La fauna herpetològica de Santiga, Torre-romeu i els seus entorns
Daniel Fernández Guiberteau1
Introducció
Els amfibis i els rèptils s’anomenen hèrptils, i la ciència que els estudia és l’herpetologia.
Històricament, aquests dos grups a Santiga han experimentat grans canvis a les seves poblacions, a
causa de les transformacions dels seus hàbitats. L’eliminació de les grans masses forestals que
cobrien els paisatges originals per transformar-les en camps de cultius milers d’anys enrere va
afectar negativament les poblacions d’espècies amb requeriments forestals i humits, com ara la
salamandra comuna, el gripau comú o la serp llisa meridional, però en canvi va afavorir a espècies
d’hàbitats oberts (espais agroramaders i herbassars naturals) i més oportunistes, com el gripau
corredor, el tòtil, la sargantana iberoprovençal o el dragó comú. Actualment, la fauna herpetològica
de Santiga es composa majorment d’espècies típiques d’hàbitats oberts amb una presència menor de
les espècies forestals.
El coneixement disponible sobre la distribució i l’abundància de la fauna herpetològica sovint és
molt limitat, fins i tot per a les àrees no remotes que estan situades just a la perifèria de grans zones
urbanes, atès que les dades en aquest sentit provenen principalment del gran esforç voluntari dels
naturalistes. La present publicació pretén posar al dia el coneixement en relació amb el nombre
d’espècies de rèptils i amfibis que s’han detectat entre la dècada dels 60 i l’actualitat a Santiga, Torreromeu i els seus entorns, una àrea envoltada d’importants nuclis urbans. Per fer-ho m’he basat en el
recull de dades pròpies obtingudes en diferents sortides voluntàries de camp dutes a terme al llarg
de la darrera dècada, i en el compendi de dades històriques cedides per la Societat Catalana
d’Herpetologia (SCH, 2015). També s’ha fet una recerca de dades en treballs publicats, dels quals
cal senyalar Fernández & Blanco (2014) on s’esmenta per primer cop a Santiga la salamandra
comuna. Com a novetat més remarcable per al coneixement herpetològic, en la present publicació
es descriu un nou amfibi per a l’àrea d’estudi, la granota híbrida de Graf, una dada inèdita fins ara
de distribució en el context català. Altrament, es tracta del primer treball publicat que presenta una
llista d’espècies de la fauna herpetològica per a l’àrea d’estudi descrita en aquest article.
Per últim, he volgut dedicar un apartat de caire més divulgatiu on es tracta la biologia de cada
espècie de forma sintètica, conscient que és important per a la conservació dels rèptils i amfibis que
els ciutadans, no necessàriament naturalistes, coneguin també el patrimoni natural més proper, i
aprenguin a valorar-lo.
Àrea d’estudi
L’àrea d’estudi abasta 12 km2 i és la mateixa utilitzada en Macià-Valverde (2014), publicació que
inclou un mapa de l’àmbit de treball. Podeu descarregar-vos gratuïtament la publicació esmentada a
través del següent enllaç de l’Associació d’Amics de Santiga:
http://www.santiga.cat/associacio_llibreavifauna.php
Espècies detectades a l’àrea d’estudi
La llista final de l’herpetofauna de l’àrea d’estudi està constituïda per 7 espècies i un híbrid en el cas
del grup dels amfibis, i 10 espècies de rèptils. Les espècies i l’híbrid s’enumeren a continuació en
una taula, ordenades pels grups taxonòmics als quals pertanyen, els seus estatus de conservació a
escala mundial (Llista vermella d’espècies amenaçades, a UICN, 2015), i la protecció legal atorgada a
Catalunya (segons el Decret legislatiu 2/2008, Llei de protecció dels animals de Catalunya) i a l’Estat
espanyol (segons el Reial Decret 139/2011).
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Taula d’espècies. *UICN: Estatus de conservació que els atorga la UICN (Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura). *RD 139/2011: Categoria de protecció que els atorga el Reial Decret 139/2011. *
LPA: Categoria de protecció que els atorga la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya en una escala de la A a
la D, en la qual A és la categoria de major protecció i D la de menor protecció.

Nom comú

Nom científic

*UICN

Salamandres i tritons
Familia Salamandridae
Salamandra comuna
Salamandra salamandra Preocupació menor
Granotes i gripaus
Familia Alytidae
Tòtil
Alytes obstetricans
Preocupació menor
Familia Pelodytidae
Granoteta de punts
Pelodytes punctatus
Preocupació menor
Familia Bufonidae
Gripau corredor
Bufo calamita
Preocupació menor
Gripau comú
Bufo spinosus
Preocupació menor
Familia Hylidae
Reineta
Hyla meridionalis
Preocupació menor
Familia Ranidae
Granota verda
Pelophylax perezi
Preocupació menor
Granota híbrida de Graf
Pelophylax kl. grafi
Preocupació menor
Rèptils
Dragons, vidriol, sargantanes i llangardaixos
Familia Phyllodactylidae
Dragó comú
Tarentola mauritanica
Preocupació menor
Familia Anguidae
Vidriol europeu
Anguis fragilis
Preocupació menor
Familia Lacertidae
Sargantana cuallarga
Psammodromus algirus
Preocupació menor
Sargantana iberoprovençal
Podarcis liolepis
Preocupació menor
Llangardaix ocel·lat
Timon lepidus
Proper a l’amenaça
Serps
Familia Colubridae
Serp blanca
Rhinechis scalaris
Preocupació menor
Serp llisa meridional
Coronella girondica
Preocupació menor
Serp d’aigua
Natrix maura
Preocupació menor
Serp de collaret
Natrix astreptophora
Preocupació menor
Familia Lamprophiidae
Serp verda
Malpolon monspessulanus Preocupació menor
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Descripcions de les espècies

Els amfibis

Salamandra comuna (Salamandra salamandra)

Estrictament terrestre i majoritàriament nocturna, és una espècie que adora la pluja. La seva
activitat es desenvolupa entre els 2-18 graus de temperatura i humitats relatives al voltant
del 95%. S’alimenta bàsicament de cucs de terra i llimacs.
És típicament forestal. Prefereix boscos humits i amb gran cobertura vegetal. Selecciona
rouredes humides i fagedes, però també se la sol trobar en alzinars i pinedes en menors
densitats. A l’àmbit d’estudi se l’ha detectat al bosc galeria de la riera de Santiga.
Es reprodueix als mesos d’hivern i les còpules tenen lloc a terra. No posa ous, sinó que
entre finals de l’hivern i principis de la primavera pareix larves directament en torrents i
basses. És, per tant, ovovivípara.
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Tòtil (Alytes obstetricans)

Espècie d’hàbits nocturns i terrestres. S’alimenta d’invertebrats que troba durant els seus
desplaçaments nocturns.
Ocupa un ventall ampli d’hàbitats, com boscos mediterranis, marges de boscos, prats de
pastura, sorrals, zones urbanes, etc. Requereix tenir a prop un punt d’aigua per a la
reproducció.
Té dues èpoques de reproducció (de febrer a juny i d’octubre a desembre). Les còpules es
produeixen a terra. Els mascles entortolliguen la posta d’ous de la femella a les potes
posteriors, i la cuiden i transporten fins a l’eclosió dels ous. Una vegada neixen les larves,
les dipositen a rierols, basses, fonts, estanys naturals i tolles. Moltes vegades seleccionen
punts d’aigua permanent.
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Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

Espècie nocturna molt adaptable a la que li agraden molts tipus d’hàbitat, tot i que
acostuma a trobar-se amb més freqüència a la terra baixa a prop de camps de conreu, als
marges i a boscos mediterranis d’alzina i roure, més secs que humits. S’alimenta
d’invertebrats, però a causa de la seva mida més petita que altres espècies de gripaus,
depreda preses de menor mida.
La reproducció té lloc majoritàriament de gener a abril. S’ha registrat un segon cicle
reproductor entre setembre i novembre. Durant el zel tenen la peculiaritat de cantar dins de
l’aigua.
Per fer la posta selecciona cossos d’aigua de petit o mitja grandària, de caràcter ocasional o
permanent. També s’han trobat postes a basses de reg o piscines.
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Gripau corredor (Bufo calamita)

Espècie nocturna. Ocupa molts tipus d’hàbitats oberts, tot i que prefereix herbassars i
camps de cultiu. S’alimenta d’invertebrats, i té predilecció per les formigues i els cucs de
terra.
L’època de reproducció depèn dels episodis de pluja i les condicions del punt de
reproducció. Poden reproduir-se a qualsevol època de l’any, però tenen un pic de
reproducció més alt entre el gener i l’abril, i un segon cicle des del setembre al novembre.
Per fer la posta es comporta com un oportunista que pot aprofitar, fins i tot els bassals de
les roderes de vehicles, i les basses de reg artificials i naturals. Cada femella diposita entre
2.800 i 4.000 ous. Si la bassa comença a dessecar-se les larves poden accelerar la seva
metamorfosi. S’han pogut registrar metamorfosis de 24 dies de duració, però normalment
dura un mes i mig.
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Gripau comú (Bufo spinosus)

Majoritàriament nocturn. Durant el dia fa servir els caus dels ratolins per refugiar-se.
Espècie forestal que trobarem preferentment a boscos caducifolis humits, tot i que és molt
generalista i de manera menys freqüent pot utilitzar ambients molt diferents. S’alimenta
d’invertebrats, però també, a causa de la gran mida que pot assolir, és capaç de depredar
sobre vertebrats diversos, com ara ratolins, ocells petits i petits amfibis.
El zel té lloc de gener a març. Per fer la posta selecciona preferentment els cossos d’aigua
de gran superfície i de caràcter permanent, com ara basses naturals i artificials, i rieres.
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Reineta (Hyla meridionalis)

Espècie preferentment nocturna. Durant el dia roman camuflada a la vegetació de la vora
de les basses. La trobarem a espais humits amb abundant cobertura vegetal, arbustiva o
arbòria. Per exemple, li agraden els ambients aquàtics amb abundància d’esbarzer, boga,
canyís i joncs. S’alimenta de petits invertebrats lligats al medi aquàtic, com ara mosquits,
efímeres, etc.
El zel té lloc entre el març i el maig. Com a punt de reproducció selecciona basses artificials
i naturals, i també els cursos d’aigua amb escàs o nul corrent, sempre amb vegetació a les
vores.
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Granota verda (Pelophylax perezi)

Activa tant de dia com de nit. Espècie molt aquàtica que roman al punt de reproducció tota
l’època d’activitat i només l’abandona durant els 3 o 4 mesos d’hibernació, que els passarà
amagada no gaire lluny d’aquest. Es nodreix d’invertebrats aquàtics (p.e libèl·lules) i petits
vertebrats (larves d’amfibis, petites serps, i petits peixos).
La podem trobar a qualsevol tipus d’hàbitat aquàtic que no tingui un període de sequera
molt extens, d’aigua dolça, tot i que pot suportar certa salinitat i contaminació.
L’època de reproducció va de març a juny i s’allarga durant tot l’estiu. Les femelles
dipositen entre 800 i 10.000 ous. Gran part de les larves passen en aquest estat tot l’hivern i
realitzen la metamorfosi l’any següent.
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Granota híbrida de Graf (Pelophylax kl. grafi)

Biologia i selecció d’hàbitat igual que Pelophylax perezi. Aquest amfibi no és pròpiament una
espècie, sinó un híbrid entre la granota verda (Pelophylax perezi) i la granota verda riallera
(Pelophylax ridibundus). La dificultat en la identificació de la granota híbrida de Graf es deu al
fet que és molt semblant a la granota verda, i solament existeixen diferències subtils. La
granota híbrida de Graf assoleix una major mida, té els tubercles metatarsians més
desenvolupats, i les dents vomerianes diferents.
El tipus d’hibridació d’aquest amfibi es denomina klepton, que es diferencia en què durant la
gametogènesi, part del codi genètic de Pelophylax perezi desapareix predominant sempre una
major càrrega de Pelophylax ridibundus. D’aquesta manera la reproducció entre Pelophylax
perezi i Pelophylax kl. grafi sempre dóna Pelophylax grafi, i entre Pelophylax kl. grafi i Pelophylax
kl. grafi la reproducció és inviable, perquè les càrregues genètiques són les mateixes. Per
aquesta raó la població de granota híbrida de Graf necessita poblacions de Pelophylax perezi
per continuar existint.
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Els rèptils
Dragó comú (Tarentola mauritanica)

D’hàbits nocturns i crepusculars, malgrat que també es pot observar durant el dia
assolellant-se. Quan està assolellant-se la coloració del seu cos s’enfosqueix per absorbir de
manera més eficient la radiació solar, aclarint-se quan arriba a la temperatura òptima
d’activitat. Pot arribar a ser l’espècie més abundant a zones urbanes i pedregoses. S’alimenta
de petits invertebrats (arnes, mosques, mosquits, aranyes, etc.).
Habita zones obertes esclarissades, marges de bosc, parets de pedra seca i zones urbanes. Si
no té la possibilitat d’amagar-se en escletxes, s’amaga sota les pedres que troba.
L’època de posta es concentra entre la primavera i l’estiu. Les femelles fan una mitjana de
3 postes per temporada, amb una quantitat d’ous per posta d’entre 1 i 3.
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Vidriol europeu (Anguis fragilis)

Passa la major part del dia sota pedres o en el substrat del bosc. Aprofita per assolellar-se
les zones que li facilitin aquesta missió sense exposar-se directament (p. ex. herbassars on
roman mig amagat). Només surt del seu amagatall per buscar preses de les quals s’alimenta
(invertebrats tous com els llimacs i els cucs de terra).
Habita boscos amb certa humitat, i horts de regadiu i marges de rieres. És una espècie
ovovivípara que pareix des de principis de la primavera fins a finals d’estiu entre 10 i 20
cries.
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Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)

Espècie termòfila per excel·lència que presenta una parada hivernal que comprèn el període
que va des del novembre fins a principis del març. La seva alimentació està basada en petits
invertebrats i esporàdicament petites sargantanes.
Ocupa una gran quantitat d’hàbitats mediterranis. Podem trobar-la des de sorrals, a
herbassars i boscos, sempre lligada a punts d’insolació, amb certa cobertura vegetal, que li
proporcionin refugi.
El zel es desenvolupa durant la primavera. Llavors, les femelles trien els mascles per
l’abundància de taronja que tenen al cap i la integritat de la seva cua. El període de la posta
va del maig al juliol, quan diposita entre 2 i 11 ous sota pedres. El temps d’incubació varia,
segons la temperatura, i pot trigar entre 1 i 3 mesos. Els exemplars assoleixen la fase adulta
a l’any de vida.
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Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)

Inactiva de l’octubre al març. Té una manera de prendre el sol mol eficient, aplanant el cos
per tenir la major superfície exposada i arribar abans a la temperatura d’activitat. Cerquen
aliment activament buscant invertebrats petits.
És molt generalista i ocupa una gran quantitat d’hàbitats diferents, sempre que continguin
zones d’insolació i refugi (p. ex. marges dels camps de cultiu, zones de ribera, fins i tot
zones urbanitzades). No obstant això, té preferències per zones de murs de pedra seca amb
poca vegetació, i hàbitats similars en estructura.
L’època de zel comença al març i acaba al juliol. Les postes consten de 2 a 3 ous, i l’eclosió
dels ous es dóna de juliol al setembre. Els joves arriben a la maduresa sexual entre el primer
i el segon any.
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Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)

El llangardaix més gran de la península Ibèrica (fins a 75 cm de cos més cua). A causa de la
seva mida aquest llangardaix té el seu període d’activitat molt depenent d’una temperatura
ambiental que li permeti una insolació suficient. Normalment està actiu de març a octubre,
amb un pic més patent entre els mesos de maig i juny. L’alimentació està basada en
invertebrats. Poden aportar a la seva dieta en menor mesura espècies com sauris, ous i
pollets d’aus que niïn a terra, micromamífers i carronya. Al final de l’estiu també ingereix
fruits silvestres.
Ocupa un ampli ventall d’hàbitats, com ara marges de boscos, talussos de terra amb refugis
o rocam, herbassars mediterranis i zones agrícoles que conservin petites zones de vegetació
arbustiva (p. ex. marges d’esbarzers). Requereix zones d’insolació a prop del seu refugi.
L’època de zel es concentra des de l’abril al juny i les baralles dels mascles poden ser
espectaculars. La posta té lloc als 3 mesos de la còpula, al voltant dels mesos de juliol i
l’agost, quan excava un forat de 7 a 10 cm sota les roques per deixar els ous (entre 4 i 24
per posta). La incubació és llarga, dura entre 66 i 106 dies. Els juvenils assoleixen l’edat
reproductora als 3 anys aproximadament.
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Serp blanca (Rhinechis scalaris)

Serp heliotèrmica amb activitat diürna i nocturna, aquesta última opció sobretot quan les
temperatures són altes. Els adults s’alimenten de micromamífers que busquen als seus caus,
aus i els seus ous, que troben als murs de roca, talussos o als arbres, ja que és una bona
grimpadora. Mata a les seves preses per constricció. Els joves s’alimenten bàsicament
d’insectes i cries de rosegadors.
Ocupa matollars mediterranis, boscos de caràcter sec i freqüentment vinculats a cursos
d’aigua, i marges de conreus. També la podem trobar a construccions de pedra i a munts de
runes.
El període d’hibernació transcorre del novembre al març. Les copules tenen lloc a la
primavera, al mes de maig té lloc la posta (fins a un màxim de 15 ous per posta) que la
femella protegirà durant part de la incubació. Els ous fan l’eclosió als 2 mesos.
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Serp llisa meridional (Coronella girondica)

És bàsicament crepuscular i la seva alimentació és sauròfaga (sargantanes, llangardaixos i
dragons).
Lligada a hàbitats concrets, és comuna a zones amb abundant pedra, herbassar mediterrani,
marges de boscos i marges de zones agrícoles.
Presenta un període d’hibernació de 3 a 5 mesos, depenent de la temperatura. Les còpules
les realitza a la primavera i les postes tenen lloc a principis d’estiu amb una quantitat d’ous
(entre 4 i 10 ous per posta). L’eclosió té lloc a finals d’estiu, coincidint amb l’eclosió dels
lacèrtids que són l’aliment preferit dels nounats d’aquesta espècie.
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Serp d’aigua (Natrix maura)

Espècie aquàtica que es troba majorment dins de l’aigua. És bàsicament diürna, però també
mostra activitat nocturna quan la temperatura és adequada. Els joves s’alimenten de cucs,
cargols i capgrossos, malgrat que en l’edat adulta fan un canvi passant a nodrir-se de peixos
i amfibis que capturen a l’aigua. S’ha observat que de vegades fan servir la llengua a mode
d’esquer per atraure les seves preses.
Habita qualsevol ecosistema aquàtic, ja sigui natural o artificial i, fins i tot, zones
urbanitzades.
Hibernen de febrer al març, i després d’aquest període és quan comença l’època de zel i
tenen lloc les còpules. Les femelles fan una sola posta a l’any d’entre 5 i 15 ous a l’inici de
l’estiu. Les cries triguen entre 1 i 2 mesos a eclosionar.
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Serp de collaret (Natrix astreptophora)

Espècie d'activitat majoritàriament diürna. Canvia de requeriment d'habitat, segons l'edat.
Els juvenils seleccionen ambients aquàtics, com bases, rieres i aiguamolls, on s'alimenten de
larves, metamòrfics d'amfibis, petits peixos, etc. Els adults, d'ambients més terrestres
(boscos caducifolis, camps de conreu o zones riberenques), s'alimenten de gripaus o
rosegadors.
Hibernen entre el mes de novembre i el febrer. El període reproductor comença a la
primavera, quan els mascles lluiten per les femelles. Aquesta espècie fa una posta d’entre 9 i
30 ous que fan eclosió al cap de 30 dies.
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Serp verda (Malpolon monspessulanus)

És la serp més gran d’Europa i pot assolir fins els 240 cm. Espècie diürna i heliotèrmica,
que requereix una temperatura ambiental alta per mantenir una activitat òptima.
S’alimenten de tot tipus de vertebrats, com ara ocells, rosegadors, lacèrtids, i altres serps.
Com a mida de presa màxima poden depredar conills adults. Els juvenils basen la seva dieta
en lacèrtids petits i invertebrats.
Habita zones seques i semi àrides, malgrat que prefereix zones de matollar mediterrani i
zones agrícoles.
La hibernació té lloc de l’octubre i l’abril. El zel comença a finals de la primavera i, és
llavors, quan els mascles fan grans desplaçaments buscant femelles. Dipositen postes
d’entre 3 i 14 ous a principis d’estiu, i els juvenils neixen als dos mesos.
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La conservació de la fauna herpetològica de Santiga, Torre-romeu i els seus entorns
L’estat real de conservació de les poblacions d’amfibis i rèptils de l'àmbit d'estudi no es
coneix, ja que no es disposa d’informació suficient. Per obtenir el gruix d’informació
necessària per avaluar l’estat de conservació de l’herpetofauna s’hauria de dur a terme un
estudi que contemplés a part de la detecció d’espècies, fer una estima aproximada de les
seves poblacions i una valoració del seu estat de salut. Altrament, en el cas dels amfibis
també seria crucial localitzar els llocs de reproducció i avaluar el seu estat de conservació.
Actualment, a escala general, les grans amenaces que poden patir els amfibis i rèptils són la
fragmentació dels hàbitats, la pèrdua i el deteriorament dels marges que serveixen com a
refugi, l’ús de biocides (plaguicides) i els atropellaments causats pel transit rodat
(especialment motoritzat) als camins i carreteres de la zona (p. ex. Babiloni, 1992;
Pleguezuelos et al., 2004). Als amfibis els afecta molt negativament la desaparició i
deteriorament dels llocs de reproducció. En aquest sentit, cal esmentar l’eliminació de
basses naturals i la pèrdua de les artificials de reg, i la sobreexplotació del freàtic que afecta
els règims hídrics dels cursos fluvials que s’assequen prematurament i fan inviable poder
completar la reproducció dels amfibis. Una problemàtica que afecta concretament a les
serps és que sovint són perseguides i mortes per l’home, sense que existeixi cap lògica o
sentit, un altre factor negatiu que actua sobre les seves poblacions (Pleguezuelos et al.,
2004).
Recentment, a més, s’ha afegit una nova amenaça global per a les poblacions d’aquestes
espècies, un assassí silenciós i no apreciable a simple vista, que provoca mortalitats
massives a poblacions d’amfibis de tot el món i que ha arribat a extingir més de 40 espècies.
L’assassí és un fong quitridi, anomenat Batrachochytrium dendrobatidi. La quitridiomicosis,
malaltia infecciosa emergent, ha estat identificada com un factor important que contribueix
al declivi i l'extinció d'espècies d'amfibis a nivell mundial (Berger et al., 1998; Daszak et al.,
2003). Aquest fong es va reconèixer primer com un organisme patogen l’any 1998 (Berger
et al., 1998) i va ser descrit com una espècie de quitridi l’any 1999. Se l’ha trobat en tots els
continents menys a l'Antàrtida, i se sap que ha afectat a més de 500 espècies d'amfibis a tot
el món i podria aparèixer en qualsevol moment a les poblacions de l’àrea d’estudi.
Els amfibis es consideren un dels millors grups bioindicadors de l’estat dels hàbitats
aquàtics, atès que són molt sensibles a la contaminació i als canvis ambientals que es puguin
produir. Així doncs, és estratègic dur a terme seguiments d’aquest grup.
D’altra banda, els rèptils i els amfibis són beneficiosos per a l’home, atès que controlen les
poblacions d’altres espècies que poden esdevenir plagues, com per exemple les pertanyents
al grup dels invertebrats i micromamífers (p.ex. rosegadors).
El seguiment de l’herpetofauna i una gestió encaminada a la seva conservació són
indispensables en una societat moderna preocupada i conscienciada en la preservació de la
biodiversitat.
Agraïments
Agraeixo al Cercle d’Estudis i Recerques de Mogoda (CREM), i a Amics de Santiga el seu
interès per la biodiversitat de Santiga. Sense ells aquest article no s’hauria publicat.
L’empenta de F. X. Macià de la Secció de Natura del CREM ha estat cabdal, i els seus
comentaris en matèria d’edició i redacció han millorat considerablement el treball.
Finalment, cal donar les gràcies a Judit Tarrés del Servei de Català de Sta. Perpètua de
Mogoda per la correcció del text.
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