LA FAUNA AQUÀTICA
DE LA CONCA
DEL BESÒS

EL CICLE BIOLÒGIC DELS AMFIBIS
Granota verda (Pelophylax perezi)
Per tancar el seu cicle biològic, els amfibis necessiten una massa
d’aigua on deixar la posta. Aquesta dependència estreta respecte
l’aigua es deu al fet que els seus ous no tenen una coberta que
els protegeixi de la dessecació, a diferència dels ous dels rèptils.

adult

AMFIBIS I RÈPTILS

Majoritàriament, els amfibis són ovípars, és a dir, produeixen ous
que dipositen a l’aigua. Les salamandres, en canvi, són ovovivípares, la qual cosa significa que les femelles mantenen els ous
al seu interior i alliberen directament les larves. Per tant, si mai
trobem una posta d’amfibi en una bassa podem tenir la certesa
que no serà de salamandra.

Fotografia superior: la serp d’aigua és una serp inofensiva. Neda molt bé i captura
peixos o capgrossos per alimentar-se (fotografia de Nil Torres, DigitalNatura).
Fotografia de portada: la salamandra és un amfibi urodel de coloració espectacular
que s’ha relacionat popularment a moltes creences màgiques, com ara considerar-la
invulnerable al foc. Aquest mite va justificar el nom d’unes antigues estufes, que
es batejaren amb el nom de salamandres (fotografia de Nil Torres, DigitalNatura).

La fresa de granotes i gripaus pot disposar-se, segons l’espècie, formant masses gelatinoses de forma irregular o bé llargs
cordons. Els tritons, en canvi, deixen els ous isolats. Quan els
ous dels amfibis es trenquen, emergeixen les larves, de forma
particular segons el grup. Les dels urodels són molt semblants
als futurs adults i ja presenten quatre potes visibles. Respiren,
però, mercès a unes brànquies plomoses que reabsorbiran quan
acabin la metamorfosi i esdevinguin exemplars adults. Les larves dels anurs són els populars capgrossos (o cabots, renocs o
culleretes), un nom que els escau atès que són àpodes, de cos
globular i amb una llarga cua que acabarà desapareixent.

larva
Els gorgs dels torrents són un ambient
on la serp d’aigua, molt destra nedant,
hi trobarà capgrossos o peixos, unes
de les seves preses habituals.
Fotograﬁa: riera de Vallcàrquera
(Figaró - Montmany)

ous

Gripau comú (Bufo bufo)
La morfologia de les larves de salamandres o de tritons és molt
semblant a la que presentarà l’animal durant l’estadi adult. La
principal diferència són les brànquies externes, inexistents un
cop finalitzada la metamorfosi. Identificarem les larves de salamandra gràcies a les taques blanques que apareixen a la base
de les seves extremitats.

adult
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Les riberes amb un bon cinyell de
plantes herbàcies són un ambient
adient per a les reinetes, que passen
desapercebudes enﬁlades a les fulles
gràcies a la seva coloració críptica.
Entre les tiges submergides els tritons
deixaran la seva posta, mentre que la
tortuga d’estany, ara raríssima, pren
el sol en troncs o pedres emergides.
Fotograﬁa: riu Congost (les Franqueses
del Vallès)

El gripau és un anur força terrestre,
propi d’ambients forestals. Com tots
els amﬁbis necessitarà els ambients
aquàtics per deixar-hi la posta, en el
seu cas un llarg cordó d’ous. Fins i tot
els mascles de tòtil, que carretegen la
posta talment com si es tractés d’una
motxilla, hauran de trobar un rierol
o una bassa quan els ous s’obrin i
surtin els capgrossos.
Fotograﬁa: riera de Cànoves (Cànoves
i Samalús)
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L’herpetofauna és la fauna vertebrada que inclou els
amfibis i els rèptils. Aquest desplegable està dedicat
al poblament herpetològic relacionat amb la xarxa
fluvial de la conca del Besòs.
El grup dels amfibis el formen animals molt dependents de les masses d’aigua, ja que la necessiten per
poder tancar el seu cicle biològic, principalment basses o trams fluvials d’aigües calmes. Serà en el medi
aquàtic on es desenvoluparan les seves larves. Segons
l’espècie, trobem amfibis amb fase adulta de vida
aquàtica i d’altres de vida terrestre que, tanmateix,
s’acostaran a l’aigua per reproduir-se.
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ALGUNES GENERALITATS DELS AMFIBIS

ALGUNES GENERALITATS DELS RÈPTILS

La classe dels amfibis inclou els urodels, els anurs i les cecílies.
Els urodels tenen forma de sargantana tot i no ser rèptils i comprenen els tritons i les salamandres. Els anurs són les conegudes
granotes i gripaus. Finalment, les cecílies són uns amfibis força
desconeguts, amb forma de cuc, excavadors i que es distribueixen
pels tròpics. No n’hi ha a Catalunya.

Actualment existeixen quatre grans grups de rèptils al planeta.
Es tracta de les tortugues, els escatosos (serps i llangardaixos),
els cocodrílids (cocodrils i caimans) i les tuatares. A Catalunya
únicament tenim espècies dels dos primers grups. Vinculats a la
xarxa fluvial de la conca del Besòs hi ha dues espècies d’ofidis
(serps) i tres de quelonis (tortugues). D’aquestes últimes, una és
una espècie nord-americana introduïda recentment, impròpia de
la nostra fauna.

La paraula amfibi prové de les paraules gregues que signifiquen
“ambdues vides” i fa referència als dos medis, terrestre i aquàtic, on els amfibis desenvolupen el seu cicle biològic. De fet, tot i
que foren els primers vertebrats a abandonar l’aigua, continuen
depenent-ne per reproduir-se. La transformació important que
experimenten les larves en entrar a la fase adulta s’anomena metamorfosi. Amb la metamorfosi abandonaran el medi aquàtic. La
respiració s’hi adaptarà i l’amfibi deixarà de respirar per brànquies,
per fer-ho a través dels pulmons que formarà, i que serà complementada per una important respiració a través de la seva fina pell.
Els amfibis no poden regular internament la seva temperatura corporal. Són animals ectotèrmics (el que de forma popular i inexacta es
coneix com animal de sang freda) i assoliran les temperatures ideals
a partir de les entrades de calor del seu entorn. A les nostres latituds,
els amfibis han d’hivernar per superar l’etapa de l’any més freda.

Pel que fa als rèptils, tenim dues serps i dues tortugues autòctones aquàtiques, les dues últimes molt
rares i en perill de desaparèixer de la conca.
Pràcticament tots els amfibis i rèptils autòctons de
la conca del Besòs que es recullen en aquesta guia
estan protegits per la Llei de protecció dels animals.

La reproducció dels amfibis anurs és coneguda i interessant. Durant
l’època reproductora els raucs dels mascles atreuen únicament les
femelles de la pròpia espècie. Quan s’hi atansi, el mascle l’abraçarà
per estimular així l’alliberament dels òvuls, que anirà fecundant a mesura que surtin. Aquesta abraçada es coneix amb el nom d’amplexus.

La recuperació ecològica de la conca del Besòs exigeix
el respecte i la recuperació de la seva fauna associada.
En aquest sentit, els amfibis i els rèptils, rebutjats injustament i poc populars tradicionalment, també tenen
un paper important en el canemàs de relacions que
conformen els ecosistemes aquàtics. Defensar-los és
defensar uns rius sans i ben conservats.

En les darreres dècades s’està constatant un declivi global dels
amfibis arreu del món. La degradació dels seus hàbitats, l’efecte
provocat per espècies invasores o el canvi climàtic, en serien algunes de les causes. Però cal afegir que la seva biologia dependent
del medi aquàtic i terrestre i la seva pell nua fan que s’exposi als
contaminants de tots dos medis. Per aquesta raó els amfibis es
consideren uns bons bioindicadors, és a dir, ens proporcionen
informació sobre l’estat del medi ambient. A més, la captura incessant d’insectes fa dels amfibis uns potents “insecticides” naturals.
Fotografia: riu Tenes (Bigues i Riells)

MACROINVERTEBRATS II

ELS AMFIBIS I RÈPTILS AQUÀTICS
DE LA CONCA DEL BESÒS

El fort contrast de colors de la salamandra adverteix als depredadors
que la seva pell conté toxines que
la fan poc apetible. Però alguns
carnívors ho han après i, abans
de cruspir-se la salamandra, li
esquincen la pell i la pelen com si
es tractés d’un plàtan.

Durant el període nupcial del tritó verd (Triturus marmoratus)
s’evidencien les diferències entre els dos sexes, fenomen conegut
per dimorfisme sexual. Així, els mascles desenvolupen una cresta
ratllada que va del cap a l’extrem de la cua.
Darrere els ulls, les glàndules paròtides ben desenvolupades són
característiques del gripau comú,
com també les seves extremitats
curtes i fermes, adients per a la
marxa. Malauradament, molts
gripaus moren atropellats quan
fan les migracions reproductores
i travessen carreteres que no disposen de passos per a la fauna.
La forma de la pupil·la també és
un tret característic dels anurs,
com la dels tòtils que és vertical.
Aquest petit anur no abandona
la posta a l’aigua. Serà el mascle qui durà els ous agafats a
les potes posteriors fins que els
ous s’obrin. D’aquesta manera
estan protegits i es redueixen les
baixes per depredació.
Els amfibis perceben els sons
mitjançant els timpans. Segons
l’espècie poden ser més o menys
aparents. La reineta en té, tot i que
queden dissimulats per la curta
franja fosca que tenen al cap. En
aquesta espècie arborícola les
ventoses dels extrems dels dits li
permeten enfilar-se fins i tot per
superfícies llises com el vidre.
La granota verda és l’espècie
d’anur més abundant a la conca del Besòs. Les membranes
interdigitals de les potes posteriors, ben formades, ens indiquen
que la trobarem sovint a l’aigua,
on neda molt bé.

Els rèptils són vertebrats ectotèrmics, com els amfibis, amb una
pell dura recoberta d’escates que els protegeix i evita la deshidratació de l’animal. La pell es muda periòdicament. En el cas de les
serps la pell vella es desprèn d’una sola peça (camisa) i potser la
trobarem abandonada passejant pel bosc. Com els amfibis, els
rèptils de zones de clima temperat, hivernen.

La serp d’aigua té un ratllat dorsal en ziga-zaga que recorda el
dibuix de l’escurçó. Davant una possible amenaça, infla el cap,
que esdevé així triangular. Aquesta forma també és pròpia del cap
de l’escurçó. La seva pupil·la rodona, però, el delata, ja que els
escurçons tenen la pupil·la vertical. Tanmateix, quan trobem una
serp sempre hem de ser prudents, evitar confusions i mirar-nos-la
a distància, sense molestar-la.

El sentit de l’olfacte està molt desenvolupat entre els rèptils. Les
serps i la majoria de llangardaixos treuen i sacsegen la llengua,
bífida, per capturar les molècules aromàtiques de l’aire que després analitzen en un òrgan situat a l’interior de la boca.
La majoria de rèptils són ovípars i ponen ous, encara que també
hi ha rèptils ovovivípars, que mantenen els ous a l’interior del cos
i donen a llum directament les cries. A diferència dels amfibis,
les cries dels qual travessen prèviament una fase larvària abans
d’arribar a l’adultesa, els rèptils surten dels ous completament
formats.
És conegut de tothom que algunes serps inoculen verí a les
seves preses a través dels seus ullals. A Catalunya únicament
els escurçons són verinosos i poden suposar un cert risc per a
les persones. Però les dues espècies de serps aquàtiques de la
conca del Besòs són colobres i resulten totalment inofensives.

La serp de collaret té una coloració variable però sovint presenta
un collar clar a la base del cap.

Les dues espècies de tortugues d’aigua dolça de la nostra fauna
són molt rares. Si mai tenim la sort de veure’n una, no l’hem
d’agafar! Es tracta d’un animal protegit per la llei i el seu lloc
per viure és el medi natural. La recol·lecció ha estat una de les
causes de la rarefacció de les tortugues en general, també de les
terrestres. La tortuga d’estany té tot el cos tacat de groc, mentre
que la de rierol té unes línies també grogues al cap.
Les tempes rogenques de la tortuga de Florida la distingeixen de
les tortugues d’aigua autòctones.
La Unió Europea va prohibir-ne la
importació per prevenir l’impacte
que provocava el seu alliberament
incontrolat. Malauradament, el
comerç d’aquestes tortugues va
ser substituït pel d’altres espècies,
també conflictives ambientalment.
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Salamandra, salamàndria

Tritó verd, tritó comú

Tòtil, gripau paridor

Gripau d’esperons

Granoteta de punts, gripauet

Reineta, reineta meridional

Salamandra salamandra Família: Salamandridae
Castellà: salamandra común
Anglès: fire salamander / Francès: salamandre tachetée

Triturus marmoratus Família: Salamandridae
Castellà: tritón jaspeado
Anglès: marbled newt / Francès: triton marbré

Alytes obstetricans Família: Discoglossidae
Castellà: sapo partero
Anglès: midwife toad / Francès: crapaud accocheur

Pelobates cultripes Família: Pelobatidae
Castellà: sapo de espuelas
Anglès: western spadefoot / Francès: pélobate cultripède

Pelodytes punctatus Família: Pelodytidae
Castellà: sapillo moteado común
Anglès: parsley frog / Francès: pélodyte ponctué

Hyla meridionalis Família: Hylidae
Castellà: ranita meridional
Anglès: mediterranean tree frog / Francès: rainette méridionale

Característiques

Característiques

Característiques

Característiques

Característiques

Característiques

La salamandra té un aspecte robust, cap gran, aplanat, i cua de secció
circular. Fa entre 15 i 20 cm. Darrera el seus ulls negres i prominents hi
ha unes glàndules ben visibles, les glàndules paròtides. Té quatre dits
a les extremitats anteriors i cinc a les posteriors. Resulta impossible de
confondre per la seva pell llisa i brillant, de color negre i groc (a vegades
taronja). Aquests colors dissuadeixen els depredadors advertint-los que
la pell conté substàncies irritants que la fan desplaent al gust (coloració
aposemàtica). El disseny de taques és exclusiu de cada exemplar.

El tritó verd és un urodel de color verd clar jaspiat de negre que assoleix
els 14 cm de longitud. El ventre normalment fosc pot adquirir tons
rosats. Té els ulls daurats. En l’època de zel el mascle desenvolupa
una cresta molt evident, ondulada i amb ratlles verticals negres. Llavors
també es fa visible una franja blanca en els laterals de la cua. Les
femelles i tots els joves tenen sempre un línea vertebral taronja.

El tòtil és un anur menut d’uns 5 cm de longitud. La pell és grisenca
amb taques verdes i brunes. El timpà s’identifica bé. El seus ulls són
grans, amb la pupil·la vertical i l’iris daurat. El dors és força berrugós.

De cos arrodonit, robust i gran (fins els 10 cm). Té taques fosques
sobre fons marró clar al dors. El ventre és clar. Els ulls són prominents,
amb la pupil·la vertical i l’iris daurat. El nom popular fa referència a
uns esperons negres presents a les extremitats posteriors.

Es tracta d’un petit amfibi de cos esvelt i de 5 cm de longitud.
Els seus ulls són grans i daurats, amb la pupil·la vertical. El dors
berrugós presenta taques verdes sobre fons gris molt evidents, que li
han valgut el nom. El ventre és de tons clars. Les potes posteriors són
llargues i pràcticament sense membranes interdigitals.

La reineta és un petit anur que fa uns 6 cm de llargada. Té el musell
curt i el timpà és petit però ben marcat. El seus ulls són grans, amb
la pupil·la horitzontal i l’iris de color daurat. Té la pell llisa i d’un verd
ben viu (alguns exemplars són blaus!), amb una franja lateral negra
que va dels orificis nasals a l’aixella. Les extremitats són llargues.

Biologia

Distribució

Les larves de salamandra són
aquàtiques mentre que els adults
són més propis d’àmbits forestals.
S’alimenta d’invertebrats, amb
preferència pels cucs de terra i els
llimacs. La femella conserva els
ous a l’úter fins que eclosionen.
Naixeran una desena de larves
amb brànquies externes. De vida
nocturna i moviments lents, la salamandra és una víctima habitual
dels atropellaments.

Biologia

Distribució

De vida més aquàtica que la
salamandra, el trobarem a punts
d’aigua com ara basses naturals
o artificials, que disposin d’una
bona presència de macròfits,
entre els quals s’amaguen i es
reprodueixen. Els invertebrats són
la base de la seva alimentació.

Biologia

Distribució
Biologia

És un amfibi molt terrestre, que
el trobarem a ambients oberts
(conreus, herbassars, brolles...).
Actiu quan es pon el sol: les nits
primaverals sentirem el seu cant
monòton, format per una nota
aflautada que repeteix cada tres
segons. S’alimenta d’invertebrats.
L’adjectiu específic obstetricans
ve del fet que el mascle sembla
assistir la femella durant la posta.
Després transportarà els ous fixats
a les seves potes posteriors fins el
moment que eclosionin. Llavors
haurà de ser prop de l’aigua, per
on es dispersaran els capgrossos,
de mida força gran.

Distribució
Biologia

Aquest anur utilitza els seus
esperons per excavar i enterrarse ràpidament a gran fondària.
Per aquest motiu necessita per
viure-hi terrenys de sòl sorrenc o
tou. S’alimenta d’invertebrats que
captura de nit, quan surt del seu
amagatall. És molt terrestre, llevat
de l’època reproductora quan tria
basses per deixar-hi la posta.

Distribució

Biologia
La reineta la trobarem sobretot
a vores de basses que presentin
una bona coberta herbàcia.
S’enfila a les plantes per prendre
el sol, ajudant-se dels discs
adhesius que té a l’extrem dels
dits. La seva coloració verda li
ajuda a passar inadvertida entre
la vegetació.

La granoteta de punts té hàbits
nocturns i s’arrecera durant el dia
sota les pedres. Viu a ambients
molt diversos: matollars, bardisses,
horts, vores de bosc, ruïnes... Salta
i neda amb destresa, fins i tot
grimpa prou bé.

Gripau comú, galipau

Gripau corredor

Granota verda

Serp d’aigua, colobra escurçonera

Serp de collaret, colobra de collar

Bufo bufo Família: Bufonidae
Castellà: sapo común
Anglès: commond toad / Francès: crapaud commun

Epidalea calamita Família: Bufonidae
Castellà: sapo corredor
Anglès: natterjack toad / Francès: crapaud calamite

Pelophylax perezi Família: Ranidae
Castellà: rana verde común
Anglès: perez’s frog / Francès: grenouille de Pérez

Natrix maura Família: Colubridae
Castellà: culebra viperina
Anglès: viperine snake / Francès: couleuvre vipérine

Natrix natrix Família: Colubridae
Castellà: culebra de collar
Anglès: grass snake / Francès: couleuvre à collier

Tortuga de rierol Mauremys leprosa
Tortuga d’estany Emys orbicularis
Tortuga de Florida Trachemys scripta elegans

Tortuga de rierol

Característiques

Característiques

Característiques

Característiques

Característiques

Amfibi grossot i robust que arriba a mesurar 15 cm. Les glàndules paròtides, situades darrera els ulls, són molt aparents. La pupil·la és horitzontal, l’iris daurat. Extremitats curtes i fortes, adequades per caminar.
La seva pell és molt berrugosa i de color marró. Presenta membranes
interdigitals incompletes. Les femelles són més grans que els mascles.

És un anur robust que assoleix els 10 cm. Té el cap ample i les
glàndules paròtides grans. La seves pupil·la és horitzontal i l’iris verd
grogós. Extremitats i membranes interdigitals incompletes. La seva
pell és molt berrugosa, de colors bruns i verds al dors, mentre que el
ventre és clar. Sovint s’observa una ratlla groga al llarg de l’espinada.
Els mascles són més petits que les femelles.

La granota verda és un anur de mida mitjana, que arriba a superar
els 10 cm. Musell agut, timpà aparent i potes posteriors llargues amb
membranes interdigitals completes. La pell acostuma a ser llisa i la
coloració és variada, amb predomini dels tons verdosos.

Es tracta d’una serp de mida mitjana, normalment inferior als 70
cm de longitud. Els adults tenen el cos gruixut i la cua curta. El cap
és ample i la pupil·la rodona. La seva coloració és variable, però són
freqüents els individus amb un dibuix en ziga-zaga que recorre la
seva esquena. Al coll sovint hi ha una marca en forma de V invertida.

Serp de mida mitjana, de 120 cm de longitud (a vegades més!).
Coloració variable, sovint d’un verd fosc, amb taques negres dorsals
disposades regularment. Ventre clar amb taques irregulars negres.
El nom popular li ve per la presència d’un collar groc amb marges
negres. Tanmateix, aquest collar pot desaparèixer en fer-se adulta.
Pupil·la rodona i iris ataronjat.

Biologia
Es desplaça lentament, principalment caminant. El gripau comú és
solitari i actiu de nit. Viu a ambients
molt diversos, no exclusivament
aquàtics (alzinars, rouredes, conreus, prats...). En cas de perill aixeca
els cos estirant les seves potes per
semblar més gran. També per dissuadir els depredadors, les glàndules
paròtides segreguen substàncies
irritants que impregnen la pell. S’alimenta de tota mena d’invertebrats.
A cada posta la femella pon milers
d’ous fent un llarg cordó gelatinós.
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Distribució
Biologia
El gripau corredor suporta els
entorns càlids i és comú a conreus
i hàbitats mediterranis com ara
garrigues, alzinars i pinedes, a
vegades lluny de punts d’aigua. És
un animal nocturn. S’amaga sota
pedres i excava petites galeries.
Com recorda el seu nom popular,
sovint es desplaça fent curtes
corredisses. S’alimenta capturant
invertebrats.

Distribució

Biologia
És una espècie molt aquàtica, que
neda i salta molt bé. Prefereix les
aigües tranquil·les i solellades de
rius o basses. Sentirem raucar els
mascles durant l’època reproductiva,
de la primavera a l’estiu. És una
espècie gregària i principalment
diürna: li agrada prendre el sol a la
vora de l’aigua i sovint advertim la
seva presència pel soroll que fa en
capbussar-se a l’aigua. S’alimenta
d’invertebrats que captura sovint
amb els seus salts.

Distribució
Biologia
Quan la serp d’aigua se sent
amenaçada esbufega i infla el cap
que adquireix una forma triangular.
Això, i la ratlla dorsal sinuosa fa
que es pugui confondre amb un
escurçó (d’aquí el nom popular).
És, però, totalment inofensiva. La
serp d’aigua buida el contingut
fètid de la seva glàndula anal si
hom la molesta. La trobarem
principalment a hàbitats aquàtics,
però també pot aparèixer en zones
boscoses i prats. S’alimenta
d’amfibis i peixos. Bona nedadora.

Distribució

Biologia
Si se la molesta bufa i descarrega
el contingut pudent de la seva
glàndula anal. A més, es fa la
morta, panxa enlaire i amb la boca
oberta i la llengua penjant. És una
espècie totalment inofensiva. Tot
i que també es troba a ambients
aquàtics, és menys dependent
de l’aigua que N. maura. La seva
presa habitual són amfibis i peixos.
És bona nedadora.

Distribució

Distribució

La tortuga d’estany llueix un
característic pigallat groc sobre
negre per tot el cos, closca
inclosa. La de rierol, en canvi, té la
cuirassa bruna, les potes verdoses
i el cap també verd amb ratlles
grogues. Ambdues espècies viuen
a basses o trams fluvials d’aigües
tranquil·les. Acostumen a prendre
el sol, immòbils, a pedres o troncs
de les riberes. Les dues espècies
són carnívores.

La tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) i la tortuga d’estany
(Emys orbicularis) són els dos
quelonis d’aigua dolça autòctons de
Catalunya. Actualment, totes dues
espècies estan molt amenaçades
i són molt rares a la conca del
Besòs, especialment la tortuga
d’estany. Mesuren al voltant de 20 cm
i tenen la closa poc bombada.

Tortuga d’estany

Tortuga de Florida

La tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) és una subespècie
introduïda provinent d’alliberaments d’animals que es tenien en
captivitat. Es tracta d’una actitud irresponsable, que afecta la fauna dels
ecosistemes fluvials en general i les tortugues autòctones en particular,
ja que la tortuga de Florida és un agressiu i prolífic competidor.
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