Litoral. 

Es presenten dades relatives al grau de coneixement disponible per a aquestes espècies, els impactes ac-
tuals o previsibles que les poden afectar i les mesures de conservació i de millora del coneixement que es 
proposen per a cada una.
Paraules clau
Amfibis, rèptils, conservació, Serralada Litoral, Natura 2000, espais naturals protegits

Resumen
Anfibios y reptiles de interés de conservación en el Parque de la Cordillera Litoral: fichas para el 
Plan de Conservación 
En el proceso de redacción del Plan de Conservación del Parque de la Serralada Litoral se elaboran fichas 
de los taxones de mayor interés de conservación para los diversos grupos de flora y fauna. Se presentan las 
fichas elaboradas para cuatro anfibios y cinco reptiles.

Se exponen los criterios para seleccionar qué especies se consideran de interés de conservación. 
Corresponden a los del Plan Estratégico de Conservación de la Fauna (Diputació de Barcelona, 2016) 
para identificar a las especies de interés de conservación prioritaria, así como criterios específicos para el 
Parque de la Serralada Litoral. 

Se presentan datos relativos al grado de conocimiento disponible para estas especies, los impactos ac-
tuales o previsibles que las pueden afectar y las medidas de conservación y de mejora del conocimiento 
que se proponen para cada una.
Palabras clave
Anfibios, reptiles, conservación, Cordillera Litoral, Natura 2000, espacios naturales protegidos

Abstract
Amphibians and Reptiles of Conservation Interest in the Serralada Litoral Park: Factsheets for the 
Conservation Plan 
In the process of drafting the Serralada Litoral Park Conservation Plan, factsheets were drawn up on the 
taxa of greatest conservation interest for the various groups of flora and fauna. The factsheets prepared 
for four amphibians and five reptiles are presented.

The criteria for selecting which species are considered to be of conservation interest are set out. They 
include the ones in the Fauna Conservation Strategic Plan (Diputació de Barcelona, 2016) to identify 
the species of priority conservation interest along with specific criteria for the Serralada Litoral Park. 

Data are presented concerning existing knowledge about these species, current or foreseeable impacts 
which may affect them and the conservation and knowledge improvement measures that are proposed for 
each one.
Keywords
Amphibians, reptiles, conservation, Serralada Litoral, Natura 2000, protected natural areas

Amfibis i rèptils d’interès de conservació al 
Parc de la Serralada Litoral: fitxes per al Pla 
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Introducció 

Al Parc de la Serralada Litoral s’han localitzat nou espècies d’amfibis i 16 de rèptils autòc-
tons, a les quals s’afegeix una espècie exòtica en cada un dels dos grups (Minuartia 2013a).

El Parc està elaborant el seu Pla de Conservació, equiparable al pla del qual ja disposen 
altres espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (en en-
davant, XPN). En aquest marc s’està duent a terme la redacció de fitxes dels tàxons de més 
interès de conservació per als diversos grups de flora i fauna. Les fitxes són una eina de 
gestió i, alhora, nodreixen el Pla de conservació amb informació i propostes d’actuació. 

En aquest article s’exposa el treball realitzat per redactar les fitxes de les espècies se-
leccionades d’amfibis i de rèptils, els principals buits d’informació que s’han identificat 
en aquest procés i un resum de les propostes que contenen les fitxes.

Metodologia

Fitxa utilitzada

S’han adoptat com a base les fitxes normalitzades elaborades  (Gerència de Serveis d’Es-
pais Naturals de la Diputació de Barcelona). S’hi han incorporat algunes millores pun-
tuals en aspectes formals i, de forma més significativa, continguts que van ser intro duïts 
per Guardiola (2017) en les fitxes de flora en relació amb indicadors. Els camps de la 
fitxa s’han omplert seguint els protocols i tesaurus normalitzats elaborats amb aquesta 
finalitat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, així com amb les in-
dicacions i suggeriments de David Carrera.

El contingut de les fitxes es distribueix en cinc blocs principals: 

1.  Dades generals del tàxon, referides, segons el cas, al tàxon globalment, o bé a da-
des en el conjunt de la XPN. Inclou entre altres aspectes, l’estatus legal i la situació 
d’amenaça (global); l’interès biogeogràfic de les localitats de la XPN; o el conei-
xement de la distribució, l’estima poblacional o el coneixement de l’ecologia a la 
XPN.

2.  Avaluació de la situació al Parc. S’hi indiquen els hàbitats on és present l’espècie, 
quin és el coneixement de la distribució, nombre de citacions, prioritat de l’espè-
cie a escala local, estima poblacional i tendència al Parc; i s’hi inclou el mapa de 
distribució. Es tracten també en aquest bloc els impactes constatats i les amenaces 
potencials.

3.  Objectius. Detalla quins són els objectius de gestió per a l’espècie al Parc.
4.  Gestió. Especifica els requeriments de gestió al Parc; les accions realitzades fins 

al moment; les accions proposades, incloent-hi la programació de cadascuna (pe-
ríode 2019-2024 en el cas del Parc de la Serralada Litoral); i els documents de re-
ferència utilitzats per elaborar la fitxa. 
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5.  Indicadors. Són de càlcul anual i es refereixen al seguiment del grau de desenvo-
lupament de les activitats proposades a la fitxa, al seguiment de variables sobre 
les quals es proposa actuar i a l’estat del tàxon.

A l’apartat de resultats es tractaran únicament els camps amb informació més signi-
ficativa.

Selecció de tàxons per incloure al Pla de conservació del Parc

S’ha adoptat inicialment com a referent la classificació que fa el Pla estratègic de conser-
vació de la fauna (PECF) per a la XPN (Diputació de Barcelona, 2016); aquest pla es-
tratègic conté informació de cada espècie en el marc global de la XPN i també per a cada 
parc. Les espècies s’hi classifiquen en les categories següents: EIL, espècies d’interès lo-
cal; EIX, espècies d’interès de conservació de la Xarxa de Parcs Naturals; i EICP, espè-
cies d’interès de conservació prioritària de la Xarxa de Parcs Naturals. Per a aquesta 
darrera categoria s’estableixen tres nivells d’amenaça: EICP1 (estatus en perill, CR o EN), 
EICP2 (estatus vulnerable, VU), i EICP3 (estatus proper a l’amenaça, NT). 

En la selecció d’amfibis i rèptils per ser inclosos a les fitxes del Parc de la Serralada 
Litoral es tenen en compte les espècies en alguna de les tres categories EICP.

Cal aclarir que el PECF crea la categoria EIN (espècies d’interès normatiu), per a 
aquelles espècies que no es trobin ja en alguna de les categories prèvies (EIL, EIX, EICP). 
A la taula 1 s’indiquen els amfibis i rèptils que correspondrien a aquesta categoria. Tots 
aquests ja són inclosos en algun dels altres criteris indicats en aquest apartat metodolò-
gic i, per tant, s’inclouen al Pla de conservació per aquests criteris (no pel fet de ser EIN).

Per determinar les espècies amb categoria EICP, el PECF utilitza els criteris següents:

• Espècies que consten a les llistes vermelles del grup taxonòmic corresponent en 
les categories: en perill (CR, EN), vulnerable (VU) i proper a l’amenaça (NT). 

• Espècies que consten a l’annex II de la Directiva Hàbitats (Directiva 97/62/CE del 
Consell, de 27 de octubre de 1997, per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic 
la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i flora silvestres).

• Espècies incloses al Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 139/2011; 
actualitzat per: Ordre AAA/75/2012 i Ordre AAA/1771/2015) en les categories: en 
perill d’extinció i vulnerable.

En el cas dels amfibis i els rèptils, i pel que fa a llistes vermelles, el document de re-
ferència és el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002). 
Aquest llibre es va elaborar per a tot Espanya i, per tant, l’avaluació de l’estatus de cada 
espècie es realitza a partir d’aquest marc geogràfic molt ampli; a més és un document 
publicat fa disset anys i que no ha estat revisat posteriorment. 
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Pel que fa al Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, entre les espècies citades al Parc 
i en les categories abans indicades, únicament hi és inclosa la tortuga mediterrània (Tes-
tudo hermanni); es tracta d’una espècie amb citacions al Parc, però sense poblacions co-
negudes. 

Aquestes circumstàncies, i pel que fa al cas concret dels amfibis i els rèptils, atorguen 
una certa insuficiència als criteris normalitzats per considerar una espècie com a EICP, 
en el sentit que discriminen escassament les diverses situacions de les espècies presents 
al Parc. 

Per aquest motiu s’ha optat per complementar els criteris amb els següents: 

• Espècies que consten a l’annex IV de la Directiva Hàbitats.
• Espècies classificades en les categories A, B i C per la Llei de protecció dels ani-

mals (Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de protecció dels animals).

• Espècies incloses en l’annex 4 («Espècies protegides per normativa sectorial o pel 
Pla Especial») de la Modificació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs per incorporar-hi les zones d’amplia-
ció (Minuartia, 2017). Es tracta d’una modificació redactada el 2017 i no apro-
vada, però que conté documents tècnics útils per a l’adopció de criteris per iden-
tificar espècies d’interès per a la conservació.

• Espècies considerades d’atenció prioritària per al Parc en treballs precedents (Mi-
nuartia, 2013a).

S’han consultat també les espècies qualificades com a elements clau de conservació 
a la fitxa de la Zona Especial de Conservació (ZEC) Serres del litoral septentrional (codi 
ES5110011), del document Annex 6. Instrument de gestió de les Zones Especials de Con-
servació declarades a la regió Mediterrània (segons l’Acord GOV/150/2014, de 4 de no-
vembre). No hi ha cap amfibi o rèptil entre els elements clau de conservació.

Indiquem finalment que, atesa la incidència que tenen les espècies invasores d’amfi-
bis i rèptils sobre la conservació d’altres tàxons d’aquests grups, s’ha considerat l’elabo-
ració de fitxes també per a les espècies invasores, en les quals se sintetitza la informació 
disponible sobre aquestes espècies al Parc i s’enuncien mesures de gestió. 

Resultats

a) Espècies seleccionades d’interès de conservació

Les taules 1 i 2 presenten els criteris que compleix cada una de les espècies d’amfibis i 
rèptils presents al Parc i si l’espècie queda seleccionada perquè se n’elabori la fitxa per al 
Pla de Conservació. Com s’observarà, s’hi inclou la tortuga d’aigua americana (Tra chemys 
scripta), espècie exòtica invasora, mentre que no s’elabora la fitxa de la granota pintada 
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(Discoglossus pictus), també exòtica però de la qual no s’ha constatat el caràcter invasor 
(Llorente et al., 2017) i tampoc està considerada en el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, 
pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

Cal esmentar que per a dos dels amfibis seleccionats a la taula 1, el tritó verd (Tritu-
rus marmoratus) i el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), les fitxes les redactarà la 
Societat Catalana d’Herpetologia, que està treballant directament amb aquests amfibis 
al Parc. Les fitxes que s’han elaborat són, doncs, les de les espècies següents:

• Alytes obstetricans - Tòtil.
• Pelodytes punctatus - Granoteta de punts.
• Epidalea calamita - Gripau corredor.
• Hyla meridionalis - Reineta meridional.
• Mauremys leprosa - Tortuga de rierol.
• Trachemys scripta - Tortuga de Florida
• Timon lepidus - Llangardaix ocel·lat.
• Anguis fragilis - Vidriol.
• Natrix astreptophora - Serp de collaret.

Els resultats que s’aporten a continuació fan referència a aquestes espècies i no in-
clouen dades del tritó verd ni del gripau d’esperons.
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b) Coneixement de la distribució de les espècies d’amfibis i rèptils 
al Parc

El patró de distribució de les espècies d’amfibis i rèptils al Parc és conegut arran dels 
treballs de Minuartia (2013a). Es tracta de treballs que es van elaborar ja fa uns anys i 
hi ha informació més recent que caldria que hi fos incorporada. Així, per actualitzar la 
informació sobre distribució dels diversos tàxons, d’una banda, s’hauria d’obtenir in-
formació de camp amb aquesta finalitat i, de l’altra, caldria incorporar les citacions dis-
ponibles en diverses bases de dades. Això permetria millorar la qualitat d’altres variables 
incloses a les fitxes, com és l’extensió de la distribució. 

Entre les propostes que recullen les fitxes s’inclou aquesta actualització per a totes les 
espècies.

c) Estimes de població i tendències observades al Parc 

No es disposa d’informació sobre quina proporció de la població catalana de cadascuna 
de les espècies es localitza al Parc. Tampoc es disposa en cap cas d’estimes poblacionals 
al Parc ni dades que permetin fer-hi una aproximació.

Per aquest motiu, l’avaluació de les tendències poblacionals de cada espècie al Parc 
s’ha realitzat a partir de l’evolució en el nombre de quadrícules UTM d’1 × 1 km on s’ha 
localitzat l’espècie en relació amb les quadrícules prospectades (adoptant com a base els 
treballs de Minuartia 2013a), no a partir de dades poblacionals. Fins i tot adoptant com 
a paràmetre el nombre de quadrícules UTM, la informació és insuficient per a diverses 
espècies i no és possible constatar-ne cap tendència poblacional. Les tendències que es 
poden apuntar per a les espècies amb més dades són:

• Augment: tòtil (Alytes obstetricans), tortuga de rierol (Mauremys leprosa), tortuga 
d’aigua americana (espècie exòtica invasora).

• Estabilitat: granoteta de punts (Pelodytes punctatus), gripau corredor (Epidalea 
calamita), reineta meridional (Hyla meridionalis).

• Disminució: llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), vidriol (Anguis fragilis), serp de 
collaret (Natrix astreptophora).

d) Impactes i propostes de gestió

Les taules 3 i 4 fan una síntesi dels impactes constatats, les amenaces potencials per a cada 
espècie i les mesures de gestió proposades. Les taules presenten els impactes agrupats 
d’acord amb les categories establertes en el procediment normalitzat per omplir les fitxes, 
si bé en aquestes es tracta cada cas de forma particularitzada per a cada espècie.

Cal remarcar que els impactes es referencien a les fitxes de forma qualitativa, ja que 
en cap cas es disposa de dades que permetin dimensionar l’impacte o conèixer en quin 
grau l’espècie es veu afectada.
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Les mesures de gestió proposades integren les aportades per treballs anteriors (Mi-
nuartia, 2013b) i es programen per ser executades en el període 2019-2024. 

Finalment, pel que fa a la tortuga d’aigua americana, les propostes se centren en:

• Actualització de la cartografia de distribució.
• Seguiment extensiu de la presència de l’espècie.
• Retirada d’exemplars / Control.
• Informació / educació ambiental.

Taula 3. Impactes constatats i amenaces potencials per als amfibis d’interès de 
conservació i mesures principals de gestió proposades

Tòtil Granoteta de punts Gripau corredor Reineta

Incendis 
forestals

Alteració del 
medi hídric

Pràctiques 
forestals 
impactants

Abandonament 
/ Intensificació 
de pràctiques 
agroramaderes 
entorn del Parc

Pol·lució

Altres alteracions 
de l’hàbitat

Espècies 
exòtiques

Freqüentació

Canvi climàtic

Atropellaments

Altres

Expansió de la 
granota pintada: 
possible vector de 
malalties infeccioses 
emergents

Expansió de la 
granota pintada: 
possible vector de 
malalties infeccioses 
emergents

Competència amb 
la granota pintada 
en fase larvària

Malalties emergents?

Mesures

Actualització de 
la cartografia de 
distribució.
Seguiment dels 
punts coneguts de 
reproducció.
Restauració 
d’hàbitats aquàtics.
Control d’exòtiques 

Actualització de 
la cartografia de 
distribució.
Seguiment dels 
punts coneguts de 
reproducció.
Restauració 
d’hàbitats aquàtics.
Control d’exòtiques 

Actualització de 
la cartografia de 
distribució.
Seguiment dels 
punts coneguts de 
reproducció.
Restauració 
d’hàbitats aquàtics.
Control d’exòtiques

Actualització de 
la cartografia de 
distribució.
Seguiment dels 
punts coneguts de 
reproducció.
Restauració 
d’hàbitats aquàtics.
Control d’exòtiques

Amb color clar es marquen els impactes que afecten de forma genèrica els amfibis; amb color fosc, els que tenen un 
efecte específic sobre l’espècie corresponent. 

Font: elaboració pròpia a partir de Minuartia, 2018.
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Taula 4. Impactes constatats i amenaces potencials per als rèptils d’interès de 
conservació i mesures principals de gestió proposades

Tortuga de rierol Llangardaix ocel·lat Vidriol
Colobra  

de collaret

Incendis forestals

Alteració del  
medi hídric

Pràctiques 
forestals 
impactants

Abandonament 
/ Intensificació 
de pràctiques 
agroramaderes 
entorn del Parc

Pol·lució

Altres alteracions 
de l’hàbitat

Espècies 
exòtiques

Freqüentació

Canvi climàtic

Atropellaments

Altres Tortugues 
aquàtiques invasores: 
competència pels 
recursos alimentaris 
i tèrmics; risc de 
transmissió de 
patògens. 
Introducció 
d’exemplars d’altres 
zones de la península 
Ibèrica o del nord 
d’Àfrica: competència 
intraespecífica

Poblacions 
reduïdes i 
disperses: 
situació 
d’aïllament? 
Depredació per 
gats

Poblacions 
reduïdes i 
disperses: 
situació 
d’aïllament? 
Eliminació 
d’exemplars 
per persones 
i animals 
domèstics

Mesures Actualització de 
la cartografia de 
distribució.
Seguiments de nuclis 
poblacionals i censos 
a llarg termini.
Millora de l’hàbitat 
per a posta i 
assolellament.
Control de tortugues 
exòtiques

Actualització de  
la cartografia  
de distribució.
Control de colònies  
de gats.
Anàlisi de factors 
de regressió del 
llangardaix ocel·lat.
Millora d’hàbitat i 
creació de refugis.
Limitació d’ús de 
fitosanitaris

Actualització de 
la cartografia  
de distribució.
Control de 
colònies de gats.
Anàlisi de factors 
de regressió del 
vidriol

Actualització de  
la cartografia  
de distribució.
Control de 
colònies de gats.
Anàlisi de factors 
de regressió de 
la colobra de 
collaret

Amb color clar es marquen els impactes que afecten de forma genèrica els amfibis; amb color fosc, els que tenen un 
efecte específic sobre l’espècie corresponent. 

Font: Minuartia, 2018.



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

280

Agraïments

A David Carrera i Bonet, tècnic de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
de la Diputació de Barcelona, per les seves indicacions sobre el procediment per com-
pletar les fitxes.

Bibliografia

Diputació de Barcelona (2016): Pla estratègic de conservació de fauna (PECF). 
Document inèdit.

Guardiola, M. (2017): Fitxes de gestió de flora vascular d’interès de conservació priori-
tària del Parc de la Serralada Litoral. Document inèdit. 94 pàgines + 1 annex.

Llorente, G. A.; Montori, A.; Pujol-Buxó, E. (2015): «El sapillo pintojo mediterrráneo 
(Discoglosus pictus) en la península Ibérica». Boletín de la Asociación Herpetológica 
Española, núm. 26(2); p. 15-19. 

Minuartia (2013a): Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral. Catàleg. Document in-
èdit. Parc de la Serralada Litoral. 72 pàgines + 1 annex.

Minuartia (2013b): Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral. Propostes de gestió per 
a la conservació. Document inèdit. Parc de la Serralada Litoral. 33 pàgines.

Minuartia (2017): Modificació del Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs per incorporar-hi les zones d’ampliació. 
Document inèdit. Diputació de Barcelona. 73 pàgines + 4 annexos.

Minuartia (2018): Fitxes del Catàleg d’amfibis i rèptils per al Pla de Conservació del Parc 
de la Serralada Litoral. Document inèdit. 112 pàgines.

Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; Lizana, M. (ed.) (2002): Atlas y Libro rojo de los 
anfibios y reptiles de España. Madrid: Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza – Asociación Herpetológica Española. (2a reimpressió). 587 pàgines.

Pujol-Buxó, E. (2017): Biological invasions: a temporal, spatial and plastic point of view: 
the case of Discoglossus pictus in Europe. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. 
387 pàgines.



281

Resum
Del 2016 al 2019, la Societat Catalana d’Herpetologia, amb el suport del Parc de la Serralada Litoral i de 
l’Escola de Natura Angeleta Ferrer, ha continuat amb el projecte de reintroducció del tritó verd (Triturus 
marmoratus) a la Serralada Litoral, endegat el 2010. En aquest període s’hi han alliberat 1.131 exemplars i 
s’ha constatat la reproducció del tritó a tots els punts d’aigua on ha estat reintroduït. També s’ha detectat 
el quitridi (Bd) en una bassa.

D’altra banda, el 2017 es va iniciar un projecte per reintroduir el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 
al Baix Maresme –d’on aparentment ha desaparegut–, a Cabrils, de forma experimental, i s’ha continuat 
a Cabrera de Mar, amb uns 1.300 exemplars alliberats.

Paraules clau
Tritó verd, gripau d’esperons, reintroducció, seguiment, quitridi, Serralada Litoral

Resumen
El proyecto de recuperación del tritón jaspeado, Triturus marmoratus (Latreille, 1800), y el sapo 
de espuelas, Pelobates cultripes (Cuvier, 1824), en la Cordillera Litoral (2016-2019)
Del 2016 al 2019, la Sociedad Catalana de Herpetología, con el apoyo del Parque de la Serralada Litoral 
y de la Escuela de Naturaleza Angeleta Ferrer, ha continuado con el proyecto de reintroducción del tri-
tón jaspeado (Triturus marmoratus) en la Cordillera Litoral iniciado en 2010. Durante este periodo se 
han liberado 1.133 ejemplares y se ha verificado la reproducción del tritón en todos los puntos de suelta. 
Asimismo, se ha detectado el quitridio Bd en una charca.

Por otro lado, en 2017 se inició un proyecto para reintroducir el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) en 
el Baix Maresme –de donde aparentemente ha desaparecido–, iniciándose en Cabrils y continuando en 
Cabrera de Mar, con unos 1.300 ejemplares liberados.

Palabras clave
Tritón jaspeado, sapo de espuelas, reintroducción, seguimiento, quitridio, Cordillera Litoral

Abstract
The Project to Recover the Marbled Newt, Triturus marmoratus (Latreille, 1800), and the Western 
Spadefoot, Pelobates cultripes (Cuvier, 1824), in the Serralada Litoral (2016-2019)
From 2016 to 2019, the Catalan Society of Herpetology, with the support of the Serralada Litoral Park and 
the Angeleta Ferrer Nature School, continued with the project to reintroduce the marbled newt (Triturus 
marmoratus) in the Serralada Litoral started in 2010. During this period 1,133 specimens were released 
and the reproduction of the newt was verified at all release points. Likewise, amphibian chytrid fungus 
has been detected in a pond.

Furthermore, in 2017 a project was started to reintroduce the western spadefoot (Pelobates cultripes) in 
el Baix Maresme, where it had apparently disappeared, starting in Cabrils and continuing in Cabrera de 
Mar with about 1,300 specimens released.

Keywords
Marbled newt, western spadefoot, reintroduction, monitoring, chytrid, Serralada Litoral

El projecte de recuperació del tritó verd, 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800), i el 
gripau d’esperons, Pelobates cultripes (Cuvier, 
1824), a la Serralada Litoral (2016-2019)
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Introducció

El declivi global dels amfibis és un dels reptes més grans als quals ha de fer front la co-
munitat científica i conservacionista actualment. De les més de 8.000 espècies descrites, 
un terç es troben en perill d’extinció i gairebé la meitat de les poblacions estan davallant; 
per aquesta raó són el grup de vertebrats més amenaçat del món (AmphibiaWeb, 2019).

A Catalunya, els canvis d’usos del sòl i la desaparició de basses i punts d’aigua –so-
vint relacionada amb la transformació del medi rural i agroforestal–, així com les car-
reteres, la contaminació, la introducció d’espècies al·lòctones de peixos o crustacis i, 
darrerament, les malalties emergents, són els principals reptes que han d’afrontar les 
comunitats d’amfibis.

En els darrers decennis, a Catalunya, s’ha produït una disminució de les poblacions 
tant de tritó verd (Triturus marmoratus) com de gripau d’esperons (Pelobates cultripes), 
amb l’extinció de diverses localitats. Probablement la situació més precària pel que fa a 
la seva conservació es dona a l’àrea metropolitana de Barcelona i les localitats més pro-
peres, com les del Baix Maresme i el Vallès Oriental, en el cas del tritó verd; i en el cas 
del gripau d’esperons, també els dominis al·luvials del Llobregat i el seu delta. D’amb-
dues espècies, n’hi ha constància de la davallada d’efectius i de la desaparició de diverses 
localitats (Rivera et al., 2009, 2011a, 2011b; Maluquer-Margalef et al., 2012, 2017).

Pels motius abans exposats, la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH), amb la col-
laboració del Parc de la Serralada Litoral i l’Escola de Natura Angeleta Ferrer –adscrita a 
l’Ajuntament de Badalona–, va iniciar el 2009 el projecte de recuperació del tritó verd, i 
el 2017 el projecte de recuperació del gripau d’esperons, d’acord amb els criteris establerts 
per la UICN (Rivera et al., 2011c i 2011d; Maluquer-Margalef et al., 2012, 2017).

Objectius

L’objectiu d’aquests projectes és recuperar i restablir el tritó verd i el gripau d’esperons 
a la Serralada Litoral, mitjançant el reforçament i/o la creació de noves poblacions via-
bles en aquestes serralades.

El protocol o el material i els mètodes emprats per a la cria en captivitat, com també 
per seleccionar les basses idònies on fer-ho, s’exposa en els diferents informes elaborats 
anualment per al Parc de la Serralada Litoral, com també a Rivera et al. (2011c) i Ma-
luquer-Margalef et al. (2012). Tanmateix, i de manera succinta, també es donen al-
gunes indicacions més endavant, quan s’expliquen les diferents fases del projecte i tam-
bé en la discussió final.

Les circumstàncies justificatives de la necessitat i, alhora, que permeten tirar enda-
vant aquest projecte amb prou garanties estan exposades a Maluquer-Margalef et 
al. (2017), pel que fa al tritó verd (Triturus marmoratus), i gairebe són totalment coinci-
dents amb les del gripau d’esperons, amb una situació encara més precària (Fitó et al., 
2011; Rivera et al., 2009).
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Metodologia. Fases

Projecte de recuperació del tritó verd (2009-2019)

Les diferents fases desenvolupades des de l’inici del projecte estan exposades en diferents 
informes i publicacions (Maluquer-Margalef et al., 2017), i les exposem succinta-
ment a continuació:

Fase 1 o prèvia (2009-2010)
Avaluació de l’estatus poblacional del tritó verd a la Serralada Litoral. Determinació de 
la compatibilitat genètica entre poblacions de tritó de cara a la selecció d’individus do-
nants. Valoració de punts d’aigua adients per acollir noves poblacions o reintroduccions 
de tritó verd.

Fase 2 (2010-2012):
Producció de larves en captivitat en condicions controlades a les instal·lacions de l’Es-
cola de Natura Angeleta Ferrer (Can Miravitges) al municipi de Badalona. Alliberament 
dels exemplars metamòrfics per assegurar-ne la màxima supervivència. Avaluació de 
nous punts d’aigua on alliberar futurs estocs de larves obtingudes en la cria en capti-
vitat.

Figura 1. Instal·lacions de manteniment i alimentació al laboratori de Can Miravitges 
(Badalona)

Foto: Alejandro García-Salmerón. 
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Fase 3 (2013-2015)
Reproducció d’adults en piscina exterior per incrementar el volum de posta. Trasllat de 
les postes en aquaris interiors per minimitzar-ne la depredació. Alliberament dels exem-
plars premetamòrfics o metamòrfics. Seguiment de l’evolució dels tritons a les basses on 
s’han alliberat per valorar-ne la implantació efectiva. 

Fase 4 (2016-2019)
S’opta per reduir el procés de cria en captivitat per la complexitat i l’elevat volum de fei-
na que ocasiona, i alliberar només individus adults o juvenils rescatats de pous, safareigs 
o aljubs, així com larves localitzades en basses o punts d’aigua amb risc de dessecació.

Figura 2. Rescat de larves de tritó verd d’una bassa en perill de dessecació al Gironès

Foto: Joan Maluquer-Margalef.

Figura 3. Larves de tritó verd rescatades d’una bassa en perill de dessecació de l’Alt 
Empordà

Foto: Alejandro García-Salmerón.
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Projecte de recuperació del gripau d’esperons (2017-2019)

En aquest cas, abans d’iniciar-se el projecte, es partia dels estudis previs realitzats per 
la SCH sobre la situació del gripau d’esperons en l’àmbit metropolità de Barcelona (Ri-
vera et al., 2009), així com sobre la variabilitat genètica de les poblacions catalanes de 
cara a actuar eventualment com a donants (Fitó et al., 2011).

En la fase prèvia o experimental (2017-2018), es van rescatar un nombre reduït de 
larves de basses en risc de dessecació, les quals va culminar el seu desenvolupament 
a les instal·lacions de Can Miravitges (Badalona), i es van alliberar en una bassa de 
Cabrils.

El 2019 s’inicia la segona fase, en una bassa i entorn òptim per al gripau (a Cabrera 
de Mar), alliberant, després dels preceptius controls veterinaris i epidemiològics, un 
nombre elevat de larves rescatades de basses en risc de dessecació.

Figura 4. Larves de gripau d’esperons d’una bassa en perill de dessecació de la Segarra

Foto: Alejandro García-Salmerón.

Totes les captures, des del 2012, s’han fet mitjançant el protocol de bioseguretat es-
tablert per la Generalitat de Catalunya, i tant els exemplars de tritó verd com de gripau 
d’esperons passen un període de quarantena i se sotmeten a l’anàlisi de presència de pa-
tògens causants de malalties emergents. Les mostres per analitzar les pren el veterinari 
de la Societat Catalana d’Herpetologia, Ferran Bargalló, i les anàlisis de laboratori les 
realitza el Dr. Weider - LABOKLIN (Bad Kissingen, Deutchland) i/o també el laborato-
ri del Dr. Jaime Bosch del MNCN-CSIC (Madrid).
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Figura 5. Extracció de mostres cutànies d’un exemplar reproductor feta al laboratori de 
Can Miravitges (Badalona) per un dels veterinaris del projecte

Foto: Xavier Rivera.

Figura 6. Presa de mostres per detectar la presència eventual de malalties emergents en 
una bassa del Parc de la Serralada Litoral

Foto: Roser Loire.
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Figura 7. Espai de quarantena a Can Miravitges (Badalona)

Foto: Joan Maluquer-Margalef.

Resultats

Projecte de recuperació del tritó verd (2016-2019)

Entre els anys 2016 i 2019 s’han obtingut els resultats següents:

Any 2016
En el setè any del projecte (i primer de la 3a època), en què es va optar per no fer cria en 
captivitat i alliberar només individus adults rescatats de pous, safareigs i aljubs, per no 
afectar en cap cas les poblacions naturals donants, es van alliberar 18 tritons adults, pro-
cedents de l’Albera (Alt Empordà) i Samalús (Vallès Oriental), i 102 tritons juvenils, 
procedents de la cria en captivitat feta el 2015 a les instal·lacions de l’Escola de Natura 
de Parets del Vallès i que no es van alliberar en el seu moment perquè havien donat po-
sitiu en Bd. Tots els exemplars es van alliberar a Vallromanes.

Any 2017
En el vuitè any del projecte, es van alliberar 26 exemplars adults procedents de l’Albera 
(Alt Empordà) i de Samalús (Vallès Oriental), a més de 394 larves. Tots els exemplars es 
van alliberar en una bassa de Vallromanes.
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Any 2018
En el novè any del projecte es van alliberar 171 larves, procedents de Llançà (Alt Em-
pordà), al terme de Vallromanes.

Any 2019
En el desè any del projecte s’han alliberat 415 larves, procedents de Llançà (Alt Em-
pordà) i de Sant Daniel (Gironès), en una bassa de Vallromanes. D’altra banda, s’han 
ini ciat les analítiques en algunes de les basses on s’han alliberat tritons, amb un re-
sultat positiu.

Nombre total de tritons alliberats (2016-2019): 1.131 exemplars.

Figura 8. Alliberament de metamòrfics de tritó verd en una bassa de Vallromanes

Foto: Alejandro García-Salmerón.

Projecte de recuperació del gripau d’esperons (2017-2019)

En els dos primers anys del projecte, en fase experimental, es va assajar el manteni-
ment i creixement d’un estoc reduït de larves de gripau d’esperons (151), que es van 
alliberar en una finca pública de Cabrils. En el tercer any (2019) es van obtenir un to-
tal de 1.160 capgrossos, procedents de basses de la Segarra (Torrefeta i Florejacs) i la 
Selva (Caldes de Malavella). Després d’un període de quarantena a les instal·lacions 
de Can Miravitges, amb les pertinents analítiques veterinàries i de PCR, per descartar 
la presència dels quitridis (Bd i Bsal) i ranavirus, es van alliberar en la seva totalitat a 
la finca de Can Parcala.
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Figura 9. Alliberament de larves de gripau d’esperons a Can Parcala

Foto: Roser Loire.

Valoració, discussió i perspectives

Projecte de recuperació del tritó verd (2016-2019)

Cal valorar molt positivament tot el projecte menat fins ara, malgrat algunes dificul-
tats no previstes d’antuvi, atribuïbles a diferents factors, així com un ritme més lent del 
previst en el procés de reclutament de les noves poblacions establertes al Parc de la Ser-
ralada Litoral (vegeu també J. Maluquer-Margalef et al., 2017). Així, cal que ens fe-
licitem per les tres poblacions establertes de nou a la Serralada Litoral, fruit d’aquest 
projecte, que se sumen a les dues localitats existents sense l’ajuda o la intervenció hu-
mana, situades a la Roca del Vallès, una de les quals, per cert, amb problemes recur-
rents per completar el cicle larvari, a causa de les tasques de buidada i neteja de la basa 
que hi fa la propietat, fins al punt que darrerament no s’han tornat a observar tritons 
i el seu futur és molt incert.

Pel que fa a la quarta fase, o tercera de cria en captivitat (2016), el que s’ha fet ha estat 
rescatar els exemplars larvaris, i –menys– adults, de trampes de caiguda o basses en pe-
rill de dessecació. Són individus que, d’altra banda, estarien destinats a una lenta ago-
nia, en cas de deixar-los a la seva sort. D’altra banda, cal recalcar que es realitzen rescats 
allà on el tritó és molt abundant. Durant la quarantena i alimentació, tot i una certa 
mortalitat per competència i depredació entre exemplars larvaris, la gran majoria de tri-
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tons realitzen la metamorfosi de manera òptima. D’aquesta manera els resultats són molt 
esperançadors. Durant aquesta fase els alliberaments s’han dut a terme a Vallromanes, 
on, gràcies als seguiments anuals que en fem, hem pogut constatar la reproducció de 
l’espècie. D’aquesta manera els resultats provisionals obtinguts assenyalen que els tritons 
necessiten uns tres anys per atènyer la maduresa sexual, a partir de la metamorfosi o 
moment d’alliberament al medi, dades concordants amb la bibliografia (Montori i 
Herrero, 2004).

Un factor que inicialment ens preocupava força, que és l’escassetat de punts d’aigua 
adients per acollir tritons sense fer cap tipus d’intervenció (generalment de retirada de 
peixos, o bé de gestió de la vegetació aquàtica –per excés o defecte–) i de l’entrada de llum 
a les basses, o d’instal·lació de rampes d’accés i/o sortida, ha acabat resultant poc limi-
tant; el ritme moderat de producció de larves i metamòrfics a la natura ha conduït a pri-
oritzar el reforçament de les poblacions establertes i ha alentit la necessitat de cerca de 
nous emplaçaments. Factors com ara el dessecament d’una de les principals basses per 
activitat de reg i l’excés de depredadors aquàtics (larves de Salamandra, Notonecta, Di-
tiscidae, Aeshnidae, etc.) podrien explicar l’aparent baix reclutament observat, malgrat 
que puguem tenir, en la majoria de casos, un nombre d’individus adults aparentment 
satisfactori. Cal dir, tanmateix, que l’alliberament d’individus metamòrfics en fase ter-
restre (per evitar l’elevat risc de depredació en medi aquàtic) i la tardança relativament 
elevada en assolir la maduresa sexual (entorn dels tres anys) poden fer que trobem sor-
preses positives ben aviat; els seguiments nocturns realitzats cada any de febrer a juny 
permetran verificar-ho.

Cal valorar molt positivament l’estreta cooperació entre la SCH i la guarderia, els 
tècnics i els gestors del Parc de la Serralada Litoral i l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Badalona, que han permès una conjunció d’objectius i una perfecta coordi-
nació en el desenvolupament de les diferents fases del projecte. A la vegada, el Servei 
de Guarderia i els tècnics del Parc de la Serralada Litoral han estat clau per ajudar a 
localitzar basses i també els seus propietaris o masovers i altres particulars bons conei-
xedors del medi, com també per fer el seguiment de les basses en què s’han reintrodu-
ït tritons verds.

La nota negativa l’ha donat una analítica positiva al quitridi Bd en una bassa de Vi-
lassar de Dalt, realitzada el 2019. Tanmateix, el caràcter artificial de la massa d’aigua i 
les possibilitats de buidar-la completament i sanejar-la, ja previst pel pressupost del Con-
sorci del Parc de la Serralada Litoral per al 2020, dona peu a un moderat optimisme de 
cara a l’erradicació total del quitridi en aquesta bassa.

Les perspectives globals són positives, amb previsions d’augmentar el nombre de bas-
ses on alliberar tritons, per bé que les amenaces de tot tipus (canvi climàtic, malalties 
emergents, alliberament d’espècies exòtiques i un llarg etcètera) hi són ben presents i no 
permeten abaixar la guàrdia.
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Projecte de recuperació del gripau d’esperons (2016-2019)

Els dos primers anys del projecte –experimentals– van constatar l’elevada resistència 
dels capgrossos en relació amb les operacions de trasllat i aclimatació respecte als punts 
d’aigua originaris. El curt període d’ençà dels primers alliberaments no ha permès ve-
rificar encara l’eventual implantació d’una petita població de gripau d’esperons a la fin-
ca pública de Cabrils. D’altra banda, durant aquesta fase inicial, es van poder fer les ges-
tions necessàries per localitzar un indret en condicions òptimes per tirar endavant la 
segona fase del projecte.

Durant l’any 2019, amb més recursos, s’han pogut fer seguiments simultanis de for-
ça punts en risc de dessecació que han permès realitzar dos rescats abundants, i el lloc 
d’alliberament ha estat Can Parcala, que es troba a menys d’1 km de la darrera citació 
del gripau d’esperons al delta de la riera d’Argentona (R. Campeny, com. pers.). 

Els resultats a Can Parcala han estat molt positius, i la pràctica totalitat dels capgros-
sos han realitzat la metamorfosi sense ser depredats durant els darrers dies de la seva 
fase aquàtica, ja que es va col·locar una xarxa de protecció contra ardeids i altres aus.

Les condicions favorables de la finca i l’elevat compromís de la propietat i els gestors, 
així com l’existència de finques veïnes en condicions apropiades, són motiu d’optimis-
me per al futur d’aquest projecte.

Figura 10. Imatge del safareig de Can Parcala, amb la xarxa antidepredació instal·lada

Foto: Joan Maluquer-Margalef.
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Figura 11. Visió de la bassa de terra de Can Parcala, pendent de restauració

Foto: Roser Loire.

Bibliografia

AmphibiaWeb (2020): Amphibia survival aliance (ASA). <www.amphibiaweb.org>. 
[Consulta: 15 gener 2020]. 

Fitó, X.; Rivera, X.; Roca, J.; Donaire, D.; González de la Vega, J. A. M.; 
Barnestein, J.; Maluquer-Margalef, J.; Carranza, S. (2011): «Extremely low le-
vel of genetic variability in Iberian Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) (Amphibia; 
Anura; Pelobatidae)» Butll. Soc. Cat. Herp., 19; p. 21-28.

Maluquer-Margalef, J.; Fernández, D.; Miras M.; Bargalló, F.; Rivera, X. (2017): 
«El projecte de recuperació del tritó verd (Triturus marmoratus) a la Serralada Litoral 
(2010-2015)». A: III Monografies de la Serralada Litoral Central i VII Monografies del 
Parc del Montnegre i el Corredor. Barcelona: Diputació de Barcelona; p. 226-235.

Maluquer-Margalef, J.; Rivera, X.; Tarragó, A.; Hernando, C.; Carceller, F. 
(2012): «Projecte de recuperació del tritó verd (Triturus marmoratus) a les serralades 
de Marina i Litoral. Primer balanç». A: II Monografies de la Serralada Litoral Central 
i VI Monografies del Parc del Montnegre i el Corredor. Barcelona: Diputació de 
Barcelona; p. 116-121.

Montonri, A. (2014): «Tritón jaspeado – Triturus marmoratus». A: Enciclopedia Virtual 
de los Vertebrados Españoles. Salvador, A.; Martínez-Solano, I. (ed.). Madrid: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. <http://www.vertebradosibericos.org>. 

www.amphibiaweb.org
http://www.vertebradosibericos.org


IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

293

Montori, A.; Herrero, P. (2004): «Triturus marmoratus». A: García-París, M.; 
Montero, A.; Herrero, P.: Amphibia. Lissamphibia, vol. 24 de: Ramos, M. A. et al. 
(ed.): Fauna ibérica. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC; p. 191-221.

Rivera, X.; Maluquer-Margalef, J.; Amat, F. (2009): «Estat de les poblacions del gri-
pau d’esperons Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) a l’àmbit metropolità de Barcelona 
i la seva àrea d’influència». Butll. Soc. Cat. Herp., 18; p. 84-93.

Rivera, X.; Escoriza, D.; Maluquer-Margalef, J.; Arribas, O.; Carranza, S. 
(2011a): Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears. Bellaterra: Lynx 
Edicions - Societat Catalana d’Herpetologia.

Rivera, X.; Maluquer-Margalef, J.; Berthold, J.; Carceller, F.; Tarragó, A.; 
Hernando, C. (2011b): «Estat de les poblacions de tritó verd Triturus marmoratus 
(Latreille, 1800) a les serralades de Marina i Litoral». Butll. Soc. Cat. Herp., 19; 
p. 86-90.

Rivera, X.; Roca, J.; Berthold, J.; Donaire-Baroso, D.; Maluquer-Margalef, J.; 
Carranza, S. (2011c): «Preliminary survey of the genetic variability of the Marbled 
Newt Triturus marmoratus (Latreille, 1800) (Amphibia; Caudata; Salamandridae) in 
Catalonia». Butll. Soc. Cat. Herp., 19; p. 15-20.

Rivera, X.; Maluquer-Margalef, J.; Carceller, F.; Hernando, C.; Tarragó, A. 
(2011d): «Informe preliminar: actuacions i valoració del projecte de recuperació del 
tritó verd (Triturus marmoratus) a les serralades de Marina i Litoral, durant l’any 
2010». Herpetofull de la SCH, vol. 1.



294

Resum
Amb l’objectiu d’avaluar les poblacions de mamífers i comprovar la possible presència del gat fer a la ser-
ralada del Montnegre, el juliol de 2018 es van instal·lar tres càmeres de parament fotogràfic a alçades di-
ferents de la cara nord de la serralada. El desembre de 2018 la càmera situada en un petit bosc de ribera 
vorejat de camps de conreu es va canviar d’emplaçament i es va situar en un alzinar a prop de Sant Martí. 
Les altres dues càmeres estan situades en un alzinar a prop del pantà de la Brinxa i a la roureda a prop del 
cim del turó Gros. Les càmeres, actives des de la seva instal·lació, han proporcionat 2.550 observacions 
independents de nou espècies diferents: el senglar (1.014), el cabirol (568), la guineu (382), la geneta (219), 
la llebre (168), la fagina (125), el teixó (45), l’esquirol (28) i la mustela (1). S’avaluen les abundàncies relati-
ves i les variacions al llarg de l’any.

Paraules clau
Mamífers, parament fotogràfic, abundància, Montnegre

Resumen
Seguimiento de mamíferos mediante cámaras de trampeo fotográfico en la sierra del Montnegre: 
resultados 2018-2019
Con el objetivo de evaluar las poblaciones de mamíferos y comprobar la posible presencia del gato silves-
tre en la sierra del Montnegre, en julio de 2018 se instalaron tres cámaras de fototrampeo a altitudes dife-
rentes en la vertiente norte de la sierra. En diciembre de 2018 la cámara situada en un pequeño bosque de 
ribera rodeado de campos de cultivo, se reubicó en un encinar cerca de Sant Martí. Las otras dos cámaras 
están situadas en un encinar cerca del embalse de la Brinxa y en un robledal cercano a la cumbre del Turó 
Gros. Las cámaras, activas desde su instalación, han proporcionado 2.550 observaciones independientes 
de nueve especies diferentes: el jabalí (1.014), el corzo (568), el zorro (382), la jineta (219), la liebre (168), 
la garduña (125), el tejón (45), la ardilla (28) y la comadreja (1). Se evalúan las abundancias relativas i las 
variaciones a lo largo del año.

Palabras clave
Mamíferos, fototrampeo, abundancia, Montnegre

Abstract
Camera Trap Monitoring of Mammals in the Montnegre Mountain Range: 2018-2019 Results
In order to assess the populations of mammals and verify the possible presence of the wild cat in the 
Montnegre mountain range, in July 2018 three camera traps were installed at different altitudes on the 
northern slope of the mountain range. In December 2018, the camera in a small riverside forest surround-
ed by cultivated fields was relocated to a holm oak forest near Sant Martí. The other two cameras are in 
a holm oak forest near the Brinxa reservoir and in an oak forest near the summit of Turó Gros. The cam-
eras have been in operation since their installation and have provided 2,550 independent observations 
of nine different species: wild boar (1,014), roe deer (568), fox (382), genet (219), hare (168), stone marten 
(125), badger (45), squirrel (28) and weasel (1). Relative abundances and variations throughout the year 
are evaluated.

Keywords
Mammals, photo trapping, abundance, Montnegre
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Introducció

El seguiment de mamífers amb càmeres fotogràfiques es va iniciar a Catalunya a finals 
de la dècada del 1980. En aquelles dates s’utilitzaven càmeres automàtiques connectades 
a sensors de moviment i alimentats per bateries externes (Raspall et al., 1996). Aquests 
dispositius es mantenien pocs dies en funcionament a causa de la curta durabilitat de 
les bateries i del nombre limitat de fotografies de les pel·lícules. Per tal de maximitzar la 
possibilitat d’encontres, sovint s’utilitzaven diversos tipus d’atraients. Amb aquestes tèc-
niques es va portar a terme el seguiment de la geneta al Corredor (Masclans, 2001) i 
els treballs dels carnívors del Montnegre (Torre et al., 2003) i dels mamífers de la con-
ca de la Tordera (Torre et al., 2008). 

El desenvolupament durant les darreres dues dècades de la fotografia digital, la il-
luminació amb LED i l’alta capacitat de les targetes de memòria ha propiciat l’aparició 
al mercat de diferents tipus de càmeres amb una autonomia llarga (mesos) i que a més 
de capturar imatges fotogràfiques també poden obtenir vídeos. Així, aquestes càmeres 
han esdevingut una eina de gran rellevància en el seguiment de mamífers (Salvador, 
2010). Aquesta és una tècnica no invasiva que facilita un seguiment a llarg termini, el 
qual aporta un elevat nombre de dades que permeten avaluar abundàncies relatives, 
densitat de les poblacions o variacions temporals d’activitat de les espècies, entre altres 
coses (Sanderson i Trolle, 2005). Els carnívors, pels seus hàbits predominantment 
nocturns, són de les espècies més beneficiades per aquest tipus de seguiment, i el gat fer 
(Felis sylvestris) n’és una espècie emblemàtica.

El Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) va iniciar al 2003 un projecte d’estudi del 
gat fer al Lluçanès i Bisaure amb resultats molt positius (Sayol et al., 2018). Més tard, 
aquest projecte es va ampliar al Montseny, i es va poder confirmar la seva presència a 
diferents localitats. Aquests fets van fer pensar en la possibilitat que el gat fer pogués ha-
ver colonitzat també la serralada del Montnegre. 

Així, doncs, amb l’objectiu de comprovar aquest fet i alhora estudiar les poblacions 
dels altres grans mamífers, es van instal·lar tres càmeres de seguiment fotogràfic al ves-
sant nord de la serralada. En aquest article es presenten els resultats dels primers 15 me-
sos de seguiment continu.

Metodologia

S’estan utilitzant tres càmeres tipus Browning Strike Force HD Pro X. Aquestes càme-
res estan equipades amb un sensor de moviment i un flash infraroig de llum LED invi-
sible. Disposen de targetes SD de 16 GB, cosa que els permet guardar més de 4.000 imat-
ges i l’autonomia de les bateries pot arribar als 11 mesos. Capturen imatges de 20 MP i 
estan programades per generar una ràfega de quatre imatges quan detecten moviment.

Les càmeres es van instal·lar l’1 de juliol de 2018 en un gradient altitudinal al ves-
sant nord de la serralada del Montnegre (figura 1). La primera càmera (MNG 01) es va 
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col·locar en una zona mixta d’alzinar i bosc de ribera a tocar de la riera de Fuirosos, a 
114 m d’altitud (figura 1). La segona càmera (MNG 02) es va instal·lar en un alzinar 
lleugerament més amunt del pantà de la Brinxa, a 235 m d’altitud, i la tercera (MNG 03) 
a la roureda culminal a prop del cim del turó Gros, a 715 m d’altitud. La càmera situada a 
la localitat MNG 01 es va canviar d’emplaçament el 14 de desembre de 2018 perquè a la 
zona pasturava amb molta freqüència un ramat de cabres, fet que comportava la captu-
ra de milers d’imatges d’aquests animals. El nou emplaçament (MNG 04) es va situar 
en un alzinar a prop de Sant Martí del Montnegre, a 508 m d’altitud, on alguns testimo-
nis havien observat algun gat d’aspecte salvatge. Les tres càmeres continuaven actives en 
el moment de redactar aquest artícle.

Figura 1. Localització dels indrets on s’han instal·lat les càmeres de parament fotogràfic

Taula 1. Localització i període de funcionament de les càmeres de parament fotogràfic a 
les quatre localitats estudiades

MNG 01 MNG 02 MNG 03 MNG 04

UTM 1 × 1 DG6516 DG6513 DG6512 DG6413

Localitat Riera de Fuirosos Pantà de la Brinxa Turó Gros Sant Martí

Vegetació Bosc de ribera Alzinar Roureda Alzinar

Altitud (m) 114 235 715 508

Dates de 
funcionament

1/7/18 - 14/12/18 6/8/18 - 13/9/19 1/7/18 - 13/9/19 14/12/18 - 13/9/19
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Les càmeres es revisaven aproximadament un cop al mes, se’n comprovava el bon 
funcionament i se substituïa la targeta de memòria per una de buida. Les imatges recu-
perades es classificaven en directoris diferents segons quina fos l’espècie que hi aparei-
xia i s’eliminaven aquelles en les quals no s’observava cap animal. A partir de les meta-
dades de les imatges i mitjançant un script del programa d’estadística R (R Core Team, 
2018) es van obtenir les observacions independents per espècie, data i localitat. Es van 
considerar observacions independents cada una d’aquelles imatges separades un mínim 
de 15 minuts de l’anterior, això evitava la multiplicació de les observa cions degudes a les 
ràfegues de la càmera i també la d’aquelles en què l’animal es mantenia durant una cer-
ta estona a la zona de la càmera. Cal tenir en compte que la utilització d’aquest sistema 
no permet comptabilitzar el nombre d’animals que apareixen en una mateixa imatge, 
un fet habitual en el cas dels senglars, poc freqüent en els cabirols i anecdòtic en la resta 
d’espècies.

Amb les dades obtingudes s’han fet estimacions de les abundàncies relatives de les 
diferents espècies. Per tal de comparar les diferents localitats s’ha fet servir la mitjana 
d’observacions mensuals, ja que aquest valor no queda afectat pels diferents períodes de 
funcionament de les càmeres a les diferents localitats. Aquestes mitjanes s’han compa-
rat mitjançant una anàlisi de la variància (ANOVA) i el test pot-hoc de Tukey que deter-
mina on hi ha les diferències. Finalment s’ha avaluat com aquestes mitjanes mensuals 
variaven al llarg del temps a les diferents localitats. Totes les anàlisis estadístiques s’han 
dut a terme amb el programari estadístic R (R Core Team, 2018).

Resultats

Durant el període estudiat, entre l’1 de juliol de 2018 i el 13 de setembre de 2019, es van 
obtenir més de 25.000 imatges fotogràfiques. D’aquestes, se’n van poder identificar 2.550 
observacions independents de nou espècies de mamífers (gràfic 1). No es va poder cons-
tatar la presència del gat fer a la serralada. A part dels mamífers, a les imatges també es 
van poder observar nombrosos ocells, animals domèstics (cabres, gossos i algun gat) i 
humans que no han estat estudiats.

El senglar (Sus scrofa) ha estat l’espècie amb un nombre més alt d’observacions indepen-
dents, 1.014, que representa un 39,76 % del total d’observacions en el conjunt de les quatre 
localitats. Destaca però, la localitat del turó Gros (MNG 03), on l’abundància relativa del 
senglar va superar el 64 % (gràfic 2). El nombre mitjà d’observacions mensuals per al con-
junt de les localitats va ser de 23,37 ± 18,08 (mitjana ± SD), i no es van observar diferències 
significatives d’aquest valor (F3,39 = 0,14; p > 0,05) entre les quatre localitats (gràfic 3).

Del cabirol (Capreolus capreolus) es van obtenir un total de 568 observacions inde-
pendents, que representen un 22,27 % del total (gràfic 2). La mitjana d’observacions 
mensuals va ser de 13,07 ± 12,14 (mitjana ± SD), i tot i que les mitjanes a les localitats 
MNG 01 i MNG 04 són lleugerament més altes que a les altres dues, les diferències no 
van ser estadísticament significatives (F3,39 = 2,7; p = 0,0587) (gràfic 3).
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Gràfic 1. Nombre total d’observacions independents de les nou espècies de mamífers a 
les quatre localitats
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La guineu (Vulpes vulpes) va ser la tercera espècie en nombre d’observacions totals, 
382, que constitueixen un 14,98 % del conjunt d’observacions (gràfic 2). La mitjana men-
sual va ser de 8,81 ± 9,43 (mitjana ± SD). La comparació dels valors d’aquest paràmetre 
a les quatre localitats mostra que al turó Gros (MNG 03) el nombre d’observacions és 
significativament més baix que a la resta de localitats (F3,39 = 6,92; p < 0,001) (gràfic 3).

El nombre total d’observacions de la geneta (Genetta genetta) va ser de 219, que són 
un 8,59 % del total (gràfic 2). La mitjana d’observacions mensuals de les quatre loca-
litats va ser de 5,09 ± 6,75 (mitjana ± SD). Al pantà de la Brinxa (MNG 02) els valors 
van ser significativament més alts (12,07 ± 7,17 obs./mes) que a la resta de localitats 
(F3,39 = 18,13; p < 0,0001) (gràfic 3).

Gràfic 2. Abundàncies relatives de les nou espècies de mamífers observades durant l’estudi
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Gràfic 3. Gràfic de caixes de les observacions mensuals a les quatre localitats de les 
quatre espècies més freqüents (senglar, cabirol, guineu i geneta)
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ANOVA: F3,39 = 0,14; p > 0,05

ANOVA: F3,39 = 6,92; p < 0,001
MNG01 = MNG 04 = MNG 02 > MNG 03

ANOVA: F3,39 = 2,7; p = 0,0587

ANOVA: F3,39 = 18,13; p < 0,0001
MNG01 = MNG 04 = MNG 03 < MNG 02

Al peu de cada gràfic s’indica el resultat de l’anàlisi de la variància (ANOVA) així com el resultat del test de Tukey quan el 
primer mostra diferències significatives.

Les observacions mitjanes mensuals de les altres cinc espècies van ser sempre infe-
riors a quatre observacions al mes. La llebre (Lepus europeus) no es va observar cap cop 
al turó Gros (MNG 03), en canvi a la riera de Fuirosos (MNG 01) era força freqüent 
(18,33 ± 8,91 obs./mes). La fagina (Martes foina) i el teixó (Meles meles) es van poder ob-
servar a les quatre localitats, però sempre amb mitjanes mensuals molt baixes (2,91 ± 2,81 
i 0,93 ± 1,93 respectivament).

L’esquirol (Sciurus vulgaris) tampoc es va observar cap cop a la riera de Fuirosos i la 
mitjana d’observacions mensuals va ser de 0,65 ± 1,28 (mitjana ± SD). Finalment, la 
mustela (Mustela nivalis) es va observar un sol cop a Sant Martí del Montnegre (MNG 04).

Pel que fa als resultats obtinguts per a cada una de les localitats, va ser a Sant Martí 
(MNG 04) on la mitjana d’observacions mensuals va mostrar valors més alts, 73,70 ± 48,28 
(mitjana ± SD) (taula 2). També va ser en aquesta localitat on es van poder observar la 
totalitat d’espècies (9).
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Taula 2. Comparativa de les observacions fetes a les quatre localitats amb indicació del 
nombre de mesos durant els quals ha funcionat la càmera

MNG 01 MNG 02 MNG 03 MNG 04

Mesos en funcionament 6 15 15 10

Observacions totals 431 858 523 783

Mitjana mensual 72,00 61,29 37,36 73,70

Desviació estàndard 22,67 40,60 19,27 48,28

Espècies observades 7 8 7 9

Les variacions de les mitjanes d’observacions mensuals per a cada localitat es poden 
veure al gràfic 4. S’hi pot observar un increment en el nombre d’observacions al pantà 
de la Brinxa (MNG 02) i a Sant Martí (MNG 04) durant la primavera i principis d’estiu.

Gràfic 4. Variacions del nombre d’observacions mensuals a cada localitat en el conjunt 
d’espècies estudiades
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Discussió

Tot i que durant el període estudiat no s’ha pogut constatar la presència del gat fer a la 
serralada del Montnegre, les dades obtingudes durant els 15 mesos mostrejats aporten 
molta informació sobre la resta de grans mamífers.

Com era d’esperar, el mamífer més freqüent durant aquest estudi ha estat el senglar, 
amb abundàncies relatives que han arribat a més del 60 % a la roureda del turó Gros 
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(MNG 03). Cal tenir en compte, a més, i com ja s’ha comentat a l’apartat de metodolo-
gia, que sovint el que hem denominat una observació independent pot representar la 
presència de diversos individus, en especial quan grups familiars travessen la zona de 
mostreig (figura 1A). Això fa que l’abundància relativa real sigui molt probablement en-
cara més alta. L’increment i l’expansió de les poblacions de senglar són un fet indiscuti-
ble des de la dècada del 1960 (Ruiz-Olmo i Aguilar, 1995; Rosell, 1998), i els impac-
tes sobre l’agricultura, la ramaderia i, per descomptat, sobre els sistemes naturals són 
cada cop més grans (Rosell et al., 2001). Les imatges obtingudes d’aquesta espècie tam-
bé han mostrat la probable hibridació amb porcs domèstics, com en el cas d’un exem-
plar de coloració pigallada observat a la càmera de Sant Martí (MNG 04) (figura 1B). 
Les abundàncies relatives obtingudes durant aquest estudi difereixen de les observades 
al Lluçanès i el Bisaure per Sayol et al. (2016). Allà, on s’ha utilitzat una metodologia 
de mostratge molt similar, el senglar és només la segona espècie més freqüent, amb un 
percentatge del 26 % en el conjunt de les dues zones, i és la guineu l’espècie amb una 
freqüència més alta d’observacions (35 %).

Figura 1. A) Grup familiar de senglars travessant el camp visual de la càmera situada prop 
de Sant Martí del Montnegre (MNG 04). B) Senglar amb una coloració estranya que denota 
la probable hibridació amb porcs domèstics. C) Llebre prop de la riera de Fuirosos (MNG 01) 
que va romandre 15 minuts (7:57-8:12) davant la càmera netejant-se el pelatge. D) Esquirol 
recollint molsa per al seu cau davant la càmera del pantà de la Brinxa (MNG 02)

El cabirol es va reintroduir a Catalunya a partir dels anys 1970 al Pirineu (Ruiz-Ol-
mo i Aguilar, 1995). A la serralada del Montnegre aquestes reintroduccions es van dur 
a terme els anys 1993 i 1994 (Rosell et al., 1999) i s’hi van alliberar 13 exemplars. Ara 
és una espècie en plena expansió i se la pot trobar per tot Catalunya. Aquesta progressió 
es fa palesa si comparem les dades obtingudes per Torre et al. (2003), els quals detecten 
el cabirol en una sola ocasió, mentre que en aquest estudi representa un 22,27 % del to-
tal d’observacions, uns valors similars als obtinguts al Lluçanès (Sayol et al., 2016).
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Excepte pel que fa a la guineu, que al Lluçanès és l’espècie més freqüent, la resta 
d’espècies observades al Montnegre mostren un valors d’abundància relativa similars 
als obtinguts en aquella àrea. En alguns casos, la presència o absència de l’espècie podria 
estar relacionada a l’enclavament de la càmera si aquest, per un fet fortuït, està proper 
al cau d’algun animal. Aquest podria ser el cas, per exemple, de la llebre a la riera de 
Fuirosos (MNG 01), on un exemplar passava força estona netejant-se davant la càmera 
(figura 1C), o també la geneta al pantà de la Brinxa (MNG 02).

El seguiment en continu amb càmeres fotogràfiques a més de les abundàncies rela-
tives estudiades en aquest treball, pot proporcionar dades suficients per tal d’establir 
patrons d’activitat circadiària, variacions estacionals i tendències a mitjà o llarg termini 
que poden ser de gran utilitat per a la gestió de l’espai natural. També pot proporcionar 
informacions sobre la reproducció (època de l’any, nombre de cries, etc.; vegeu figura 1A) 
i el comportament de certes espècies (vegeu, per exemple, la figura 1D, en què un esqui-
rol recull molses per al seu cau). Aquests són alguns dels propers objectius que es volen 
aconseguir.

Agraïments

Aquest estudi ha rebut el suport econòmic de la Secció de Ciències Biològiques de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i de la Institució Catalana d’Història Natural. Agraïm també al 
Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona la tramitació dels permisos per a 
la instal·lació de les càmeres fotogràfiques.
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Resum
Entre 2016 i 2018 s’han dut a terme tres estudis sobre la fauna invertebrada (artròpodes) dels parcs de la 
Serralada Marina i del Montnegre i el Corredor. L’objectiu principal ha estat la realització d’un inventari 
i catalogació al més exhaustiu possible. En total, s’han catalogat 628 espècies a la Serralada de Marina i 
894 espècies al Montnegre i el Corredor. En aquest últim, només s’han estudiat quatre grups (lepidòpters, 
heteròpters, ortòpters i coleòpters). Hi han estat trobades espècies de molt interès: Euphydryas aurinia, 
Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, etc. Un altre objectiu important era identifi-
car la fauna invertebrada al·lòctona, tant exòtica com invasora, que ens ve de fora. S’hi han pogut trobar 
espècies forànies com Vespa velutina, Halyomorpha halys, Cacyreus marshalii, etc.

Paraules clau
Inventari, invertebrats, artròpodes, Serralada de Marina, Montnegre i el Corredor

Resumen
Fauna invertebrada (Artropoda) de los parques de la Serralada de Marina y de El Montnegre y el 
Corredor (2016-2018)
Entre 2016 y 2018 se han llevado a cabo tres estudios sobre la fauna invertebrada (artrópodos), de los par-
ques de la Serralada de Marina y de El Montnegre i el Corredor. El objetivo principal ha sido la realización 
de un inventario y catalogación lo más exhaustivo posible. En total, se han catalogado 628 especies en la 
Serralada de Marina y 894 especies en El Montnegre i el Corredor. En este último, solo se han estudiado 
cuatro grupos (lepidópteros, heterópteros, ortópteros y coleópteros). Se han encontrado especies muy in-
teresantes: Euphydryas aurinia, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, etc. Otro ob-
jetivo importante era saber la fauna invertebrada alóctona, tanto exótica como invasora, que nos viene de 
fuera. Se han podido encontrar especies foráneas como Vespa velutina, Halyomorpha halys, Cacyreus 
marshalii, etc.

Palabras clave
Inventario, invertebrados, artrópodos, Sierra de Marina, Montnegre i el Corredor

Abstract
Invertebrate Fauna (Artropoda) in the Serralada de Marina and El Montnegre i el Corredor Parks 
(2016-2018)
Between 2016 and 2018 three studies were conducted on the invertebrate fauna (arthropods) in the Ser-
ralada de Marina and El Montnegre i el Corredor parks. The main objective was to conduct an inventory 
and cataloguing as exhaustively as possible. In total, 628 species have been catalogued in the Serralada de 
Marina and 894 species in El Montnegre i el Corredor. In the latter, only four groups were studied (lepi-
doptera, heteroptera, orthoptera and coleoptera). Very interesting species were found: Euphydryas aurin-
ia, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, etc. Another important objective was to 
find out about the non-native invertebrate fauna, both alien and invasive, which enters from the outside 
area. Alien species were found such as Vespa velutina, Halyomorpha halys, Cacyreus marshalii, etc.

Keywords
Inventory, invertebrates, arthropods, Serralada de Marina, Montnegre i el Corredor

Fauna invertebrada (Artropoda) dels parcs 
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Respostes a canvis ambientals en 
comunitats de papallones del Montnegre  
i el Corredor

andrEu uBach i constantí stEFanEscu 
Museu de Ciències Naturals de Granollers 

Resum
El Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS) és un projecte de seguiment de les papallones diür-
nes (ropalòcers) que es coordina des del Museu de Ciències Naturals de Granollers a través d’un conveni 
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Anualment recull dades 
de l’abundància de les poblacions de papallones en una xarxa d’estacions repartides per tota la geografia 
catalana i també a les illes Balears. Al Montnegre i el Corredor, hi ha actives quatre estacions del CBMS: 
Ca l’Arenes, Olzinelles, Pineda i Can Ponet, amb sèries de dades que van dels deu als vint-i-un anys. S’han 
desenvolupat índexs de les espècies que hi apareixen que són informatius de preferències ecològiques, i 
que serveixen per conèixer la resposta de les comunitats de papallones als canvis ambientals. Es discutiran 
els resultats d’aquests canvis observats al Parc del Montnegre i el Corredor.

Paraules clau
Papallones, canvi climàtic, seguiment, ciència ciutadana, CBMS

Resumen
Respuestas a cambios ambientales en comunidades de mariposas de El Montnegre i el Corredor
El Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS) es un proyecto de seguimiento de mariposas diur-
nas coordinado desde el Museo de Ciencias Naturales de Granollers a través de un convenio con el De-
partamento de Territorio i Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Anualmente recoge datos de la 
abundancia de poblaciones de mariposas en una red de estaciones repartidas por toda la geografía catala-
na y las islas Baleares. En El Montnegre i el Corredor hay activas cuatro estaciones del CBMS: Ca l’Arenes, 
Olzinelles, Pineda y Can Ponet, con series de datos que van de los diez a los veintiún años. Se han desar-
rollado índices de las especies que aparecen que son informativos de preferencias ecológicas, que sirven 
para conocer la respuesta de las mariposas a los cambios ambientales. Se discutirán los resultados de estos 
cambios observados en el Parque de El Montnegre i el Corredor.

Palabras clave
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Abstract
Responses to Environmental Changes in Butterfly Communities in El Montnegre i el Corredor
The Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) is a daytime butterfly monitoring project coordinated 
by Granollers Natural Science Museum under an agreement with the Catalan Government’s Ministry of 
Territory and Sustainability. Every year it collects data on the abundance of butterfly populations in a net-
work of stations spread across Catalonia and the Balearic Islands. There are four operational CBMS stations 
in El Montnegre i el Corredor – Ca l’Arenes, Olzinelles, Pineda and Can Ponet – with data series ranging 
from ten to twenty-one years. Indexes of the species appearing have been drawn up to provide information 
about ecological preferences which are used to learn about the response of butterflies to environmental 
changes. The results of these changes observed in El Montnegre i el Corredor Park are discussed.

Keywords
Butterflies, climate change, monitoring, citizen science, CBMS
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Catàleg de vertebrats del Parc del 
Montnegre i el Corredor

PErE alzina i BilBEny

Resum
En l’inventari del patrimoni de la fauna vertebrada del Parc del Montnegre i el Corredor –treball de gabi-
net en què s’han fet servir diverses fonts– s’han comptabilitzat 175 espècies: 91 d’ocells nidificants, 44 de 
mamífers (17 de ratapinyades i 27 de mamífers terrestres), 18 de rèptils, 14 d’amfibis i 8 de peixos.

La riquesa específica s’incrementaria notablement (de 175 a 267) si es tinguessin en compte les espècies 
d’ocells no nidificants i les espècies antigues i/o dubtoses dels grups biològics restants. 

De cada espècie, se’n descriu la distribució i es relaciona amb les figures de protecció legal i del seu estat 
de conservació en funció de les categories de la UICN, quan existeixin en un marc català (peixos, ocells i 
ratapinyades). El catàleg també inclou les espècies exòtiques que s’han establert al Parc, un 9,7 % del total 
inventariat.

Paraules clau
Parc del Montnegre i el Corredor, vertebrats, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers

Resumen
Catálogo de vertebrados del Parque de El Montnegre i el Corredor
En el inventario del patrimonio de la fauna vertebrada del Parque de El Montnegre i el Corredor –trabajo 
de gabinete que ha utilizado diversas fuentes– se han contabilizado 175 especies: 91 de aves nidificantes, 
44 de mamíferos (17 de murciélagos y 27 de mamíferos terrestres), 18 de reptiles, 14 de anfibios y 8 de peces.

La riqueza específica se incrementaría notablemente (de 175 a 267) si se tuvieran en cuenta las especies 
de aves no nidificantes y las especies antiguas y/o dudosas de los grupos biológicos restantes.

De cada especie, se describe su distribución y se relaciona con las figuras legales de protección y su es-
tado de conservación en función de las categorías de la UICN, siempre y cuando existan en un marco ca-
talán (peces, aves y murciélagos). El catálogo incluye también las especies exóticas que se han establecido 
en el Parque, un 9,7 % del total inventariado.

Palabras clave
Parque de El Montnegre i el Corredor, vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos

Abstract
Catalogue of Vertebrates in El Montnegre i el Corredor Park
The desk research inventory of the vertebrate fauna in El Montnegre i el Corredor Park using a number of 
sources counted 175 species: 91 of nesting birds, 44 of mammals (17 of bats and 27 of land mammals), 18 of 
reptiles, 14 of amphibians and eight of fish.

The specific richness would increase significantly (from 175 to 267) if the species of non-nesting birds 
and the old and/or questionable species of the remaining biological groups were considered.

The distribution of each species is described and related to the legal forms of protection and their state 
of conservation based on the IUCN categories as long as they are present in a Catalan setting (fish, birds 
and bats). The catalogue also includes the alien species which have settled in the Park, 9.7 % of the total 
inventory.

Keywords
El Montnegre i el Corredor Park, vertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals
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Distribució, sistemàtica i origen de les 
espècies d’amfibis introduïdes al Parc 
Natural del Montnegre i el Corredor
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1Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF)
2Associació Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès (GRENP)
3Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona

Resum
Al llarg de les últimes dècades, la sobreexplotació, la pèrdua d’hàbitats, la introducció d’espècies invaso-
res, la pol·lució i, més recentment, el canvi climàtic i les malalties emergents, han conduït a un declivi ca-
tastròfic de les poblacions d’espècies de vertebrats, la qual cosa ha portat a plantejar de forma molt seriosa 
que ja hem entrat en el sisè gran episodi d’extinció massiva. De tots els grups de vertebrats terrestres, els 
amfibis han estat un dels que més ha sofert, ja que s’ha constatat la desaparició de més de 200 espècies en 
pocs anys. Una de les alteracions que més han afectat i afecten les poblacions d’amfibis són les malalties 
emergents causades pel comerç legal i il·legal d’espècies. En aquesta xerrada presentarem els resultats dels 
estudis realitzats en els darrers anys sobre la distribució, sistemàtica i origen biogeogràfic de les poblaci-
ons d’amfibis introduïts al Parc del Montnegre i el Corredor.

Paraules clau
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Resumen
Distribución, sistemática y origen de las especies de anfibios introducidas en el Parque Natural 
de El Montnegre i el Corredor
A lo largo de las últimas décadas, la sobreexplotación, la pérdida de hábitats, la introducción de especies 
invasoras, la polución y, más recientemente, el cambio climático y las enfermedades emergentes, han con-
ducido a un declive catastrófico en el número y el tamaño de las poblaciones de especies de vertebrados, 
lo que ha llevado a plantearse de forma muy seria que ya hemos entrado en el sexto gran episodio de ex-
tinción masiva. De entre todos los grupos de vertebrados terrestres, los anfibios han sido uno de los que 
más han sufrido, habiéndose constatado la desaparición de más de 200 especies en pocos años. Una de las 
alteraciones que más han afectado y están afectando a las poblaciones de anfibios son las enfermedades 
emergentes causadas por el comercio legal e ilegal de especies de anfibios. En esta charla presentaremos 
los resultados de los estudios realizados en los últimos años sobre la distribución, sistemática y origen bi-
ogeográfico de las poblaciones de anfibios introducidos en el Parque de El Montnegre i el Corredor.

Palabras clave
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Abstract
Distribution, Systematics and Origin of Amphibian Species Introduced into El Montnegre i el 
Corredor Nature Park
Over the past decades, over-exploitation, habitat loss, the introduction of invasive species, pollution and, 
more recently, climate change and emerging diseases have led to a catastrophic decline in the number and 
size of vertebrate species populations, leading to the very serious likelihood that we have now entered the 
sixth major mass extinction. Of all the groups of terrestrial vertebrates, amphibians have been one of the 
most affected with over 200 species having disappeared in a few years. One of the disruptions which have 
most affected and are affecting amphibian populations are the emerging diseases caused by the legal and 
illegal trade in amphibian species. In this talk we will present the results of the studies carried out in re-
cent years on the distribution, systematics and biogeographical origin of the amphibian populations in-
troduced into El Montnegre i el Corredor Park.

Keywords
Amphibians, extinction, introductions, emerging diseases
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Distribució i evolució de les granotes verdes 
europees (gènere Pelophylax) a Catalunya
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i salVador carranza1 
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Resum
Les granotes del gènere Pelophylax originen híbrids que es reprodueixen per hibridogènesi. Aquests hí-
brids s’anomenen kleptons, perquè necessiten un parental com a hoste sexual per reproduir-se. A Europa 
trobem quatre kleptons. La fauna autòctona es pot veure afectada per la translocació d’espècies i kleptons 
i per la difícil identificació morfològica que presenten. Per a l’estudi, se n’han analitzat 423 exemplars de 
54 localitats catalanes, s’ha aplicat un protocol d’identificació molecular per conèixer-ne la diversitat a 
Catalunya i comprovar-ne la fiabilitat morfològica, i s’ha aprofundit en el sistema hibridogenètic mitjan-
çant anàlisis mitocondrials. Com a resultat, s’han detectat únicament P. perezi i P. kl. grafi, així com una 
baixa fiabilitat morfològica, i s’ha observat una transferència mitocondrial unidireccional per als híbrids 
seqüenciats. 

Paraules clau
Hibridogènesi, hemiclon, Pelophylax, klepton, paràsit sexual, exclusió genòmica

Resumen
Distribución y evolución de las ranas verdes europeas (género Pelophylax) en Cataluña
Las ranas del género Pelophylax originan híbridos que se reproducen por hibridogénesis. Estos híbridos 
se llaman kleptons, al necesitar un parental como huésped sexual para reproducirse. En Europa existen 
cuatro kleptons. La fauna autóctona se puede ver afectada por la translocación de especies y kleptons y por 
su difícil identificación morfológica. En el estudio, se han analizado 423 ejemplares de 54 localidades ca-
talanas, se ha aplicado un protocolo de identificación molecular para conocer la diversidad en Catalunya 
y comprobar la fiabilidad morfológica, y se ha profundizado en el sistema hibridogenético mediante análi-
sis mitocondriales. Como resultado, se han detectado únicamente P. perezi y P. kl. grafi, así como una baja 
fiabilidad morfológica, y se ha observado una transferencia mitocondrial unidireccional para los híbridos 
secuenciados. 

Palabras clave
Hibridogénesis, hemiclon, Pelophylax, klepton, parasito sexual, exclusión genómica

Abstract
Distribution and Evolution of European Green Frogs (genus Pelophylax) in Catalonia
Frogs in the genus Pelophylax originate hybrids which reproduce by hybridogenesis. These hybrids are 
called kleptons as they need a parent as a sexual host to reproduce. There are four kleptons in Europe. Na-
tive fauna may be affected by the translocation of species and kleptons and by their difficult morpholog-
ical identification. In the study, 423 specimens from 54 Catalan localities were analysed, a molecular iden-
tification protocol was applied to find out about diversity in Catalonia and to check morphological 
reliability, and the hybrid genetic system was studied in depth by means of mitochondrial analyses. As a 
result, only P. perezi and P. kl. grafi were identified accompanied by poor morphological reliability and 
one-way mitochondrial transfer was observed for the sequenced hybrids. 

Keywords
Hybridogenesis, hemiclone, Pelophylax, klepton, sexual parasite, genomic exclusion
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Resum
Els amfibis estan disminuint en l’àmbit mundial, i en són la pèrdua d’hàbitat, les espècies invasores, la pol-
lució i les malalties infeccioses les principals causes. Les poblacions del tritó palmat (Lissotriton helveticus) 
han sofert una regressió important en els últims anys i, pel fet que a Catalunya hi ha poblacions al límit 
sud (són més sensibles al canvi climàtic), es fa necessari analitzar la diversitat genètica d’aquestes pobla-
cions. Es van trobar quatre haplotips diferents; dins dels quals el Parc del Montnegre i el Corredor es re-
laciona amb les mostres provinents de les localitats de Lleida, Girona, Barcelona, França, el Regne Unit i 
Alemanya. Cal fer el seguiment de les poblacions analitzades i incloure-hi possibles localitats sense regis-
trar per millorar la base de dades sobre el flux gènic per a futurs projectes de conservació.

Paraules clau
Diversitat genètica, poblacions, tritó palmat

Resumen
Diversidad genética de las poblaciones catalanas del tritón palmeado (Lissotriton helveticus)
Los anfibios están disminuyendo a escala mundial, y la pérdida de hábitat, las especies invasoras, la polu-
ción y las enfermedades infecciosas son las principales causas. Las poblaciones del tritón palmeado (Lis-
sotriton helveticus) han sufrido una regresión importante en los últimos años y, debido a que en Cataluña 
existen poblaciones en el límite sur (donde son más sensibles al cambio climático), se hace necesario ana-
lizar la diversidad genética de estas poblaciones. Se encontraron cuatro haplotipos diferentes; dentro de 
los cuales el Parque de El Montnegre i el Corredor se relaciona con las muestras provenientes de las loca-
lidades de Lleida, Girona, Barcelona, Francia, Reino Unido y Alemania. Es necesario el seguimiento de las 
poblaciones analizadas e incluir posibles localidades sin registrar para mejorar la base de datos sobre el 
flujo génico para futuros proyectos de conservación.

Palabras clave
Diversidad genética, poblaciones, tritón palmeado

Abstract
Genetic Diversity of the Catalan Populations of the Palmate Newt (Lissotriton helveticus)
Amphibians are declining globally, and habitat loss, invasive species, pollution and infectious diseases are 
the main causes. Palmate newt (Lissotriton helveticus) populations have declined significantly in recent 
years, and since there are populations in Catalonia on the southern border (where they are more sensitive 
to climate change), the genetic diversity of these populations needs to be analysed. Four different haplo-
types were found, within which El Montnegre i el Corredor Park is related to the specimens coming from 
Lleida, Girona, Barcelona, France, the United Kingdom and Germany. The populations which have been 
analysed need to be monitored and possible unrecorded locations included to improve the database on 
gene flow for future conservation projects.

Keywords
Genetic diversity, populations, palmate newt
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Dotze anys del seguiment de petits mamífers 
SEMICE a la Xarxa de Parcs Naturals de 
Barcelona

ignasi torrE1, alFons rasPall2 i antoni arrizaBalaga1

1Museu de Ciències Naturals de Granollers
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Resum
Des de l’any 2008, el seguiment SEMICE recull les dades de les tendències poblacionals dels petits mamí-
fers comuns en estacions distribuïdes per la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). De les nou estacions establer-
tes en iniciar el seguiment, hem passat a les 30 actuals. És destacable que durant el 2019 hem incorporat 
quatre noves estacions de seguiment en els espais de Montesquiu i Guilleries-Savassona, gràcies a l’actu-
alització del conveni de col·laboració Diputació de Barcelona - Museu de Granollers. Durant els dotze anys 
que ja dura el seguiment a la XPN, hem capturat gairebé 5.000 petits mamífers de 10 espècies diferents. 
En els darrers dos anys, les poblacions han tingut una recuperació espectacular, i s’ha revertit la davallada 
enregistrada en períodes anteriors. Es discuteixen les tendències observades per les diferents espècies i 
l’evolució de les estacions en aquest període.
Paraules clau
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Resumen
Doce años del seguimiento de pequeños mamíferos SEMICE en la Red de Parques Naturales de 
Barcelona
Desde el año 2008, el seguimiento SEMICE recoge los datos de las tendencias poblacionales de los pequeños 
mamíferos comunes en estaciones distribuidas por la Red de Parques Naturales. De las nueve estaciones 
establecidas al iniciar el seguimiento, hemos pasado a las 30 actuales. Es destacable que durante el 2019 
hemos incorporado cuatro nuevas estaciones de seguimiento en los espacios de Montesquiu y Guilleries-
Savassona, gracias a la actualización del Convenio de colaboración Diputación de Barcelona - Museo de 
Granollers. Durante los doce años que ya dura el seguimiento en la XPN, hemos capturado casi 5.000 pe-
queños mamíferos de 10 especies diferentes. En los últimos dos años, las poblaciones han experimentado 
una recuperación espectacular, revirtiendo la bajada registrada en periodos anteriores. Se discuten las 
tendencias observadas para las diferentes especies y la evolución de las estaciones en este periodo.
Palabras clave
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Abstract
Twelve Years of SEMICE Small Mammal Monitoring in the Barcelona Nature Parks Network
Since 2008, SEMICE monitoring has been compiling data on population trends of small common mam-
mals at stations spread across the Nature Parks Network. We have gone from the nine stations set up at the 
beginning of the monitoring to the current 30. In 2019, we added four new monitoring stations in the Mon-
tesquiu and Guilleries-Savassona areas as a result of the update of the Barcelona Provincial Council – 
Granollers Museum partnership agreement. During the twelve years that the Nature Parks Network has 
been monitoring, we have captured almost 5,000 small mammals from 10 different species. In the last two 
years, the populations have made a spectacular recovery, reversing the decline recorded in previous peri-
ods. The trends observed for the species and the evolution of the stations over this period are discussed.
Keywords
Shrews, mice, trends, populations

Més informació a: Torre, I.; Raspall, A.; Arrizabalaga, A.; Díaz, M. (2018): «SEMICE: An unbiased 
and powerful monitoring protocol for small mammals in the Mediterranean Region». Mammalian 
Biology,  88; p. 161-167. 
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La importància dels espais oberts en 
la demografia de la musaranya vulgar 
Crocidura russula, a la Xarxa de Parcs 
Naturals de Barcelona

ignasi torrE, Joana Bastardas llaBot i antoni arrizaBalaga
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Resum
S’estudien els factors que afecten l’abundància de la musaranya vulgar a parcel·les SEMICE situades en 
ambients naturals de l’entorn de Barcelona en el període 2008-2017. L’abundància sembla influïda pel ti-
pus d’hàbitat i per l’estacionalitat, i, negativament, per la variància d’algunes variables climàtiques. La 
densodependència és el factor principal que en controla la taxa de creixement. Els models d’ocupació evi-
dencien que la taxa d’ocupació i colonització és superior en espais oberts, mentre que la taxa d’extinció és 
superior en ambients forestals. El sistema estudiat s’ajustaria a una dinàmica basada en metapoblacions 
seguint un model «font-embornal» en què les fonts serien els espais oberts i els embornals els boscos. El 
procés d’aforestació observat a tota la XPN en les darreres dècades albira una problemàtica per a aquesta 
espècie comuna.
Paraules clau
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Resumen
La importancia de los espacios abiertos en la demografía de la musaraña vulgar, Crocidura russula, 
en la red de parques naturales de Barcelona
Se estudian los factores que afectan la abundancia de la musaraña vulgar en parcelas SEMICE situadas en 
ambientes naturales del entorno de Barcelona en el período 2008-2017. La abundancia parece influida por 
el tipo de hábitat y por la estacionalidad, y, negativamente, por la varianza de algunas variables climáticas. 
La densodependencia es el factor principal que controla la tasa de crecimiento. Los modelos de empleo 
evidencian que la tasa de ocupación y colonización es superior en espacios abiertos, mientras que la tasa 
de extinción es superior en ambientes forestales. El sistema estudiado se ajustaría a una dinámica basada 
en metapoblaciones siguiendo un modelo «fuente-sumidero» en que las fuentes serían los espacios abier-
tos y los sumideros los bosques. El proceso de aforestación observado en toda la Red de Parques Naturales 
(XPN) en las últimas décadas vislumbra una problemática para esta especie común.
Palabras clave
Dinámica poblacional, tendencias, musaraña vulgar, SEMICE

Abstract
The Importance of Open Spaces in the Demography of the Common Shrew, Crocidura russula, in 
the Barcelona Nature Parks Network 
The factors affecting the abundance of the shrew in SEMICE plots in natural environments around Barce-
lona in the period 2008-2017 are studied. Abundance seems to be influenced by the type of habitat and by 
seasonality, and adversely by variation in some climatic variables. Density dependence is the main factor 
controlling the growth rate. Occupation models show that the rate of occupation and colonisation is high-
er in open spaces, while the rate of extinction is higher in forest environments. The system studied would 
match a dynamic based on meta-populations following a source-sink model in which the sources would be 
the open spaces and the sinks the forests. The afforestation process observed throughout the Nature Parks 
Network over the last few decades points to a problem for this common species.
Keywords
Population dynamics, trends, common shrew, SEMICE 

Més informació a: Torre, I.; Bastardas-Llabot, J.; Arrizabalaga, A.; Díaz, M. (2020): «Population 
dynamics of small endotherms under global change: Greater white-toothed shrews Crocidura russula in 
Mediterranean habitats». Science of the Total Environment, 705 (2020) 135799.
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Resum
El massís del Montnegre acull la població de liró gris més meridional de la península Ibèrica. L’any 2004 es va 
iniciar, dins el Pla de seguiment i recerca del Parc, el primer seguiment d’aquesta espècie mitjançant caixes 
niu. A partir del 2012 es va centrar l’esforç de mostreig a la carena del turó Gros en zones de roureda mixta.

Els resultats preliminars mostren certes singularitats reproductores i demogràfiques d’aquesta població 
meridional, com, per exemple, una supervivència adulta menor i molt més variable i una fertilitat més alta 
respecte a la població del Montseny, la més propera, situada a pocs quilòmetres de distància.

Aquestes poblacions, al límit de les seves distribucions, poden aportar molta informació fonamental so-
bre les seves capacitats adaptatives en el marc del canvi global, com ara l’escalfament climàtic, que afecta 
les dinàmiques de l’hàbitat òptim disponible.

Paraules clau
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Resumen
El lirón gris (Glis glis) en el macizo del Montnegre: singularidades de una población resiliente
El macizo del Montnegre acoge a la población de lirón gris más meridional de la Península Ibérica. En el 
año 2004 se inicia, dentro del Plan de Seguimiento e Investigación del Parque, el primer seguimiento de 
esta especie mediante cajas nido. A partir del 2012 se focalizaron los esfuerzos de muestreo en la parte alta 
del Turó Gros en zonas de robledal mixto.

Los resultados preliminares muestran ciertas singularidades reproductoras y demográficas en esta po-
blación meridional, como, por ejemplo, una supervivencia adulta menor y mucho más variable y una mayor 
fertilidad respecto a la población del Montseny, la más próxima, situada a pocos quilómetros de distancia.

Estas poblaciones limítrofes pueden aportar mucha información fundamental sobre sus capacidades 
adaptativas en el marco del cambio global, como el calentamiento climático, que afecta a las dinámicas 
del hábitat óptimo disponible.

Palabras clave
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Abstract
The Fat Dormouse (Glis glis) in the Montnegre Massif: the Special Features of a Resilient Population
The Montnegre massif is home to the southernmost population of fat dormouse in the Iberian Peninsula. 
The first monitoring of this species using nesting boxes was begun in 2004 as part of the Park’s Monitor-
ing and Research Plan. From 2012 onwards, sampling efforts were focused on the upper part of the Turó 
Gros in mixed oak woodland areas.

Preliminary results show certain special reproductive and demographic features in this southern pop-
ulation, such as lower and much more variable adult survival and greater fertility than the population in 
el Montseny, the closest at just a few miles away.

These neighbouring populations may provide a great deal of key information on their adaptive capaci-
ties in the context of global change, such as climate warming, which affects the dynamics of the optimal 
habitat available.

Keywords
Monitoring, dormouse, special features, Montnegre, global change
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Resum
Des de finals dels anys noranta, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha inspirat i do-
nat cobertura a fórmules per poder conèixer l’evolució de les comunitats de ratpenats al territori, en espe-
cial el seguiment amb detectors (quirohàbitats), amb milers de registres d’ultrasons de ratpenats. Així, a 
la Serralada Litoral Central les comunitats presenten poques espècies però molts individus, mentre, a la 
serra del Montnegre i el Corredor la riquesa és més important, però amb un nombre menor d’exemplars. 
Aquesta informació permet començar a crear índexs d’especialització, de canvi climàtic, de paisatge, etc., 
que poden ajudar els gestors del territori.

La web <www.ratpenats.org>, creada el 2019, és una eina més que pot representar un pas definitiu per 
donar visibilitat a les dades i facilitar l’aportació d’informació a qualsevol ciutadà o científic interessat.

Paraules clau
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Resumen
La plataforma Ratpenats.org como muestra de la evolución del seguimiento de murciélagos en 
los espacios naturales de las sierras del litoral septentrional
Desde finales de los años novena, la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona ha inspirado 
y dado cobertura a fórmulas para poder conocer la evolución de las comunidades de murciélagos en el ter-
ritorio, en especial el seguimiento con detectores (quirohàbitats), con miles de registros de ultrasonidos 
de murciélagos. Así, en la Cordillera Litoral Central las comunidades presentan pocas especies pero muchos 
individuos, mientras que en la sierra de El Montnegre i el Corredor la riqueza es más importante, pero con 
un número menor de ejemplares. Esta información permite comenzar a crear índices de especialización, 
de cambio climático, de paisaje, etc., que pueden ayudar a los gestores del territorio.

La web <www.ratpenats.org>, creada en 2019, es una herramienta más que puede representar un paso 
definitivo para dar visibilidad a los datos y facilitar la aportación de información a cualquier ciudadano o 
científico interesado.

Palabras clave
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Abstract
The Ratpenats.org Platform as an Example of the Evolution of Bat Monitoring in the Nature Areas 
of the Northern Coastal Mountains
Since the late 1990s, the Barcelona Provincial Council Nature Parks Network has inspired and supported 
ways of learning about the evolution of bat communities in the area, especially monitoring with detectors 
(ChiroHabitats) with thousands of ultrasound records of bats. Thus in the Serralada Litoral Central the 
communities present few species but many individuals, while in the El Montnegre i el Corredor mountain 
range there is greater richness yet with a smaller number of specimens. This information makes it possible 
to begin to draw up specialisation, climate change, landscape and other indexes which can help the man-
agers in the region.

The <www.ratpenats.org>, website was set up 2019 and is another tool which may be a crucial step to-
wards raising the profile of the data and providing information to any interested member of the public or 
scientist.

Keywords
Fauna, bats, ChiroHabitats, monitoring, citizen science

La plataforma Ratpenats.org com a mostra 
de l’evolució del seguiment de ratpenats 
als espais naturals de les serres del litoral 
septentrional

carlEs FlaquEr1, Maria Mas1, adrià lÓPEz BaucElls1, alBa coronado1 i XaViEr Puig MontsErrat1,2

1Museu de Ciències Naturals de Granollers
2Entitat Galanthus Natura

www.ratpenats.org
http://www.ratpenats.org
http://www.ratpenats.org


315

Resum
Els quiròpters són coneguts pel seu paper com a indicadors ecològics degut a la seva sensibilitat als canvis 
ambientals. Malgrat el desenvolupament recent de detectors d’ultrasons, el seguiment de ratpenats mit-
jançant bioacústica encara és molt incipient. En aquest estudi adaptem un conjunt d’indicadors ecològics, 
dissenyats per relacionar canvis en les seves poblacions amb efectes de tipus climàtic o de paisatge. Utilit-
zant dades recollides als parcs naturals de Catalunya (2016-2019), hem desenvolupat quatre nous indica-
dors ecològics (índex tèrmic, de precipitació, d’obertura i d’especialització de comunitat) que ens perme-
ten estudiar les poblacions de quiròpters a diferents escales espai-temps. Són índexs de fàcil interpretació 
per gestors o naturalistes de cara a la conservació dels ecosistemes. L’ús d’aquests indicadors enforteix les 
accions de conservació i obre vies de col·laboració internacional.

Paraules clau
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Resumen
Desarrollo de nuevos indicadores ecológicos en quirópteros para evaluar efectos del cambio 
climático y de modificaciones del paisaje
Los quirópteros son conocidos por su papel como indicadores ecológicos debido a su sensibilidad a los 
cambios ambientales. A pesar del desarrollo reciente de detectores de ultrasonidos, el seguimiento de mur-
ciélagos mediante bioacústica todavía es muy incipiente. En este estudio adaptamos un conjunto de indi-
cadores ecológicos, diseñados para relacionar cambios en sus poblaciones con efectos de tipo climático o 
de paisaje. Utilizando datos recogidos en los parques naturales de Cataluña (2016-2019), hemos desarro-
llado cuatro nuevos indicadores ecológicos (índices térmico, de precipitación, de apertura y de especiali-
zación de Comunidad), que nos permiten estudiar las poblaciones de quirópteros en diferentes escalas 
espacio-temporales. Son índices de fácil interpretación por gestores o naturalistas de cara a la conserva-
ción de los ecosistemas. El uso de estos indicadores fortalece las acciones de conservación y abre vías de 
colaboración internacional.

Palabras clave
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Abstract
Development of New Ecological Indicators in Chiropters to Evaluate the Effects of Climate Change 
and Landscape Alterations
Chiropters are known for their role as ecological indicators due to their sensitivity to environmental chang-
es. Despite the recent development of ultrasound detectors, the monitoring of bats using bioacoustics is 
still in its infancy. In this study we adapted a set of ecological indicators designed to relate changes in their 
populations with climate or landscape effects. Using data collected in Catalonia’s nature parks (2016-2019), 
we have developed four new ecological indicators (thermal, rainfall, openness and community specialisa-
tion indexes) which allow us to study the populations of bats on a number of spatial and temporal scales. 
These indexes can be easily interpreted by managers or naturalists with a view to the conservation of eco-
systems. The use of these indicators enhances conservation actions and opens up avenues for internation-
al collaboration.

Keywords
Bioindicators, climate change, bats
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Resum
L’any 2019 s’ha desenvolupat un any pilot de seguiment de rapinyaires diürns seguint una metodologia 
estandarditzada i comuna per a tots els parcs gestionats per la Diputació de Barcelona. Es mostra el plan-
tejament general del projecte, la metodologia de camp i els primers resultats obtinguts a la Serralada Lito-
ral Central. En total, en els tres parcs inclosos (Montnegre-Corredor, Serralada Litoral i Serralada de Ma-
rina) s’hi han prospectat un total d’11 quadrats de 2,5 × 2,5 km, en els quals s’hi han detectat nou 
espècies amb territoris reproductors (aligot vesper, esparver, astor, aligot comú, àguila calçada, àguila 
marcenca, falcó mostatxut, falcó pelegrí i xoriguer). Els resultats d’aquest any pilot han de servir per ava-
luar els seus costos i beneficis, i determinar si el seguiment s’implanta definitivament o no.

Paraules clau
Rapinyaires diürns, seguiment estandarditzat, territoris reproductors, Serralada Litoral Central

Resumen
Año piloto del seguimiento estandarizado de rapaces en la Red de Parques Naturales de la 
Diputación de Barcelona: resultados en los parques de la Cordillera Litoral Central
En el año 2019 se ha desarrollado un año piloto de seguimiento de rapaces diurnas siguiendo una meto-
dología estandarizada y común en todos los parques gestionados por la Diputación de Barcelona. Se 
mues tra el planteamiento general, la metodología de campo y los primeros resultados obtenidos en la 
Cordillera Litoral Central. En total, en los tres parques incluidos (Montnegre-Corredor, Serralada Lito-
ral y Serrralada de Marina) se han prospectado un total de 11 cuadrados de 2,5 × 2,5 km, en los que se 
han detectado nueve especies con territorios reproductores (abejero europeo, gavilán común, azor co-
mún, busardo ratonero, águila calzada, culebrera europea, alcotán europeo, halcón peregrino y cerníca-
lo vulgar). Estos resultados deben servir para evaluar sus costes y beneficios, y determinar si el seguimi-
ento se implanta definitivamente o no.

Palabras clave
Rapaces diurnas, seguimiento estandarizado, territorios reproductores, Cordillera Litoral Central

Abstract
Pilot Year of Standardised Monitoring of Birds of Prey in the Barcelona Provincial Council Nature 
Parks Network: Results in the Serralada Litoral Central parks
In 2019, a pilot programme was run to monitor daytime birds of prey following a standardised and com-
mon methodology in all the parks managed by Barcelona Provincial Council. The general approach, the 
field methodology and the first results obtained in the Serralada Litoral Central are shown. In the three 
parks included (Montnegre-Corredor, Serralada Litoral and Serrralada de Marina) a total of 11 squares 
measuring 2.5 × 2.5 km were surveyed, in which nine species were identified with breeding territories (Eu-
ropean honey buzzard, northern sparrowhawk, northern goshawk, common buzzard, booted eagle, Euro-
pean short-toed eagle, Eurasian hobby, peregrine falcon and common kestrel). These results can be used to 
assess the costs and benefits of monitoring and to determine whether or not it should be implemented on 
a permanent basis.

Keywords
Daytime birds of prey, standardised monitoring, breeding territories, Serralada Litoral Central
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Resum
En aquesta comunicació donem a conèixer la importància dels petits mamífers en la dieta reproductora 
de l’aligot gràcies a la utilització de càmeres de parament fotogràfic disposades en els nius de la rapinyai-
re. Entre els anys 2011 i 2019 es van seleccionar 11 territoris, i es van monitoritzar 27 processos de cria. Es 
van identificar 1.252 preses, la majoria mamífers (47 %), amb una presència menor de rèptils (23 %) i aus 
(10 %); el 17 % de les preses no van poder ser identificades. D’entre els mamífers, la majoria van ser petits 
mamífers (95 %). Els ratolins (i rates) van destacar (70 %) per sobre de talpons (15,2 %), musaranyes (6,7 %), 
i esquirols (2,2 %). La proporció de micromamífers en la dieta va canviar molt significativament segons 
els anys, i es va detectar una associació amb els índexs anuals d’abundància primaveral de petits mamífers 
obtinguts a partir del SEMICE.

Paraules clau
Dieta, aligot, ratolins, talpons, musaranyes

Resumen
Importancia de los pequeños mamíferos en la dieta reproductora del ratonero (Buteo buteo) en 
las sierras litorales de Barcelona
En esta comunicación damos a conocer la importancia de los micromamíferos en la dieta reproductora 
del ratonero gracias a la utilización de cámaras de fototrampeo dispuestas en los nidos de la rapaz. Entre 
los años 2011 y 2019 se seleccionaron 11 territorios, y se monitorizaron 27 procesos de cría. Se identifi-
caron 1.252 presas, la mayoría mamíferos (47 %), con una presencia menor de reptiles (23 %) y aves (10 %); 
el 17 % de las presas no pudieron ser identificadas. De entre los mamíferos, la mayoría fueron microma-
míferos (95 %). Los ratones (y ratas) destacaron (70 %) por encima de topillos (15,2 %), musarañas (6,7 %), 
y ardillas (2,2 %). La proporción de micromamíferos en la dieta cambió muy significativamente entre 
años, y se detectó una asociación con los índices anuales de abundancia primaveral de micromamíferos 
obtenidos a partir del SEMICE.

Palabras clave
Dieta, ratonero, ratones, topillos, musarañas

Abstract
Importance of Small Mammals in the Reproductive Diet of the Common Buzzard (Buteo buteo) in 
the Coastal Mountain Ranges of Barcelona
In this paper, we show the importance of micromammals in the buzzard’s breeding diet using photo-trap-
ping cameras placed in the nests of the birds of prey. Between 2011 and 2019, 11 territories were selected 
and 27 breeding processes were monitored. A total of 1,252 prey were identified, mostly mammals (47%), 
with a smaller presence of reptiles (23%) and birds (10%); 17% of the prey could not be identified. Among 
the mammals, the majority were micromammals (95%). Mice (and rats) stood out (70%) over voles (15.2%), 
shrews (6.7%), and squirrels (2.2%). The proportion of micromammals in the diet changed very signifi-
cantly between years and an association was identified with the annual spring abundance rates of micro-
mammals obtained from SEMICE.

Keywords
Diet, buzzard, mice, voles, shrews
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Resum
L’oreneta cua-rogenca és un ocell amb uns índexs baixos de presència al Maresme, segons els atles d’ocells 
nidificants apareguts fins al moment actual, amb un sol niu, localitzat el 2005. L’any 2015 comencem una 
prospecció de ponts i túnels de l’autopista C-32 entre Argentona i Palafolls. 

S’han visitat 222 túnels i s’han censat 160 nius en diversos estats de conservació. D’aquests nius, 61 es-
tan situats a una alçada que ens permet fer-ne el seguiment de l’ocupació. De tots aquests nius, el 39 % van 
estar utilitzats per l’oreneta cua-rogenca l’any 2019. També s’han col·locat 12 nius artificials, dels quals set 
han estat ocupats per l’oreneta cua-rogenca. 

Entre els anys 2015 i 2019 hem anellat 364 ocells. D’aquests, 29 s’han recuperat després de tornar de l’àrea 
d’hivernada. Amb aquests resultats es fa palesa l’expansió d’aquesta espècie a la nostra àrea d’estudi.

Paraules clau
Oreneta cua-rogenca, Cecropis daurica, distribució, expansió, Maresme

Resumen
Distribución y seguimiento de la golondrina dáurica (Cecropis daurica) en El Maresme
La golondrina dáurica es un ave con unos índices bajos de presencia en El Maresme, según los atlas de aves 
nidificantes aparecidos hasta el momento actual, con solo un nido, localizado en el 2005. En el año 2015 
empezamos una prospección de puentes y túneles de la autopista C-32 entre Argentona y Palafolls.

Se han visitado 222 túneles y se han censado 160 nidos en diversos estados de conservación. De estos ni-
dos, 61 están situados a una altura que nos permite hacer el seguimiento de la ocupación. De todos estos 
nidos, el 39 % fueron utilitzados por la golondrina dáurica el año 2019. También se han colocado 12 ni-
dos artificiales, siete de los cuales han estado ocupados por la golondrina dáurica.

Entre los años 2015 y 2019 hemos anillado 364 pájaros. De estos, 29 se han recuperado después de vol-
ver del área de invernada. Con estos resultados se hace evidente la expansión de esta especie en nuestra 
área de estudio.

Palabras clave
Golondrina dáurica, Cecropis daurica, distribución, expansión, Maresme

Abstract
Distribution and Monitoring of the Red-rumped Swallow (Cecropis daurica) in el Maresme
In the atlases of nesting birds published to date, the red-rumped swallow is a bird with a low presence rate 
in el Maresme with only one nest found in 2005. In 2015 we began a survey of bridges and tunnels on the 
C-32 motorway between Argentona and Palafolls.

We visited 222 tunnels and recorded 160 nests in various states of conservation. Of these nests, 61 are 
at a height that allows us to monitor occupation. Of all these nests, 39% were used by the red-rumped swal-
low in 2019. Twelve artificial nests have also been placed, seven of which have been occupied by the red-
rumped swallow.

Between 2015 and 2019 we banded 364 birds. Of these, 29 have been recovered after returning from their 
wintering area. These results show the expansion of this species in our study area.

Keywords
Red-rumped swallow, Cecropis daurica, distribution, expansion, Maresme

Distribució i seguiment de l’oreneta  
cua-rogenca (Cecropis daurica) al Maresme

Francina turon1, carlEs toBElla1, Enric Badosa2 i raül caldErÓn2 
1Universitat de Girona
2Institut Català d’Ornitologia



Història



320

Resum
El jaciment de les Maleses situat al Parc de la Serralada de Marina, és un espai arqueològic que des de l’any 
2000 és l’epicentre del projecte d’investigació que porta a terme l’equip del Museu de Montcada amb el 
suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Fruit de les diverses intervencions efectuades hem aconse-
guit múltiples respostes que donen explicació a aquest oppidum i tot un seguit d’aportacions importants 
per al coneixement del món ibèric laietà.

En els darrers anys s’ha pogut intervenir en un edifici que, a causa de les troballes fetes, hem passat a 
denominar Casa de l’Aigua. Es correspon amb el primer cas conegut d’un sistema de recollida i emmagat-
zematge de l’aigua de pluja, i ens permet aproximar-nos a les múltiples formes de gestionar i utilitzar l’ai-
gua de forma comunitària. La Casa de l’Aigua de les Maleses va ser un nou i interessant avenç constructiu 
i funcional que facilitaria la vida dels habitants d’aquest poblat de la Laietània.

Paraules clau
Ibers, oppidum, les Maleses, gestió de l’aigua, enginyeria ibera

Resumen
La Casa del Agua, consideraciones iniciales sobre la gestión del agua en el yacimiento de Les 
Maleses. Parque de la Serralada de Marina
El yacimiento de Les Maleses situado en el Parque de la Serralada de Marina, es un espacio arqueológico 
que desde el año 2000 es el epicentro del proyecto de investigación que lleva a cabo el equipo del Museo 
de Montcada con el apoyo económico de la Diputación de Barcelona. Fruto de las diversas intervenciones 
efectuadas, hemos conseguido múltiples respuestas que dan explicación a este oppidum y un conjunto de 
aportaciones importantes para el conocimiento del mundo íbero layetano.

Durante los últimos años, hemos podido intervenir en un edificio que, a partir de los hallazgos realiza-
dos, hemos pasado a denominar Casa del Agua. Conforma el primer caso conocido de un sistema de re-
cogida y almacenaje del agua de lluvia, y nos permite aproximarnos a las múltiples formas de gestionar y 
usar el agua de forma comunal. La Casa del Agua de Les Maleses fue un nuevo e interesante avance cons-
tructivo y funcional que facilitaría la vida de los habitantes de este poblado de la Layetania.

Palabras clave
Iberos, oppidum, Les Maleses, gestión del agua, ingeniería íbera

Abstract
The Water House; Initial Considerations on Water Management at the Maleses site. Serralada de 
Marina Park
The Maleses site in the Serralada de Marina Park is an archaeological area that since 2000 has been the 
hub of the research project conducted by the Montcada Museum team with funding from Barcelona Pro-
vincial Council. The results of the interventions carried out have generated many answers which explain 
this oppidum and some major contributions to our understanding of the Iberian Laietani.

Over the last few years, we have been able to work on a building which we have called the Water House 
based on the findings made. It is the first known instance of a system for gathering and storing rainwater 
and it enables us to explore the numerous communal ways of managing and using water. The Water House 
at Les Maleses was a new and exciting constructive and functional breakthrough which would make life 
easier for the inhabitants of this Laietani village.

Keywords
Iberians, oppidum, Les Maleses, water management, Iberian engineering
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Introducció 

El jaciment de les Maleses situat entre els termes municipals de Montcada i Reixac i Sant 
Fost de Campsentelles, i dins del Parc de la Serralada de Marina, és un espai arqueolò-
gic que des de l’any 2000 és objecte de contínues intervencions (figura 1). 

Figura 1. Ubicació de Les Maleses

L’excavació en extensió d’aquest assentament està permetent constatar l’existència d’una 
primera fase preurbana, relacionada possiblement amb habitacions temporals durant el 
període en què es va anar construint el poblat durant els segles iv-iii aC. Presenta una pla-
nificació en l’organització de l’espai i els seus usos, entre els quals hem de destacar la do-
cumentació de l’edifici número 27, que hem passat a denominar Casa de l’Aigua. 

Figura 2. Plànol general amb la ubicació de la Casa de l’Aigua destacada
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Figura 3. Plànol de la Casa de l’Aigua amb els diferents àmbits

Aquest edifici se situa a la part central de l’assentament, al vessant est, i el conformen 
cinc espais, que sumen una superfície de 100 m2 construïts (figures 2 i 3). L’àmbit 1 és 
un petit espai de planta rectangular (0’92 × 2 × 1 m) que sobresurt de la façana de l’edi-
fici i ocupa part del carrer (figura 4). Està delimitat per tres murets assentats sobre la 
roca, la qual està excavada a la part central amb una lleu pendent vers l’est, on hi ha les 
restes d’un canaló, situat al punt més baix, que travessa la façana de l’edifici.

No presenta cap revestiment i estava amortitzat per l’enderroc de l’edifici. 
Aquest petit dipòsit devia tenir una capacitat de 1.800 L. La seva disposició ocupant 

el carrer afavoriria la captació d’aigua de pluja de les cobertes, abocant l’aigua a l’inte-
rior de l’edifici a través del canaló (figures 4 i 5). 

L’àmbit 2 (5,33 m2 útils) és un petit passadís molt arrasat, limitat per les restes del 
basament de l’escala d’accés a l’edifici des del carrer a la part frontal. Podria haver servit 
com a zona de magatzem o, fins i tot, esdevenir una zona de pas cap a la muralla. 
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Figura 4. Vista general de l’àmbit 1 o aljub/col·lector

L’àmbit 3 (23,50 m2 útils) és una gran habitació comunicada amb tots els altres espais 
de l’edifici. Hi trobem el basament de l’escala vers el carrer, al límit de l’àmbit 2, i es co-
munica amb l’àmbit 4 per uns graons i amb el 5, a peu pla. Al centre hi trobem un gran 
dipòsit excavat al subsòl, associat amb el col·lector de l’àmbit 1, situat a una cota supe-
rior, el qual desguassava per un canaló (figura 5). 

Figura 5. Vista conjunta del col·lector i el dipòsit, amb les restes del canaló de desguàs
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Aquest gran dipòsit central excavat a la roca, presenta una planta ovalada (2,70 m de 
llargada; 1,50 m d’amplada, i 2,25 m de profunditat) i conserva a 1 m de fondària una 
separació interna excavada a la roca mateixa de 0,70 m d’alçada (possiblement de més 
alçada en origen). El fons del dipòsit, separat per aquesta paret, està format per dues cu-
betes de planta circular, amb un diàmetre d’1,30 m, l’una, i d’1,20 m, l’altra. No presen-
tava cap revestiment. Les cubetes i part del tram inferior estaven reblerts de sauló i al-
guna pedra, mentre que la resta del volum estava reblert de l’enderroc de l’edifici. Devia 
tenir una capacitat de 7.238 L i es conservaven restes d’un possible muret que n’hauria 
protegit el voral superior (figures 6 i 7). 

Figura 6. Vista del dipòsit amb les dues cubetes

L’àmbit 4 (17,70 m2 útils) és una habitació de planta rectangular que té com a fons la 
muralla mateixa i només es comunica amb l’àmbit 3 al mateix nivell. No hi va aparèixer 
cap element domèstic, només s’hi va documentar material ceràmic. 

Quant a l’àmbit 5 (10,70 m2 útils), és una habitació rectangular, situada entre els 
àmbits 2, 3 i 4, amb la muralla de paret de fons, a una cota inferior, a la qual s’accedeix 
per un graó des de l’àmbit 3. A sobre del paviment, s’hi va recuperar una gran quantitat 
de fragments ceràmics. 

Els àmbits 4 i 5 podrien haver tingut la funció de magatzems, especialment el núme-
ro 5, ja que s’hi van documentar abundants fragments de recipients de gran capacitat i 
de factura local. Cal destacar que a tot l’edifici hi ha una absència d’indicadors de zones 
de treball o domèstiques, i no s’ha localitzat cap estructura de combustió, fet que con-
firmaria que cap espai hauria tingut una funció domèstica (figura 8).
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Figura 7. Detall de la separació entre cubetes

Figura 8. Vista aèria un cop finalitzada l’excavació de tots els àmbits

Finalment, cal destacar que, durant les tasques d’excavació de l’àmbit 3, a sota de 
l’espai que hauria ocupat la façana de l’edifici, totalment enderrocada en el tram nord, 
es va identificar una estructura negativa anterior a la construcció de l’edifici, que es cor-
respondria amb un primer dipòsit de la fase preurbana, que va ser amortitzat per la 
construcció de la Casa de l’Aigua. 

Té unes dimensions d’1,48 × 1 m i 0,82 m de profunditat i tenia una capacitat de 
1.213,6 L (figura 9).



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

326

Figura 9. Detall del dipòsit de la fase preurbana

Sistema de captació de l’aigua 

El sistema de captació d’aigua pluvial cap als dipòsits ovals de la casa número 27 de les 
Maleses responia a un mecanisme senzill basat en un col·lector que recollia l’aigua pro-
cedent de les teulades orientades cap al carrer central. Aquest col·lector, situat a una cota 
inferior del nivell de circulació pel carrer central del poblat, acumulava l’aigua en un 
primer nivell de decantació abans de traspassar-se per un conducte als dipòsits ovals. 

Contemplem la possibilitat que en el conducte o canal utilitzessin teixits o fibres per 
tal d’efectuar un filtratge de l’aigua i així retirar manualment les impureses més grans.

Aquest col·lector podria haver estar cobert amb planxes de fusta per així evitar la 
caiguda de brutícia en el seu interior. Els dies de pluja quedaria obert per rebre l’aigua 
amb el màxim cabal.

L’aigua recollida precipitava a l’interior del dipòsit inferior de dues cubetes circulars; 
una d’elles, centrada al canal d’entrada d’aigua. La barrera granítica situada enmig de 
les dues cubetes afavoria que l’aigua, en caure, s’acumulés en el primer dipòsit, on s’efec-
tuava una nova sedimentació de les impureses; un cop augmentés el cabal, l’aigua pas-
saria al segon dipòsit, ja més neta. 

Al voltant d’aquest dipòsit s’aixecava un petit mur, que actuaria com a suport d’una 
coberta de fusta per al dipòsit, que el mantindria protegit i s’obriria de forma total o par-
cial per extreure’n l’aigua concentrada. També podria haver ajudat a evitar caigudes in-
esperades. 
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En trobar-se dins un edifici cobert, la temperatura ambient no tindria gaire varia-
cions i alhora també s’evitava l’evaporació de l’aigua. 

Tot i així, creiem que l’aigua recollida durant una jornada de pluja no devia roman-
dre gaire temps dins el dipòsit. Possiblement l’aigua era extreta i emmagatzemada en 
recipients de ceràmica o pell, per així deixar el dipòsit disponible per a l’acumulació de 
més aigua, especialment en època de pluges freqüents (figures 10 i 11). 

Figura 10. Seccions de l’aljub i el dipòsit i de les dues cubetes del dipòsit

Figura 11. Secció del sistema de recollida d’aigua, amb la restitució hipotètica de l’edifici

Dibuix: J. Chorén.
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Sistemes de captació d’aigua en època ibèrica

Des del moment en què es van iniciar les aglomeracions urbanes, resultava indispensa-
ble comptar amb algun sistema per poder disposar d’aigua de forma regular, sobretot a 
la zona mediterrània degut a les seves èpoques de sequera estival.

Cal tenir present que, deixant de banda la quantitat d’aigua que es necessita per a les 
activitats artesanals (teixidura, tintatge, adobament de pells, elaboració de cervesa, metal-
lúrgia...), la construcció o la neteja, entre d’altres, a partir de la realització de diversos 
estudis amb poblacions actuals, es considera que per cobrir les necessitats mínimes, un 
subministrament raonable d’aigua hauria de disposar d’almenys 20 L per persona i dia 
(Prado, 2008).

En els darrers anys s’han anat duent a terme estudis generals sobre la qüestió per a 
l’època ibèrica a partir dels quals s’ha pogut establir l’existència de diferents sistemes de 
captació i emmagatzematge de l’aigua (Oliach, 2010; Prado, 2008), cosa que ha permès 
una primera classificació dels recursos hídrics i dels sistemes de recollida. Aquesta clas-
sificació, com demostra la troballa de les Maleses, encara s’ha d’entendre com a prelimi-
nar, a l’espera de la continuació de projectes d’excavació en extensió, els quals, sobretot 
al territori laietà, són molt escassos. Actualment coneixem l’aprofitament de diversos re-
cursos per aprovisionar d’aigua potable els assentaments ibers; els veiem a continuació:

Cursos fluvials/estanys
És el tipus de recurs més obvi al qual s’ha associat la major part de les poblacions al llarg 
dels temps. Tanmateix, en el territori laietà, la majoria dels poblats i ciutats es troben si-
tuats en alçada, a força distància de les lleres dels rius, amb unes comunicacions bastant 
accidentades. Per exemple, en el cas de les Maleses, resulta inviable anar a cercar l’aigua 
al riu Besòs diàriament, tot i que no es pot descartar totalment, sobretot perquè es trac-
ta del punt on uns segles més tard s’iniciaria la captació d’aigua per a l’aqüeducte de 
Barcino.

Aigües subterrànies i aflorament superficial
Degut a l’orografia on se situen la major part dels assentament ibers, es tracta d’una for-
ma d’obtenció d’aigua pràcticament inviable. Tanmateix, s’ha pogut detectar la presèn-
cia de pous en alguns assentaments que es troben en cotes baixes (Alorda Park a Cala-
fell, puig Castellet a Lloret de Mar, per exemple), però cap a la Laietània.

En el cas de les Maleses, hi ha la possibilitat d’aprofitar l’aigua de les fonts situades 
al peu del cim (font dels Caçadors, font dels Avellaners, font dels Castanyers, font de 
l’Eguineu, etc.) (López, 2006). Aquestes fonts es troben a una distància intermèdia en-
tre el cim i la llera del riu, cosa que en fa més factible l’aprofitament. Tanmateix, l’apro-
fitament d’aquestes fonts al llarg del temps fa que sigui molt difícil que es conservin ni-
vells arqueològics en aquests punts que ens permetin assegurar-ne l’ús en l’època ibèrica. 
A més a més, s’ha de tenir en compte que aquestes fonts també pateixen el règim d’estiatge, 
motiu pel qual en èpoques de sequera no podien ser l’únic recurs.



IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

329

Captació d’aigües pluvials
Degut a la manca d’evidències i la situació orogràfica dels assentaments, tradicionalment 
s’ha considerat que el mitjà bàsic d’aprovisionament d’aigua en època ibèrica era la re-
collida d’aigua pluvial, per això es coneixen diversos sistemes de recollida i/o emmagat-
zematge, els quals resumim de menor a major capacitat de captació:

• Tenalles de decantació. Tot i que encara no s’ha pogut obtenir una constatació ar-
queològica d’aquest fet, a partir de les dades obtingudes per observacions etno-
gràfiques i de l’arqueologia experimental, seria viable l’ús de tenalles situades a 
sota del canaló d’evacuació d’aigua de les cobertes de les cases (amb una capacitat 
d’entre 40 i 50 L), que en permetés la decantació i tenir així aigua directament a 
la porta de la casa. En aquest sentit és destacable l’aparició de gerres amb broc in-
ferior de decantació, que apareixen amb freqüència a tots els assentaments ibèrics 
(relacionades també amb processos com el de fabricació de cervesa). També hi ha 
exemples de concentracions d’àmfores ibèriques localitzades a la banda del car-
rer, com és al puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet), o al puig de Sant An-
dreu (Ullastret), que podrien haver tingut aquesta utilitat (Oliach, 2012).

• Dipòsits simples. Es tracta d’estructures subterrànies excavades al subsòl, que po-
drien haver tingut, o no, cobertes, i que habitualment es localitzen als carrers o 
places dels assentaments. A aquest grup pertany el petit dipòsit de la fase preur-
bana. En trobem exemples al mateix Puig de Sant Andreu al segle III aC (amb ca-
pacitats entorn dels 5.800 i 12.000 L), a Montbarbat (segle iv-iii aC) i al puig Cas-
tellet (250 a 200 aC) (figura 12), ambdós a Lloret de Mar, on també es documenten 
uns dipòsits als carrers que podrien haver tingut alguna coberta de fusta, de di-
mensions molt reduïdes (menys de 1.000 L).

Figura 12. Restitució de l’interior del puig Castellet vist des del sud, amb un dels dipòsits 
coberts a la plaça central

Font: Pons et al., 1999.
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• Cisternes amb coberta i pous d’extracció. Aquest tipus de cisternes de moment es 
documenten només al puig de Sant Andreu (Ullastret), segurament per la in fluèn-
cia grega de la colònia propera d’Emporion. Es troben situades als carrers i en es-
tar cobertes i presentar un revestiment intern, evitaven la contaminació i corrup-
ció de l’aigua. Presenten unes capacitats d’entre 11.000 i 77.000 L, datables del 
segle iii aC (figura 13).

Figura 13. Vista general de la cisterna número 2 del puig de Sant Andreu

Font: Prado, 2008.

• Grans dipòsits o basses. Coneguts sobretot a la zona ilergeta (Vilars d’Arbeca 
158.710 L, els Estinclells 100.000 L...), i que ocupen una part central a l’assenta-
ment, normalment amb alguna rampa o escala d’accés (figura 14). Sovint es rela-
ciona amb la possibilitat que es tracti d’un sistema d’abeuratge del ramat estabu-
lat dins aquests assentaments. Cal dir, però, que en el cas de la cisterna dels Vilars 
d’Arbeca, sembla que també captaria l’aigua freàtica, cosa que explicaria la per-
durabilitat d’aquest sistema des de l’edat del bronze.
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  A la Laietània es coneixen dos possibles casos, un a la ciutat de Burriac (Cabrera 
de Mar), conegut només parcialment per un sondeig i que es trobaria a la ciutat 
més gran del territori laietà, i un altre al turó del Vent (Llinars del Vallès), par cial-
ment excavada, del qual es calcula una capacitat d’uns 880.000 L, però no sembla 
comptar amb cap sistema d’accés o extracció, ni la seva funció dins l’assentament, 
que sembla dedicat a l’acumulació de cereal.

Figura 14. Bassa central dels Estinclells (Verdú, l’Urgell)

Fotn: MonrÓs, 2012.

Usos de l’aigua. Implicacions del sistema de captació 
de les Maleses 

L’ús de l’aigua continguda en aquests dipòsits o cisternes no ha estat un tema que sigui 
gaire clar, ni en el qual s’hagi aprofundit gaire.

Així, en les grans basses de la plana de Lleida, algunes cisternes, per les seves carac-
terístiques constructives i dimensions, podrien haver servit per emmagatzemar aigua 
apta per al consum humà, però en d’altres de la mateixa zona, com és el cas de la dels 
Estinclells, per la seva gran obertura superior aparentment difícil de cobrir, i per la man-
ca de paraments a les parets que permetessin mantenir neta l’aigua, fa pensar que no 
seria apta per al consum humà i serien destinades per a l’activitat ramadera. En aquest 
sentit, també ens hauríem de preguntar sobre la funcionalitat, en territori laietà, del gran 
dipòsit del turó del Vent, el qual podria tenir un sistema de decantació, però sembla for-
ça inviable que hagués estat cobert.
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En els dipòsits de menys dimensions, però, ens trobem amb la possibilitat de garan-
tir la no contaminació de l’aigua continguda, i, per tant, que pugui ésser emprada no-
més per al consum humà.

Tots aquests sistemes de captació i emmagatzematge d’aigua necessitarien un man-
teniment, tant per poder-los buidar i netejar (evitant l’estancament i putrefacció de l’ai-
gua) com per reparar-los en cas de ser necessari. 

D’altra banda, a partir d’estudis com el de Meritxell Oliach (Oliach, 2010), la quan-
titat d’aigua que es podria recollir al llarg de l’any sobrepassaria les dimensions dels di-
ferents tipus de cisternes i dipòsits. Així, per aprofitar al màxim l’aigua de pluja, aquests 
dipòsits s’haurien d’omplir diverses vegades al llarg de l’any (possibilitant-ne també així 
la buidada i neteja). 

Tant per la necessitat de captar la major quantitat d’aigua possible com per allargar 
al màxim la supervivència de la població, sense oblidar la necessitat d’evitar la putrefac-
ció de l’aigua estancada, és evident que els dipòsits serien reutilitzats al llarg de l’any 
amb la idea de poder captar el màxim d’aigua possible (sense oblidar però, l’ús dels al-
tres recursos d’aprovisionament). Això faria que es poguessin superar amb menys difi-
cultats els mesos d’estiu.

Figura 15. Vista parcial de la Casa de l’Aigua un cop consolidada

En el cas de les Maleses, tal com s’ha exposat, el sistema detectat consisteix bàsica-
ment en un dipòsit simple excavat al subsòl, que podria haver tingut coberta o no, amb 
una capacitat de 7.300 L.
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Tanmateix, és un dels pocs casos en què es coneix la presència d’un aljub o primer di-
pòsit de captació i decantació (a banda dels hipotètics del turó del Vent i de puig Castellet). 

A més a més, és l’únic cas de dipòsit que presenta un fons separat en dues cubetes, 
que ajuden així a un segon procés de decantació i que també facilitaria l’extracció de 
l’aigua directament de la segona cubeta, cosa que evitava remoure el pòsit de la primera 
cubeta. D’altra banda, la presència de cubetes de decantació facilitaria en gran mesura 
la neteja de l’estructura.

Però, el que fa que el sistema de captació d’aigua de les Maleses destaqui encara més 
en el registre arqueològic ibèric, és el fet que mentre que el sistema de captació ocupa 
part del carrer, el dipòsit es troba situat dins d’un edifici, fet que suposa una restricció 
de l’accés, la qual cosa no succeeix a cap dels altres casos coneguts.

Per tot plegat, ens trobem amb un nou tipus de sistema de captació d’aigua pluvial, 
que ens presenta una complexitat més gran pel que fa a la gestió dels recursos hídrics 
(figura 16). 

Figura 16. Recreació de la Casa de l’Aigua a les Maleses

Dibuix: Sergi Segura.
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Com diu M. Oliach, la construcció i utilització de tots aquests sistemes es pot rela-
cionar amb un ús col·lectiu de l’aigua, com a bé públic, cosa que indicava la presència 
d’una organització de la població que permetia idear i seguir un pla preconcebut que 
preveia les necessitats col·lectives. No obstant això, en el cas de les Maleses, encara s’evi-
dencia una complexitat més gran en la gestió d’aquest recurs, donat que es va construir 
un gran edifici per tal de protegir el dipòsit, però que a l’hora facilitava el control a l’ac-
cés de l’aigua i la seva distribució.

Cal pensar que les necessitats d’aigua diàries de la població (tenint només en comp-
te la de consum humà), en un assentament com les Maleses, on podrien viure a l’entorn 
de 170 a 200 persones, a partir dels càlculs que recull M. Oliach, el nostre dipòsit només 
podria abastir les necessitats de tota la població durant uns dos o tres dies (amb un con-
sum de 20 L/dia/persona com es calcula per a poblacions actuals en estat de desenvolu-
pament) o garantir la seva supervivència durant un mes (si es tenen en compte càlculs 
més conservadors que parlen d’una mitjana de 10 L al dia per a una bona salut, tot i que 
també es pot viure amb 1,5 o 2 L diaris d’aigua).

És a dir, el dipòsit, omplert un sol cop, podria ajudar a pal·liar els efectes de la sequera 
estival, però només, com a molt, durant un mes. El fet que es trobi tancat dins d’un 
edifici podria ajudar a regular la distribució i el racionament de l’aigua.

Però, a més a més, si centrem la mirada en l’edifici pròpiament dit, ens trobem que 
aquest presenta, com a mínim, dues estances (amb la possibilitat de dos altells) que sem-
blarien destinats només a l’emmagatzematge, fet que podria indicar que, en moments 
de pluges abundants o quan el dipòsit estigués ple, aquest es buidés i es guardés l’aigua 
en altres sistemes, com tenalles o odres. Això permetria augmentar l’emmagatzematge 
d’aigua en moments determinats, i la seva distribució.

Resulta evident que, per a la construcció i utilització d’un equipament d’aquesta mena, 
es necessitaria el treball de tota la col·lectivitat, però també que, com a mínim en el cas 
de les Maleses, la seva gestió, incloent-hi el manteniment, però també la possibilitat de 
limitar l’accés i el racionament de l’aigua segons els recursos disponibles, indicaria una 
organització complexa de l’assentament, amb una forta jerarquització, d’altra banda ja 
visible en les característiques constructives de les cases del poblat.

Conclusions

Les darreres campanyes d’excavació a les Maleses han permès posar al descobert l’exis-
tència d’un gran edifici amb diverses estances dedicades a l’emmagatzematge, i sense 
cap evidència d’haver estat usat com a habitatge. Hi destaca la presència d’un gran di-
pòsit que s’ompliria des d’un aljub que ocupava part del carrer, a l’altre costat de la fa-
çana de l’edifici.

L’ús de l’aigua i la seva distribució és una qüestió que sabem que al llarg dels segles 
ha estat font de conflictes i legislacions complexes per tal de satisfer les necessitats de 
la població i garantir l’accés de tothom a aquest bé preuat. Tanmateix, pel que fa a l’època 
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ibèrica, no comptem amb cap tipus de referència escrita al respecte i tan sols podem 
elaborar hipòtesis a partir de les evidències que anem recopilant. En aquest sentit, la 
Casa de l’Aigua de les Maleses ens ofereix un nou element singular que ens pot apro-
par, com a mínim, a la gestió de l’aigua en aquest assentament, i possiblement a la resta 
de la Laietània.

Es coneix l’aprofitament de diferents recursos de l’aigua, però degut a la ubicació de 
la majoria dels assentaments, sembla que la principal font d’abastament seria l’aigua 
de pluja. Així, s’han pogut documentar diversos tipus de cisternes i dipòsits de captació 
d’aigua de pluja en altres assentaments ibèrics, ubicats sempre en llocs públics com car-
rers o places.

Dins d’aquest panorama, el que resulta més singular de la Casa de l’Aigua de les Ma-
leses és precisament que es tracta d’un sistema de captació que ocupa parcialment la via 
pública, però l’emmagatzematge es fa dins d’un edifici que no es correspon amb un ha-
bitatge pròpiament dit. A més a més, comparat amb els petits dipòsits domèstics, la gran 
capacitat del nostre exemple, superaria amb escreix les necessitats d’una unitat familiar, 
i tampoc es pot relacionar amb una pràctica artesanal concreta, ni amb l’abeuratge de 
bestiar.

La dualitat resultant d’utilitzar un espai públic per a la captació i l’emmagatzematge 
en un espai tancat, lligat a la seva gran capacitat, sembla indicar que es tractaria d’un 
element comunitari, però amb una utilització restringida, és a dir, que hi hauria una 
certa capacitat de gestió de l’aigua que permetria l’accés i la distribució de l’aigua reco-
llida i emmagatzemada segons les necessitats de la població i la disponibilitat d’aigua 
existent. 

Com ja hem esmentat, la manca de més exemples similars, fa difícil poder esbrinar 
si aquest model de gestió de l’aigua seria una particularitat més de l’assentament de les 
Maleses, que compta amb diferents equipaments que podrien tenir un ús comunitari, 
o bé si es tracta d’un sistema que es va utilitzar en altres assentaments laietans. La con-
tinuació dels projectes d’excavació en extensió permetrà anar constatant les diferents 
realitats d’una qüestió tan complexa com ha estat sempre la gestió de l’aigua potable.
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Resum
El 2017 es va decidir fer accions conjuntes en el marc de la biblioteca pública i els parcs naturals. Es va ini-
ciar el projecte a la comarca del Maresme, amb una xarxa col·laborativa de biblioteques, i que abraça els 
parcs de Marina, Litoral i de Montnegre i el Corredor. El 2019 el projecte s’ha  ampliat als parcs naturals 
de Sant Llorenç del Munt i Montserrat. El projecte compta amb una imatge gràfica pròpia, un lema, uns 
materials de difusió comuns i accions divulgatives en ocasió de diferents efemèrides ambientals; amb una 
programació estable d’activitats de caràcter trimestral. També s’han produït unes maletes pedagògiques 
per a les escoles. En total, són 26 biblioteques i quatre centres de documentació els implicats. L’èxit es basa 
en els sentit de pertinença i complicitat de tots els agents implicats.

Paraules clau
Programació estratègica, parc natural, biblioteca pública, Maresme, centre de documentació

Resumen
«Parques y bibliotecas, ¡naturalmente!». Un proyecto colaborativo entre la Red de Bibliotecas 
Municipales y la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
En 2017 se decidió hacer acciones conjuntas en el marco de la biblioteca pública y los parques naturales. 
Se inició el proyecto en la comarca del Maresme, con una red colaborativa de bibliotecas, y que abarca los 
parques de la Serralada de Marina, de la Serralada Litoral y de El Montnegre i el Corredor. En 2019 el 
proyecto se ha ampliado a los parques naturales de Sant Llorenç del Munt y Montserrat. El proyecto cu-
enta con una imagen gráfica propia, un lema, unos materiales de difusión comunes, acciones divulgativas 
en ocasión de diversas efemérides ambientales y una programación estable de actividades de carácter tri-
mestral. También se han producido unas maletas pedagógicas para las escuelas. En total, son 26 bibliote-
cas y cuatro centros de documentación los implicados. El éxito se basa en el sentido de pertenencia y com-
plicidad de todos los agentes implicados.

Palabras clave
Programación estratégica, parque natural, biblioteca pública, Maresme, centro de documentación

Abstract
“Parks and libraries, naturally!” A Collaborative Project between the Barcelona Provincial Council 
Municipal Libraries Network and Nature Parks Network 
In 2017, it was decided to undertake joint actions in public libraries and nature parks. The project was be-
gun in the county of el Maresme with a collaborative network of libraries covering the Serralada de Mari-
na, Serralada Litoral and El Montnegre i el Corredor parks. In 2019, the project was extended to the Sant 
Llorenç del Munt and Montserrat nature parks. The project has its own graphic image, a tagline, shared 
promotional materials, outreach activities to coincide with various environmental events and a regular 
quarterly programme of activities. Educational kits have also been produced for schools. A total of 26 li-
braries and four documentation centres are involved. Its success is based on the sense of belonging and rap-
port between all the stakeholders involved.

Keywords
Strategic programming, nature park, public library, Maresme, documentation centre

«Parcs i biblioteques, naturalment!». Un 
projecte col·laboratiu entre la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona

MontsErrat àlVarEz1, sílVia sEBastián2, anna lÓPEz3 i JosEP MElEro4

1Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona
2Biblioteca Pompeu Fabra. Mataró
3Xarxa de Biblioteques Municipals. Diputació de Barcelona
4Gerència de Serveis de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona
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1. Antecedents

Ja fa anys que es produeixen accions de suport i difusió mútua entre la Xarxa de Biblio-
teques Municipals (XBM) i la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) de la Diputació de Barce-
lona. Entre les accions més destacades de col·laboració entre la Gerència de Serveis de 
Parcs Naturals i la Gerència de Serveis de Biblioteques hi ha el projecte corporatiu «Bi-
blioteca Virtual», que es concreta en el prestatge virtual Espais Naturals i que ha creat 
unes dinàmiques de col·laboració interàrees, regulars i habituals, molt satisfactòries.

També entre les diferents accions de col·laboració cal mencionar la celebració con-
junta de les efemèrides ambientals; això és, dates commemoratives d’aspectes vinculats 
a la natura i el medi ambient que se celebren conjuntament entre la xarxa de centres de 
documentació dels parcs naturals (tan si són gestionats per la Diputació de Barcelona 
com per la Generalitat de Catalunya) i les biblioteques públiques que s’hi vulguin aco-
llir. Val a dir que entre la xarxa de centres de documentació dels parcs naturals (que 
aplega més d’una vintena de centres) hi ha una col·laboració mútua des de fa més d’una 
vintena d’anys. Fruit d’aquest treball en xarxa en són diverses jornades tècniques, pu-
blicacions conjuntes o la celebració de les jornades biennals DocAmbCat (Documenta-
ció Ambiental de Catalunya).

Figura 1. Mapa de la Xarxa de Parcs Naturals i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona

A partir d’aquestes dues realitats i l’interès creixent de les dues gerències per desen-
volupar noves línies de treball compartides, la primavera del 2017 es va plantejar la pos-
sibilitat de desenvolupar noves vies d’acció i promoure nous marcs de coordinació i co-
municació per tal de desenvolupar accions conjuntes en el marc de la biblioteca pública 
i els parcs naturals. Val a dir que la Xarxa de Parcs Naturals gestiona un conjunt de dot-
ze espais naturals protegits d’un alt valor patrimonial, cultural i paisatgístic. Entre aquests 
cal assenyalar els parcs de la Serralada de Marina, de la Serralada Litoral i del Montne-
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gre i el Corredor. D’altra banda, en el conjunt de la Xarxa de Biblioteques Municipals, 
les biblioteques del Maresme gaudeixen d’una llarga tradició de treball en equip i, atesa 
la seva predisposició manifesta a col·laborar amb la Xarxa de Parcs Naturals, s’ha vist 
clarament que era amb aquestes amb qui es podia assajar un nou marc de col·laboració 
amb els parcs naturals de la seva àrea d’influència. Les coincidències i predisposicions 
mútues eren massa evidents per no aprofitar-les.

Amb aquest propòsit va néixer, doncs, el projecte «Parcs i biblioteques, naturalment!».

2. Objectius del projecte

El projecte «Parcs i biblioteques, naturalment!» vol contribuir a millorar el coneixement 
del territori i dur a terme activitats de sensibilització i d’educació en el marc d’una re-
flexió global de la conservació de patrimoni natural i cultural, del desenvolupament so-
cioeconòmic de la població que viu a dins i a l’entorn dels espais protegits, i l’ús social 
que la societat fa d’aquestes realitats.

A partir d’aquí es planteja l’interès de concretar les línies de treball compartides i 
àmbits temàtics que es puguin abastar. Un avenç que s’haurà de completar a escala local 
impulsant les àrees específiques més a fons, d’acord amb el seu entorn i els projectes 
propis de la biblioteca i dels espais naturals.

Figura 2. Imatge corporativa del projecte
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Aquest nou projecte estarà íntimament lligat a un compromís de col·laboració entre 
la Xarxa de Parcs Naturals, la Gerència de Biblioteques i les biblioteques públiques dels 
municipis establerts a cada zona d’influència dels parcs naturals. En aquesta línia, tam-
bé es pot comptar, en la mesura de les seves possibilitats, amb la col·laboració dels cen-
tres de documentació del parcs, que conformen una xarxa de dotze centres. Com hem 
dit, es va proposar iniciar el projecte a la comarca del Maresme, però en una segona fase, 
un cop testat i valorat el model de treball, el projecte s’ha ampliat a altres biblioteques 
de la XBM i a altres parcs naturals de la corporació. Concretament, al Parc de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac i el Parc de la Muntanya de Montserrat, amb les biblioteques mu-
nicipals de la seva àrea d’influència.

Així mateix, els objectius genèrics del grup de treball són:

• Integrar en un espai compartit les eines de suport necessàries a escala de grup per 
assolir els reptes marcats. 

• Agilitzar i millorar la comunicació entre els membres del grup. 
• Accedir als continguts generats per les biblioteques i/o parcs de forma immediata 

i generar continguts propis.

D’altra banda, l’adhesió per part de les biblioteques implicades al projecte requereix 
necessàriament un compromís explícit en els termes següents: 

• Incorporar el projecte en el pla d’acció de cada biblioteca. 
• Designar un interlocutor tècnic de l’equip de la biblioteca com a referent del pro-

jecte. 
• Utilitzar la marca «Parcs i biblioteques, naturalment!» i les etiquetes pròpies en 

qualsevol recurs i/o activitat relacionada amb el projecte. 
• Ampliar i consolidar els vincles de cooperació amb els parcs naturals de l’àrea 

d’influència.
• Organitzar un programa d’activitats anual amb un mínim de quatre accions re-

lacionades amb el projecte. 
• Participar activament en l’espai de treball i comunicació propi del projecte a la 

comunitat XBM.
• Participar en l’aportació de continguts en els recursos i productes informatius 

conjunts. 
• Realitzar accions de difusió a escala local, als mitjans locals i pels canals habitu-

als de la biblioteca (web, blogs, twitter, etc.).
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Taula 1. Membres del grup «Parcs i biblioteques, naturalment!»

Per part de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Cap de zona del Maresme i directora de les Biblioteques de Mataró
Direcció Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
Direcció Biblioteca Ilturo de Cabrera de Mar
Direcció Biblioteca de Cabrils
Direcció Biblioteca Joan Coromines del Masnou
Direcció Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró
Direcció Biblioteca M. Serra i Moret de Pineda de Mar
Direcció Biblioteca Can Llaurador de Teià
Direcció Biblioteca Can Baratau de Tiana
Direcció Biblioteca de Premià de Dalt
Direcció Biblioteca de Tordera
Direcció Biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt
Direcció bibliotecària itinerant del Maresme
Representant de la Gerència del Servei de Biblioteques Municipals. Diputació de Barcelona

Per part de la Xarxa de Parcs Naturals
Direcció del Parc del Montnegre i el Corredor
Direcció del Parc de la Serralada Litoral
Direcció del Parc de Serralada de Marina
Tècnic d’ús públic i educació ambiental del Parc del Montnegre i el Corredor
Tècnica d’ús públic i educació ambiental del Parc de la Serralada Litoral
Responsable del Centre de documentació del Parc del Montnegre i el Corredor. Mataró
Responsable del Centre de documentació del Parc de la Serralada Litoral. Vilassar de Dalt
Direcció de l’Escola de Natura del Corredor
Representant de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona

3. La posada en marxa

La primera acció conjunta que es va dur a terme va ser la proposta «Dibuixa’m un parc», 
que es va celebrar en nou biblioteques de nou localitats del Maresme el dia 24 de maig 
de 2017 (el dia que es commemora el Dia Europeu dels Parcs). Les biblioteques que hi 
van participar van ser: Alella, Cabrera, Cabrils, Masnou, Mataró, Teià, Tiana, Tordera i 
Vilassar de Dalt. Val a dir que en la conceptualització i seguiment d’aquestes activitats 
hi va participar l’empresa de gestió cultural Taleia.

La idea era aprofitar la tradició que tenen totes les biblioteques de fer l’hora del con-
te per fer-ne una acció conjunta –en aquest cas, el mateix dia i hora– a les nou bibliote-
ques implicades en el projecte. L’acció va consistir que, en cada una d’elles, un narrador 
o narradora explicava tres històries als nens i nenes assistents mentre, alhora, un il-
lustrador o il·lustradora, anava dibuixant, en directe, cada un dels contes. D’aquí el nom 
de l’acció: «Dibuixa’m un parc». Els tres contes tenien aquesta temàtica comuna:

1)  Un primer conte basat en una llegenda referida al parc natural més proper a la bi-
blioteca (es prioritzava que fos una de les llegendes incloses en la guia Rutes de 
llegendes i rondalles, que la Diputació havia editat en aquells dies).
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2)  Un segon conte basat en un llibre propi o il·lustrat d’algun dels contistes partici-
pants, on aparegués un parc, un arbre, un bosc...; algun element natural, a partir 
del qual s’explicava el conte o s’inventava una nova història.

3)  I una tercera història inventada entre tots els nens i nenes presents en l’activitat, 
amb algun element vinculat amb la natura com a protagonista.

Figura 3. Elements de difusió del projecte

Els contes es dibuixaven sobre tres grans caixes blanques de cartró de 50 × 50 cm, 
utilitzant una cara per a cada conte. Una altra de les cares portava la imatge del projec-
te «Parcs i biblioteques, naturalment!». Un cop acabats tots tres contes i fets els dibuixos 
en les tres cares de cada capsa, en col·locar‐les l’una sobre l’altra es construïa una torre-
ta, de gran força plàstica, que restava com a testimoni del projecte i alhora element de-
coratiu. Cada biblioteca quedava com a dipositària de les tres capses que podria aprofi-
tar per fer noves sessions de l’hora del conte, organitzar tallers d’observació i dibuix, etc.

L’acte principal d’aquella jornada es va celebrar a la Biblioteca Pompeu Fabra de Ma-
taró, amb la presència dels diputats de les dues gerències que van presentar el projecte 
als mitjans, alhora que també es presentava la guia Rutes de llegendes i rondalles, edita-
da per la Xarxa de Parcs Naturals en aquells dies.
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Val a dir que aquella acció conjunta va ser molt exitosa en totes les biblioteques par-
ticipants i que es va repetir el mateix format l’any següent, amb la variant que cada bi-
blioteca va triar el dia de la setmana que millor s’adequava a l’activitat, segons els usos 
i dinàmiques dels seus usuaris.

Figura 4. Diversos racons de «Parcs i biblioteques, naturalment!» i tallers realitzats en 
diferents biblioteques participants

4. L’agenda trimestral

Una de les primeres accions, i la més visible d’aquest projecte, ha estat la realització d’una 
agenda trimestral d’activitats conjuntes entre totes les biblioteques que en formen part. 
No es tracta de fer res radicalment diferent del que ja van fent les biblioteques habitual-
ment, sinó que el que se’ls demana és que aquestes activitats estiguin temàticament vin-
culades al món de la natura o el medi ambient. Així, podem parlar de xerrades o confe-
rències sobre el patrimoni natural o cultural dels parcs; tallers per al públic infantil o 
familiar amb elements naturals o amb la natura com a motiu central; hores del conte 
sobre el medi ambient; exposicions temàtiques sobre els parcs naturals; clubs de lectura 
amb autors del territori que hagin descrit el paisatge de l’entorn, etc. No és endebades 
que en aquestes activitats –en què encara queda molt camí per recórrer–, la col·laboració 
amb el personal dels parcs naturals (o vinculat amb aquests) i dels centres de documen-
tació dels parcs és fonamental, ja que en molts casos poden ser ells mateixos els conduc-
tors o protagonistes de les activitats proposades.
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Finalment, aquesta agenda la comparteixen conjuntament totes les biblioteques i es 
difon pels mecanismes habituals que té cada una: cartells, web i xarxes socials. En aquest 
sentit, també hi ajuden els serveis centrals de la Xarxa de Biblioteques Municipals i de 
la Xarxa de Parcs Naturals, a través dels butlletins electrònics i xarxes socials. Es fan 
quatre agendes trimestrals a l’any, coincidint amb les quatre estacions de l’any.

Figura 5. Mostra de pàgines de les agendes trimestrals

5. Les efemèrides ambientals

Cada any les biblioteques i centres amb documentació ambiental de Catalunya celebren 
quatre efemèrides ambientals per tal de donar a conèixer el fons bibliogràfic propi, fomen-
tar accions col·laboratives entre diverses entitats i transmetre més consciència ambiental 
entre el gran públic. Normalment aquestes quatre efemèrides ambientals es disposen al 
llarg de l’any, una cada estació. Una d’aquestes sempre és el Dia Europeu dels Parcs, que 
ja hem dit que es commemora el 24 maig i va ser precisament el punt d’arrencada del pro-
jecte «Parcs i biblioteques, naturalment!» el 2017. La celebració conjunta de les efemèrides 
ambientals és un projecte que es duu a terme des del 2013 entre la xarxa de centres de do-
cumentació dels parcs naturals de Catalunya i al qual es va convidar les xarxes de biblio-
teques de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb resultats desiguals.

El 2019, el Dia Europeu dels Parcs s’inclou dins la Setmana de la Natura, que preci-
sament vol recollir tot un seguit d’accions de divulgació i sensibilització ambiental al 
nostre país. Una setmana promoguda per la Xarxa de Custòdia del Territori i de la Xar-
xa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. Semblava evident que el projecte «Parcs i bi-
blioteques, naturalment!», tingués en aquesta efemèride una fita central en el seu calen-
dari. Les altres tres efemèrides proposades per al 2019 van ser: el 2 de febrer, el Dia 
Mundial dels Aiguamolls i zones humides; el 16 de setembre, el Dia Internacional de la 
Capa d’Ozó; i el 15 d’octubre, el Dia Internacional de les Dones Rurals. Per al 2020, es-
tan previstes les efemèrides següents: L’11 de febrer, el Dia Internacional de les Dones i 
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les Nenes en la Ciència; el 24 d’octubre, el Dia Internacional d’Acció per al Clima i l’11 
de desembre, el Dia Internacional de les Muntanyes.

Les accions que es recullen en aquestes dates són divulgades en una mapa conjunt 
a GoogleMaps seguint unes senzilles instruccions que es troben a: <http://bit.ly/
EfemèridesAmbientalsBiblios>.

6. Maletes pedagògiques

L’any 2018, dins el marc d’aquest grup de treball, es va plantejar la necessitat de crear un 
nou producte per tal de difondre i donar a conèixer els parcs naturals a través de mate-
rials pedagògics i educatius. Les biblioteques i els parcs van treballar amb la finalitat 
d’oferir un producte elaborat i de qualitat per tal de donar a conèixer a les escoles, i als 
usuaris en general, tot el que envolta el parc de proximitat de cadascuna d’elles. 

Després d’uns mesos de treball, hi ha disponibles a la comarca tres maletes pedagò-
giques, una per a cada parc: de la Serralada de Marina, de la Serralada Litoral i del Mont-
negre i el Corredor. Cada maleta inclou materials d’alta qualitat, vivencials i molt vin-
culats a la zona on es troba cadascun dels parcs. La selecció ha anat a càrrec d’experts 
bibliotecaris i tècnics mediambientals dels mateixos parcs.

El setembre de 2019, aquestes maletes estaven en funcionament, i la valoració fins al 
moment és molt positiva. Caldrà fer l’avaluació final d’aquest projecte un cop s’hagin 
realitzat les activitats a cadascuna de les biblioteques.

Figura 6. Les maletes pedagògiques

7. El futur

Cal dir que, des de l’inici del projecte, s’ha fet força feina entre totes les biblioteques i 
parcs implicats; però que encara en queda molta per fer. El més rellevant del projecte no 

http://bit.ly/Efem%25C3%25A8ridesAmbientalsBiblios
http://bit.ly/Efem%25C3%25A8ridesAmbientalsBiblios
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són les activitats que es programen trimestralment i que es van duent a terme amb for-
ça satisfacció per al públic assistent i els organitzadors, sinó l’esperit transversal i de tre-
ball en equip que emana dels objectius establerts. Ja no és tan sols la col·laboració entre 
diferents biblioteques de localitats distintes el que aquí es destaca (un exemple que es 
voldrà exportar en altres territoris en el futur), sinó també la col·laboració amb organis-
mes de naturalesa diferent (equips de gestores de parcs naturals o de centres de docu-
mentació), que, a més, són també diferents entre ells. I per ajudar a aquesta cohesió i 
coneixement mutu –i no és un tema menor–, s’ha implementat una dinàmica de reuni-
ons trimestrals amb tots els integrants del projecte. Són reunions de treball que sempre 
es fan en algun indret dels tres parcs naturals implicats i que s’acompanyen de visites 
guiades al territori, així els responsables de cada biblioteca coneixen de la mà dels ges-
tors dels parcs els valors patrimonials naturals i culturals de cada parc. Una manera pla-
ent i fructífera de fer equip.

En el cas del Maresme, estem parlant d’un projecte que aplega deu biblioteques pú-
bliques, tres parcs naturals i tres centres de documentació. Una vintena de persones im-
plicades de formació distinta (bibliotecàries, gestores de parcs i educadores ambientals) 
que treballen plegades per uns objectius comuns i manifesten un alt grau de compromís 
en la seva consecució.

I aquí és on, creiem, rau la força i l’originalitat del projecte.
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Resum
Les guies de natura del Parc de la Serralada de Marina van néixer amb la finalitat de donar al visitant ei-
nes per poder descobrir, observar, interpretar i conèixer la biodiversitat que té. Són eminentment visuals, 
redactades amb llenguatge planer i pensades com a guies de fàcil maneig. Així mateix, constitueixen un 
complement molt valuós de la xarxa d’itineraris de natura del Parc de la Serralada de Marina.

Es comenta i discuteix l’ús que s’ha fet d’aquestes guies al llarg de les passejades naturalístiques progra-
mades pel Parc i per part de la població escolar i el públic en general. Es reivindica el paper que fan com a 
eines importants per afavorir l’ecoturisme, l’increment d’usuaris i el comportament més sostenible i res-
pectuós amb la natura per part dels visitants del Parc.

Paraules clau
Biodiversitat, divulgació, ecoturisme, guies de natura, Parc de la Serralada de Marina, periurbà

Resumen
Las guías de naturaleza, unas herramientas básicas para interpretar el entorno natural y favorecer 
las visitas de áreas periurbanas protegidas
Las guías de naturaleza del Parque de la Serralada de Marina nacieron con el fin de ofrecer al visitante her-
ramientas para poder observar, interpretar y conocer la biodiversidad que en él está presente. Son eminen-
temente visuales, de fácil manejo y redactadas con un lenguaje asequible. Asimismo, estas guías constituyen 
un complemento muy valioso de la red de itinerarios de naturaleza del Parque de la Serralada de Marina.

Se comenta y discute el uso que se ha hecho de ellas a lo largo de los paseos naturalísticos programados 
por el Parque, por la población escolar y por el público en general. Se reivindica el papel que juegan como 
herramientas importantes para favorecer el ecoturismo, el incremento de usuarios y el comportamiento 
más sostenible y respetuoso con la naturaleza por parte de los visitantes del Parque. 

Palabras clave
Biodiversidad, divulgación, ecoturismo, guias de naturaleza, Parque de la Serralada de Marina, periurbano

Abstract
Nature Guides; Essential Tools for Interpreting the Natural Environment and Encouraging Visits to 
Peri-urban Protected Areas
The Serralada de Marina Park’s nature guides were devised to provide visitors with tools to observe, in-
terpret and learn about the biodiversity it hosts. They are predominantly visual, easy to use and written 
in simple language. Likewise, these guides are a very valuable add-on to the network of nature trails in the 
Serralada de Marina Park.

The paper describes and discusses how they have been used on the nature walks scheduled by the Park 
for schoolchildren and the general public. It advocates their role as key tools to promote ecotourism, an 
increase in the number of users and more sustainable and environmentally friendly behaviour by the Park’s 
visitors. 

Keywords 
Biodiversity, popularisation, ecotourism, nature guides, Serralada de Marina Park, peri-urban

Les guies de natura, unes eines bàsiques 
per interpretar l’entorn natural i afavorir les 
visites d’àrees periurbanes protegides 
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Introducció

Els anglosaxons tenen el terme non consumition activities in the nature per descriure 
les activitats que es fan a la natura i que no impliquen extreure’n res tangible. A les nos-
tres latituds no existeix un terme equivalent, però aquestes activitats queden engloba-
des en l’apartat d’activitats que únicament es fan a la natura, però que no impliquen 
una depredació. En aquest bloc, hi entraria l’observació dels éssers vius, la seva identi-
ficació i altre tipus d’informació (fenologia, cicles vitals, etc.) que es pot extreure d’ex-
plorar la natura.

Aquestes activitats tenen múltiples vessants. Hi destaquen, entre d’altres, a més d’un 
interès naturalístic i científic, l’increment de la capacitat d’observació, d’interpretació i 
comprensió de la natura, sense oblidar l’efecte beneficiós que té la natura en el benestar 
de les persones.

Amb aquest fil conductor, el Parc de la Serralada de Marina (PSM) presenta una sè-
rie de peculiaritats que el fan especialment atractiu per dur a terme aquest tipus d’acti-
vitats. Presenta tot un seguit d’elements singulars del territori: mines d’aigua, feixes de 
conreu, torres d’alta tensió, pedreres, etc., que conviuen amb un notable patrimoni his-
tòric i arqueològic: santuari de Sant Pere Reixac, monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 
cartoixa de Montalegre, els poblats ibèrics; que denoten que la presència humana al Parc 
ve de lluny. Malgrat que està situat dins d’una àrea periurbana altament antropitzada, 
l’entorn natural mostra una gran biodiversitat i un ric patrimoni natural de paisatge, 
comunitats vegetals, geologia, fauna i flora.

En trobar-se en una àrea periurbana densament poblada, té la contrapartida de ser 
un parc d’accés fàcil per a un nombre molt elevat d’usuaris potencials. Però s’incremen-
ta la vulnerabilitat a què estan exposats la biodiversitat i els ecosistemes naturals. N’és 
una mostra la gran exposició de les invasions biològiques.

Dins d’aquest escenari, les guies de natura del PSM van néixer amb la finalitat de do-
nar al visitant eines per poder interpretar i conèixer l’entorn natural que visita i poder 
descobrir i observar la biodiversitat que hi ha.

En tractar-se d’un espai natural periurbà, hi ha una alta freqüentació humana, amb 
distints perfils de visitant: familiar, naturalista, esportista, passejant o recol·lector de 
plantes, bolets, etc.

Malgrat que l’ideal seria visitar les àrees protegides guiats per experts (Randall i 
Rollins, 2009), això no sempre és possible i cal buscar alternatives. En aquest cas les 
guies de natura omplen aquest buit, ja que els documents previs que hi havia estaven 
dedicats al públic escolar (Romo, 2000).

Les guies de la natura parteixen del model de dèficit (Arjó i Romo, 2019; Arjó i 
Romo, 2020) en allò que fa referència al públic al qual van dirigides. És a dir, gran part 
de les persones que s’acosten a la natura no tenen gaire coneixement del que s’hi trobaran 
(Marcos i Calderón 2002). Aquest fet s’emmarca en la tendència actual de menyste-
nir el treball de camp (Ríos Saldaña et al., 2018).
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Per pal·liar aquest dèficit, van néixer als parcs naturals els centres d’interpretació, on 
els visitants poden tenir un primer contacte amb allò que veuran, tot interpretant de 
forma molt esquemàtica i didàctica ex situ el que es trobaran posteriorment a la natura.

Les guies de natura del PSM van un pas més enllà perquè la seva finalitat és donar al 
visitant eines per poder interpretar l’entorn natural que visiten i poder descobrir i ob-
servar la biodiversitat que hi ha in situ (Escobar et al., 2019).

Material i mètodes

Totes les guies són de format reduït, dirigides al públic en general, incloent-hi els es-
colars. 

Entre els criteris que es van fer servir per triar les espècies que hi són representa-
des, destaca el grau d’abundància i de presència en l’àmbit del PSM. Amb el suport de 
la informació visual, que en el cas de les plantes, té el seu òptim en la floració o la fruc-
tificació.

Són unes guies eminentment visuals, en què les imatges ocupen un lloc cabdal, i 
estan redactades amb llenguatge planer. Per fer-les, s’ha utilitzat una metodologia sen-
zilla i estandarditzada, que permet a qualsevol persona poder identificar éssers vius 
al camp. El seu format reduït, en facilita l’ús i el fàcil maneig per part del públic a qui 
van dirigides. 

Resultats 

El Parc de la Serralada de Marina va ésser un dels pioners a elaborar aquest tipus de 
guies, al conjunt de Parcs de la Diputació de Barcelona. Fins avui s’han publicat tres 
títols: Papallones de la Serralada de Marina, l’any 2014; Insectes de la Serralada de Ma-
rina, l’any 2013; i Plantes de matollars i boscos de la Serralada de Marina, l’any 2018 
(Carceller 2013, 2014; Carceller i Romo, 2018).

Les guies s’han emprat al llarg de diferents activitats dutes a terme al PSM. Les guies, 
utilitzades al llarg de les passejades naturalístiques programades pel Parc, i part de la 
població escolar i persones en general, han estat unes eines valuoses no únicament per 
posar en valor la biodiversitat i per sensibilitzar les persones davant el valuós patrimoni 
natural, també són eines de treball per contrastar la informació visual, incrementar la 
capacitat d’abstracció i complementar les dades explicades oralment. 

Dins del món escolar, el repte és que l’ús didàctic d’aquestes guies no quedi limitat 
al treball escolar, durant el treball de camp o en l’elaboració de treballs posteriors a 
l’aula, ans al contrari, que es facin servir fora de l’àmbit estrictament escolar.

També hem pogut verificar com aquestes guies constitueixen un complement molt 
valuós de la xarxa d’itineraris de natura del Parc de la Serralada de Marina.
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Discussió

¿Caldria fer canvis en la percepció que tenim dels altres éssers vius? ¿Hauríem de cami-
nar vers una nova percepció del nostre entorn natural i del paper que hi tenim?

En l’actualitat el pensament humà està basat en l’antropocentrisme i la cosificació 
dels altres éssers vius. Des d’aquesta perspectiva abordem les realitats del món natural 
amb les observacions i a partir d’aquestes, elaborem les abstraccions.

Caldria abandonar la tendència a conceptualitzar la resta d’éssers vius com a objec-
tes. Els éssers vius no són objectes i tenen les seves característiques peculiars.

El repte futur serà abandonar l’antropocentrisme i també caldrà canviar el model de 
dèficit en la divulgació de les ciències naturals i acostar-nos al model d’immersió (Arjó 
i Romo, 2019).

Aquesta visió antropocèntrica explicaria que s’hagi prestat molt poca atenció a les 
plantes, paisatges i insectes enfront de l’observació dels animals vertebrats (Valentine 
i Birtles, 2004), als que considerem més propers.

Per decantar aquest escenari, les guies publicades omplen un buit existent.
Caldria provar aquestes guies com a eines útils per a futurs programes de ciència ciu-

tadana i, si per a aquests tipus d’esdeveniments en calen, d’altres formats una mica més 
sintètics.

Resta el gran repte de com fomentar l’interès dels nens i els escolars per la natura. 
Dit d’una altra manera: ¿hi ha claus de volta en la didàctica de la natura? Potser l’escrip-
tura a mà i el dibuix a mà poden ser d’un gran ajut. Potser és en el fet de repensar con-
ceptes de la tradició grega com Meraki i Eunoia on romanen les claus de la nostra futu-
ra diferent percepció de l’entorn natural. 

Conclusions

Es reivindica el paper que tenen les guies de divulgació de la natura com a eines impor-
tants per afavorir l’ecoturisme, l’increment d’usuaris i el comportament més sostenible 
i respectuós amb la natura per part dels visitants del Parc.

La finalitat última és que el seu ús afavoreixi el coneixement de biodiversitat i els 
usua ris en valorin el patrimoni natural. L’experiència obtinguda amb els títols publicats 
avala l’interès que tindria l’edició de nous títols en un futur pròxim (plantes invasores, 
plantes remeieres, ocells, geologia i d’altres). 
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Resum
Els nostres boscos, conreus, erms, landes, etc., contenen una gran varietat d’espècies vegetals, algunes de 
les quals tenen propietats organolèptiques interessants (aromes i sabors) per les quals són utilitzades en la 
medicina tradicional, la gastronomia, la jardineria i, fins i tot, en la indústria de les aromes i les fragàncies. 

Entre les mostres que l’autor ha preparat per olorar, n’hi ha que provenen d’essències obtingudes de ma-
nera natural i d’altres de sintètiques, formulades amb molècules químiques. A tall d’exemple, se’n citen les 
següents: roure (Quercus canariensis), llorer (Laurus nobilis), pi (Pinus pinea), eucaliptus (Eucaliptus glo-
bulus), saüc (Sambucus nigra), avet (Abies alba), estepa (Cistus salviifolius), espígol (Lavandula spica), ci-
rera (Prunus avium), maduixa (Fragaria vesca) i cep (boletus edulis).

Paraules clau
Aromes, bosc, sabors

Resumen
Los aromas y los sabores del bosque
Nuestros bosques, cultivos, páramos, landas, etc., contienen una gran variedad de especies vegetales, al-
gunas de las cuales tienen interesantes propiedades organolépticas (aromas y sabores) que son utilizadas 
en la medicina tradicional, la gastronomía, la jardinería e, incluso, en la industria de los aromas y las fra-
gancias. 

Entre las muestras que el autor ha preparado para oler, las hay procedentes de esencias obtenidas de ma-
nera natural, así como sintéticas, reproducidas con moléculas químicas. Como ejemplo, se citan las siguien-
tes: roble (Quercus canariensis), laurel (Laurus nobilis), pino (Pinus pinea), eucalipto (Eucaliptus globulus), 
sauce (Sambucus nigra), abeto (Abies alba), jara (Cistus salviifolius), espliego (Lavandula spica), cereza 
(Prunus avium), fresa (Fragaria vesca) y boletus (Boletus edulis).

Palabras clave
Aromas, bosque, sabores

Abstract
The Aromas and Flavours of the Forest
Our forests, crops, moors, heaths, etc. contain a wide variety of plant species, some of which have appeal-
ing sensory properties (aromas and flavours) and are used in traditional medicine, cooking, gardening 
and even in the aroma and fragrance industry. 

The samples the author has prepared for smelling include both naturally obtained essences and syn-
thetic ones reproduced with chemical molecules. The following are examples: oak (Quercus canariensis), 
laurel (Laurus nobilis), pine (Pinus pinea), eucalyptus (Eucaliptus globulus), willow (Sambucus nigra), fir 
(Abies alba), sage-leaved rockrose (Cistus salviifolius), lavender (Lavandula spica), cherry (Prunus avium), 
strawberry (Fragaria vesca) and penny bun (Boletus edulis).

Keywords
Aromas, forest, flavours

Les aromes i els sabors del bosc

salVador riEra i iBErn 
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Introducció

Els nostres boscos, conreus, erms, landes, etc., contenen una gran varietat d’espècies ve-
getals, algunes de les quals, tenen propietats organolèptiques interessants, que són uti-
litzades en la medicina tradicional, la gastronomia, la jardineria, i fins i tot en la indús-
tria de les aromes i les fragàncies.

Les olors i els sabors els podem trobar en les arrels, bulbs, tiges, fulles, flors, fruits, 
llavors i en la planta sencera.

Arran del projecte del Museu Europeu del Bosc, previst de ser ubicat a Sant Celoni, 
al bell mig del triangle Montseny-Corredor-Montnegre, i amb l’expectativa de presentar 
en una de les sales una mostra de les olors i els sabors de la nostra muntanya, l’autor ha 
anat preparant aromes fins al punt que ja n’hi ha preparades una cinquantena.

De les més de 1.700 espècies botàniques que hi ha citades dels boscos, s’han anat 
creant, de moment, les més representatives, tot i que la llista es va incrementant a me-
sura que els treballs d’investigació i reproducció dels perfils sensorials van progressant.

D’entre les mostres que es poden olorar, algunes són d’origen natural, obtingudes per 
procediments físics (tintures, infusions, extraccions hidroalcohòliques o amb dissolvents 
orgànics, arrossegament amb vapor, destil·lació seca, etc.), mentre que d’altres, s’han re-
constituït per composició amb molècules químiques sintètiques.

Espècies botàniques 

Taula 1. Espècies botàniques mostrades a l’exposició

  Nom científic Català Francès Anglès Castellà

1 Betula alba Fum (bedoll) Bouleau Birch Abedul

2 Querqus petrea Roure Chêne Oak Roble

3 Larus nobilis Llorer Lorier Bay Laurel

4  Eucaliptus globulus Eucaliptus Eucaliptus Eucaliptus Eucalipto

5 Pinus pinea Pi Pin Pine Pino

6 Cedrus deodara Cedre Cèdre Cidar Cedro

7 Pistacea lentiscus Matallentiscle Mastic Mastic Lentisco

8  Angelica sylvestris Angèlica Angelique Angelica Angélica

9 Cistus salvifolius Estepa Ciste Esteppe Jara

10 Lavandula officinalis Espígol Lavande Lavander Espliego

11 Foeniculum vulgare Fenoll Fenouil Fennel Hinojo
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12
Santolina 
chamaecysaryssus

Espernellac Santoline Helycrusum Siempreviva

13 Matricaria chamomila Camamilla Camomille Chamomille Manzanilla

14 Menta piperita Menta Mente Mint Menta

15 Tymus vulgaris Farigola Tyme Tyme Tomillo

16 Origanum vulgaris Orenga Origan Origanum Orégano

17 Rosmarinus officinalis Romaní Rosmarin Rosemary Romero

18 Salvia officinalis Sàlvia Sage Sauge Salvia

19 Viola odorata Violeta Violette Viola Violeta

20 Petroselinum crispum Julivert Persyl Parselly Perejil

21 Ruta graveolens Ruda Rue Ruta Ruda

22 Mentha pulegium Poniol Pouliot Pennyroyal Poleo

23 Rosa canina Rosa Rose Rose Rosa

24 Boletus edulis Cep Cèpe Penny Bun Boletus

25 Tuber melanosporum Tòfona Truffe Truffle Trufa

26 Corylus avellana Avellana Noisette Hazelnut Avellana

27 Juglans regia Nou Noix Walnut Nuez

28 Rubus idaeus Gerd Framboise Raspberry Frambuesa

29 Fragaria vesca Maduixa Fraise Strawberry Fresa

30 Pirus malus Poma Pomme Apple Manzana

31 Rubus ulmifolius Mora Mûre Blackberry Mora

32 Prunus avium Cirera Cerise Cherry Cereza

33 Juniperus comunis Ginebró Genévrier Juniper Enebro

34 Sobus domestica Serva Cormier Service Fruit Serval

35 Ziziphus jububa Gínjol Jujube Jujube Azufaifo

36 Rubus rubrum Grosella Groseille Red Currant Grosella

37 Vitis vinifera Raïm Raisin Grape Uva

38 Vacinium myrtilus Mirtil-Nabiu Myrtille Blueberry Arándano

39 Lilium perenne Fenc Foin Hay Heno
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40 Apis milifera Mel Miel Honey Miel

41 Pimpinella anisum Matafaluga Anis Verd Anise Matalahuga

42 Narcisus jonquilla Jonquill Jonquille Jonquil Narciso

43 Prunus persica Préssec Pêche Peach Melocotón

44 Vitis vinifera Vi blanc Vine blanc White wine Vino blanco

45 Asparagus acutifolius Espàrrec Asperge Asparagus Espárrago

46 Occimum basilicum Alfàbrega Basilic Basil Albahaca

Desenvolupament de l’exposició

A l’hora d’exposar-les, les olors es poden presentar en forma líquida, tal com s’obtenen 
pels mètodes explicats, o bé en pols, adsorbides sobre diòxid de silici, substància inodo-
ra i fluida, que permet passar les olors a formes sòlides sense interferències olfactives.

Si es mostren de forma líquida, també es poden olorar sucades amb una tira de pa-
per absorbent.

Les substàncies responsables de les olors poden pertànyer a qualsevol de les funcions 
químiques, de manera que en la seva estructura podem trobar-hi terpens, alcohols, al-
dehids, cetones, èsters, pirazines, mercaptans, fenols, lactones, etc.

Cada mostra, dins del seu flascó, se situa al davant d’un pòster que conté, a més a 
més de la fotografia del vegetal en qüestió, una informació relativa al nom del qual pro-
venen escrit en llatí, català, anglès, francès i castellà, així com la part emprada per a l’ob-
tenció de l’essència, algunes de les seves utilitzacions, el mètode d’elaboració, una des-
cripció de l’olor o sabor i alguns dels components químics principals, responsables 
d’aquest perfil sensorial que les caracteritza. També, una fotografia que il·lustra algun 
dels productes en què l’aroma pot ser utilitzada, tant a escala artesanal com industrial.

A manera d’exemple, la figura 1 mostra el contingut d’un dels pòsters, correspo-
nent al pi pinyer amb l’aroma a la part inferior.
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Figura 1. Fitxa i recipient de l’aroma del pi pinyer

L’exposició per a persones, estaments, associacions, entitats, etc., que hi estiguin in-
teressats, es pot fer en sales amb una durada determinada o bé de manera permanent.

També es pot mostrar puntualment, a manera de conferència, acompanyada de les 
corresponents explicacions de l’autor, amb una presentació amb diapositives i una ol-
facció personalitzada, com és ara la corresponent al llorer (figura 2). 

Figura 2. Fitxa del pòster del llorer a la presentació de l’exposició
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Resum
Presentem el resultat del procés de debat dut a terme a les trobades d’entitats del Parc amb l’objectiu d’es-
tablir un manual de bones pràctiques aplicables a les activitats organitzades a peu, dins l’àmbit del Parc i 
que siguin compatibles amb la seva conservació. El document també pot contribuir a l’ordenament de l’ús 
públic que es duu a terme dins el conjunt dels espais naturals protegits.

En darrera instància, es tracta d’una iniciativa que fomenta la participació activa en l’elaboració d’una 
proposta conjunta que ha de ser elevada a l’administració competent perquè pugui regular l’esmentada 
activitat d’ús públic i que aquesta sigui compatible amb la conservació del patrimoni natural i cultural dels 
parcs, tot salvaguardant la qualitat i l’harmonització d’interessos existents.

Paraules clau
Participació, gestió, bones pràctiques, ús públic

Resumen
Participación de las entidades del territorio en la gestión de un espacio natural protegido. El caso 
del manual de buenas prácticas en el parque de la Serralada de Marina
Presentamos el resultado del proceso de debate de los encuentros de las entidades del Parque con el obje-
tivo de establecer un manual de buenas prácticas aplicables a las actividades organizadas a pie, dentro del 
ámbito del Parque y su compatibilidad con este. El documento también puede contribuir al ordenamien-
to del uso público que se lleva a cabo dentro de los espacios naturales protegidos.

En última instancia, se trata de una iniciativa que pretende participar de forma activa en la elaboración 
de una propuesta conjunta que tiene que ser elevada a la administración competente para que se pueda 
regular la mencionada actividad de uso público, haciéndola compatible con la conservación del patrimo-
nio natural y cultural de los parques, salvaguardando calidad y armonización de intereses.

Palabras clave
Participación, gestión, buenas practicas, uso público

Abstract
Participation of Local Organisations in Managing a Nature Protection Area: the Case of the 
Serralada de Marina Park Good Practices Handbook
We present the outcome of the discussions at the meetings held by the Park’s organisations to draw up a 
good practice handbook for walking activities held in the Park and their compatibility with it. The hand-
book can also help to regulate public use of nature protection areas.

This initiative is ultimately intended to play an active role in drawing up a joint proposal to be submit-
ted to the authorities so that this public use activity can be planned, making it compatible with the con-
servation of the parks’ natural and cultural heritage while safeguarding quality and reconciling 
interests.

Keywords
Participation, management, good practices, public use

Participació de les entitats del territori en la 
gestió d’un espai natural protegit. El cas del 
manual de bones pràctiques al Parc de la 
Serralada de Marina

toni naVarrEtE galEra 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona
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Pau Fortuño Estrada
Grup de Recerca FEHM (Freshwater Ecology, 
Hydrology and Management), BEECA, Universitat de 
Barcelona

Lídia Freixas Mora Museu de Ciències Naturals de Granollers

Alejandro García Salmerón Societat Catalana d’Herpetologia

Joan Gomà BEECA. Universitat de Barcelona

Joan Grajera Mela Museu de Granollers

Moisès Guardiola i Bufí
Unitat de Botànica, Departament de Biologia Animal, 
Biologia Vegetal i Ecologia, Facultat de Biociències, 
UAB

Lídia Guitart Xarpell Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

Cèsar Gutiérrez i Perearnau  

Sergi Herrando Vila Institut Català d’Ornitologia

Anna Herrero Associació La Fetillera

Montse Julià Carulla Diputació de Barcelona

Roser Loire i Fernàndez
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Anna Lopez Baguena Biblioteques de Mataró. Diputació de Barcelona

Andrea Jhulyana Lopez Cari
Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets 
del Vallès (GRENP)

Adrià López-Baucells Museu de Ciències Naturals de Granollers

Joan Maluquer Margalef Societat Catalana d’Herpetologia

Toni Mampel Marimon
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

James Manresa i Paddon  

Oriol Marés Linares
Associació de Propietaris Forestals del Montnegre  
i el Corredor

Glòria Martín Císcar
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Laia Martínez Bardeny
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Albert Martinez Silvestre
CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils 
Catalunya)
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Antoni Mas Ponce
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)  
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Josep Melero Bellmunt
Gerència de Serveis d’Espais Naturals.  
Diputació de Barcelona

Carolina Molina Duran
Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets 
del Vallès (GRENP)

Agustí Morera Cortines Ajuntament Fogars de Montclús

Eduard Muñoz Haro
Associació de Propietaris Forestals del Montnegre  
i el Corredor

Toni Navarrete Galera
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Elena Obon Losada Centre de Fauna Salvatge de Torreferrussa

Pol Oliveras Casas CREAF-Universitat Autònoma de Barcelona

Emma Orús Aguilar  

Josep Maria Panareda Clopés Institut d’Estudis Catalans

Cinta Pérez Figueras
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Laia Pérez Sorribes
Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets 
del Vallès (GRENP)

Mariona Picart Merino
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Jordi Ponce Santos
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Daniel Pons Julià
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Josep Pujol Vilamala Ajuntament de Vallgorguina

Quique Rasche Villanova
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Marc Riera Domínguez
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF)

Salvador Riera i Ibern  

Joan Manel Riera Vidal Escola de Natura del Corredor

Dolors Rodriguez Cano
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona
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Angel Romo Díez Institut Botànic de Barcelona IBB, CSIC-ICUB

Pere Saez Mora Ajuntament de Cabrils

Jose Santaella Alegre
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Isabella Schradt  

Maria Soria Extremera Grup de Recerca FEHM, Universitat de Barcelona

Carles Tobella Roca Universitat de Girona

Ignasi Torre Corominas Museu de Ciències Naturals de Granollers

Francina Turon Sans ICO

Andreu Ubach Permanyer Museu de Ciències Naturals de Granollers

Elixabete Urretabizakaia Irizar
Gerència de Serveis d’Espais Naturals.  
Diputació de Barcelona

Jordi Vayreda Duran CREAF - Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Vergés Cedó
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Iraima Verkaik FEHM - UB

Mireia Vila Escalé
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Marc Vilella Antonell Museu de Ciències Naturals de Granollers

Glòria Villena Ferrer
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  
Diputació de Barcelona

Aida Viza Sánchez
Delegació Serralada Litoral Central ICHN / Universitat 
de Barcelona

Agusti Vulart Riera  
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