
El Tritó del Montseny 
 
 

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) una 
raresa singular i amagada 

   L'any 1989 es va descobrir, al Pla de la Calma, al 
Montseny, les restes fòssils d'un amfibi primitiu del gènere 
Paratosuchus, un laberintodont que va habitar el territori 
actual ocupat pel massís quan aquest era una plana fluvial 
fa 210 milions d'anys. 
   Temps ençà, des del període miocènic (23 - 5 milions 
d'anys) el Montseny es va aixecar per esdevenir un conjunt 
de muntanyes habitades al començament del Pleistocé (2 
milions d'anys) per un amfibi modern, un tritó d'aigües 
ràpides, fredes i oxigenades. El refredament climàtic degut 
a les glaciacions devia provocar l'aïllament de les 
poblacions del Monseny vers la resta donant lloc a una 
evolució independent fins a convertir-les en una nova 
espècie, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) 
estretament emparentada amb el tritó pirinenc (C.asper). 
   Tot i que des del segle XIX el Montseny passa a ser 
objecte d'estudi d'un gran nombre de naturalistes, botànics 
i entomòlegs que aporten un important volum de 
coneixement del seu patrimoni biològic, no és fins a finals 
dels anys 70 quan te lloc la descoberta d'aquestes 
singulars poblacions. Finalment, la investigació de les 
seves característiques genètiques i morfològiques es va 
convertir el 2005 en una troballa espectacular i sorprenent, 

la descripció d'una nova espècie d'amfibi a Europa. El continent més ben explorat i conegut, ha revelat 
l'únic vertebrat i amfibi endèmic de Catalunya. Així doncs, el massís del Montseny és la llar de l'amfibi més 
antic, però també del més recent, descrits per la ciència a Catalunya. 
 

Com és el tritó 
   Els torrents, rieres i rierols del nord-est de la Península Ibèrica estan habitats per dues espècies de 
tritons extraordinàriament ben adaptats a aquests medis. El tritó dels Pirineus (Calotriton asper) va ser 
descrita el 1852. Molt recentment, el 2005, ha estat descrita una segona espècie (Calotriton arnoldi) que 
habita exclusivament el massís del Montseny a la revista científica britànica Zoological Journal of Linnean 
Society. El tritó del Montseny du el nom científic “arnoldi” en reconeixement de la tasca del Dr. Edwin 
Nicholas Arnold en el coneixement de la herpetofauna d’Europa. 



     Parella de tritons del Montseny           Parella de tritons pirinencs 
 

   Les dues espècies de tritó de muntanya ibèric del gènere Calotriton, el pirinenc (C. asper) i el del 
Montseny (C. arnoldi) presenten una divergència genètica en el gen mitocondrial citocrom b, 
aproximadament del 4%, la qual cosa representa que van separar-se de l'espècie ancestral que els unia fa 
aproximadament un milió i mig d'anys. Alhora, aquesta antiga evolució separada ha donat a 
característiques morfològiques internes i externes diferents que són diagnòstiques de l'espècie del 
Montseny. 
   Els trets de l'esquelet són força definitoris atès que en general es troben força conservats en els tritons i 
les salamandres, i l'existència de diferències implica que hi ha canvis genètics profunds. En el cas del tritó 
pirinenc les quatre primeres vèrtebres de la base de la cua tenen unes projeccions rectes i llargues que 
surten perpendicularment de l'eix, que estan més desenvolupades en els mascles que en les femelles. El 
tritó del Montseny presenta en canvi projeccions vertebrals curtes i orientades en un angle d'uns 45º 
aproximadament. Aquesta condició apareix també en la majoria de les espècies de la familia del tritó del 
Montseny, els salamandrids i per tan es considera ancestral respecte al tritó pirinenc on s'ha de considerar 
derivada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vertebres de tritó pirinenc (esquerra) i tritó del Montseny (dreta) 



 
 
Àrea cloacal de tritó del Montseny 
femella (dreta) i mascle (esquerra) 

 
 
 

 
 

 
 

Àrea cloacal de la femella de tritó 
pirinenc (esquerra) i del Montseny 
(dreta) 
 
 
 
 

   Aquesta espècie és més aviat petita en relació al seu parent pirinenc i no supera mai els 12 cm de 
longitud total. El dimorfisme sexual del tritó del Montseny és poc acusat. Els mascles tenen el cap més 
gran i ample en comparació a les femelles i tenen la cua més curta però més alta atès que la fan servir per 
subjectar la femella durant la còpula enroscant-la sobre el seu cos. La diferència més remarcable rau en la 
seva regió cloacal, per sobre del punt d'inserció de la cua amb el cos. La seva cloaca és simplement una 
extensió una mica prominent i arrodonida de la base de la cua a diferència de les femelles que presenten 
una protuberància cloacal. 
   Tanmateix, les femelles de l'espècie del Montseny presenten la cloaca constituint una protuberància 
tubular directament inserida sobre la base de la cua. En canvi, les femelles de l'espècie pirinenca tenen  la 
protuberància disposada sobre una base globular situada a la base de la cua. 
   La pell dels tritons Calotriton té uns grànuls protuberants dels que sobresurt una formació cònica 
constituïda per queratina. En l'espècie del Montseny aquests, són menys abundants i es troben absents de 
la regió ventral. Ara bé, la característica més inconfusible del tritó del Montseny és la seva coloració. La 
pigmentació general és bru fosc de tonalitats xocolatades que s'estén per tota la superfície dorsal i lateral 
de l'animal. La gola és ataronjada i el ventre te un mosaic de puntets grisos de diferent intensitat amb una 
àrea translúcida de pigmentació crema a la seva part posterior. En els mascles aquesta àrea sol tenir una 
extensió més reduïda. En tots els casos però, a la part anterior apareix una taca de color blanc marfil. 
   A més aquesta circumstància s'ha traduït en diferències morfològiques entre les dues poblacions 
separades per la Tordera. En les poblacions orientals hi ha individus que presenten taques irregulars de 
pigmentació groc pàl·lid o amb tonalitats verdoses que mai es troben en els tritons de les poblacions 
occidentals. Per contra, tots els mascles d'aquestes darreres poblacions presenten com a característica 
exclusiva la presencia de la vora del musell amb una pigmentació blanquinosa i sovint un seguit de 
puntets molt fins als flancs de tonalitats argentades. Tot i la variabilitat de coloració que pot tenir, el tritó 
dels Pirineus, mai apareixen aquesta combinació de trets. 



 
Visió ventral del tritó del Montseny 
 

Com viu el tritó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Mascle amb la cua esperant una femella 
 
 
 

                Activitat habitual 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Intent de còpula                                                                           Còpula observada a la primavera 
 

   El coneixement de la biologia i ecologia de Calotriton arnoldi és encara força incomplert degut als pocs 
anys que es du estudiant l’espècie però també als seus costums discrets i a la dificultat d’accedir i moure’s 
pel seu hàbitat. A diferència de la seva espècie germana el tritó dels Pirineus que quan acaba la 



metamorfosi viu 2 o 3 anys al sotabosc humit i marges dels torrents abans d’esdevenir adult, sembla ser 
que l’espècie del Montseny és completament aquàtica. 
   L’espècie es reprodueix a la primavera i la tardor. Els mascles esperen immòbils amb la cua aixecada el 
pas d'una femella. Quan detecta una femella prop seu, el mascle s’aproxima i entortolliga ràpidament la 
seva cua al voltant de la femella. Tots dos així units poden estar-se hores, superposant les obertures de la 
cloaca per tal que el paquet que conté l’esperma (anomenat espermatòfor) sigui transferit a la femella, 
produint-se d’aquesta manera la fecundació. 
   Aquest procés fa que l’esperma no es perdi arrossegat per la corrent del torrent i és una adaptació clau 
per reproduir-se en aquests ambients. Els ous de l’espècie encara no han estat trobats, però 
presumiblement la femella els enganxa sota els munts de pedres a l'interior de la llera del torrent amb l’ajut 
de la seva prominència cloacal. Els ous es desclouen per alliberar una minúscula larva blanquinosa que 
creix fins a adquirir una morfologia similar a la dels adults, però de mida més petita, amb una pell 
completament llisa i dotada de brànquies. 
    Les larves són força difícils de trobar a la natura perquè duen una vida molt més fisurícola que els 
adults. Altres detalls de la seva biologia com el nombre d’ous, període de posta o edat i mida a la que 
maduren sexualment són completament desconeguts tot i que podrien ser similars als del seu parent 
pirinenc. 
   Els estudis preliminars sobre el nombre d’individus assoleixen xifres de 70 a 300 adults per torrent, 
valors que extrapolats a l’extensió aproximada de les poblacions dóna una població mundial de 1500 a 
1000 tritons adults. Sembla també que els tritons es desplaçen ben be poc per la superfície dels torrents.   
La seva activitat s’atura força a l’estiu i l’hivern quan el cabal d’aigua disminueix sensiblement o la 
temperatura és massa elevada o baixa. 
   Com l’altre tritó del gènere Calotriton, els pulmons de l’espècie del Montseny estan enormement reduïts. 
Per tant ha de respirar per la pell o per l’epiteli de la boca. Així, la seva activitat està associada a la 
temperatura de l’aigua, de forma que les aigües fredes són les que contenen la concentració elevada 
d’oxigen que necessita per respirar. 
   Molt sovint els tritons s’observen a les basses que constitueix el torrent per be que també es poden 
trobar a llocs on el corrent és força intens oxigenant-se activament. Una gran part de la vida dels tritons te 
lloc sota el rocam inundat pel sot, només una petita part de la població emergeix a la llera dels torrents i 
gairebé sempre ho fa de nit. 
   A la punta dels dits te unes ungles còrnies que l’hi permeten agafar-se amb força a les pedres i les 
protuberàncies de la pell les fa servir per arrapar-se a les fissures i escletxes de la roca. 
   Tanmateix, la seva pigmentació dorsal és en general força mimètica i amb els seus moviments lents 
passa inadvertit. Aquestes són algunes de les adaptacions que han fet possible la supervivència de 
l’espècie en els medis reòfils. 
   L’alimentació és bastant desconeguda, però se l’ha vist cercar menjar introduint el musell entre les 
esquerdes de les roques cercant segurament petits invertebrats aquàtics com també menjant-se larves de 
salamandra. 
   A lhora de defensar-se, alguns individus s’enrosquen sobre si mateix, tot i que l’estratègia més habitual 
és segregar una substància d’aspecte blanc i mucós que desprèn una olor molt forta. 
 
 
 



 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                  Activitat nocturna i mascle 
 
 

Moviment pel fons del torrent 
 

Mascle amb la substància defensiva a la pell 
                                                                                                           Femella amb la substància defensiva 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
                     
 
 
   
                                                   Tritó prop d'una larva de salamandra 
 
 
 
 



Història evolutiva 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   El tritó del Montseny forma part de la família dels Salamàndrids, originada a Europa fa uns 65 milions 
d'anys i que inclou una setantena d'espècies que es distribueixen per Europa, el Nord d'Àfrica, l'Àsia 
temperada i subtropical i Nord- Amèrica . Les salamandres únicament habiten el medi aquàtic durant el 
període reproductor quan hi alliberen les larves. La seva pell és molt llisa i la cua és de secció circular. Els 
tritons, alternen una part de la seva vida en el medi terrestre amb l'aquàtic. Contràriament, la seva pell és 
granelluda i la cua està comprimida lateralment. Tot i que hi ha bastantes espècies de salamandres 
terrestres o que habiten el subsòl, majoritàriament la família està constituida per tritons que alternen una 
vida aquàtica reproduint-se i alimentant-se a aigües entollades amb una vida terrestre semblant a la de les 
salamandres. 
   Alguns d'aquests tritons han colonitzat un medi força diferent, els torrents d'aigües netes i fredes. Aquest 
procés ha tingut lloc dos cops de forma independent dins la família, l'un per donar lloc a dues espècies 
que habiten les illes de Còrsega i Sardenya (gènere Euproctus) i l'altre va generar els dos tritons de 
muntanya ibèrics (gènere Calotriton). La pressió de la selecció natural va fer que ambdós grups 
comparteixin característiques comunes com la granulació de la pell, la reducció dels pulmons, la baixa 
mida de la posta o el tipus de còpula en que el mascle subjecta a la femella superposant les obertures 
cloacals, com a millor solució per adaptar-se al mateix tipus d'hàbitat. Per aquesta raó els dos grups eren 
classificats dins d'un mateix gènere, Euproctus. Les dades genètiques revelen però que aquesta 
semblança no és el fruit de compartir un ancestre directe i comú sinó una prova de l'existència de 
l'evolució, anomenada convergència adaptativa. Per aquesta raó, tal i com estava establert el gènere 
Euproctus no era un grup natural i s'ha hagut de reutilitzar el nom genèric Calotriton per referir-se als 
tritons ibèrics.Els resultats sobre les relacions evolutives dels tritons de muntanya mitjançant l’ADN 
trenquen amb l’idea que tots ells provenen de forma directe d’un ancestre comú que habitaria la massa de 
terra que comprenia Còrsega i Sardenya quan fa 28 milions es va separar de la costa mediterrània nord - 
occidental. 
   Els tritons de muntanya tirrènics (Còrsega i Sardenya) semblen estar emparentats amb els tritons petits 
com el tritó palmat (Lissotriton helveticus) que habita Catalunya, mentre que els de muntanya ibèrics 
(gènere Calotriton) comparteixen un avanpassat comú amb els grans tritons, dels que el tritó verd (Triturus 
marmoratus) n'és un representant de la nostra fauna. Aquesta darrera separació representà l'inici de 
l'adaptació dels tritons Calotriton a la vida als torrents i tingué lloc aproximadament fa uns 8 milions d'anys. 
Els dos grups de tritons de muntanya són pobres en espècies (dues per cada gènere, Calotriton i 
Euproctus) i es troben geogràficament poc estesos amb distribucions insulars, ja sigui de veritables illes 
(Còrsega i Sardenya) o de massissos muntanyosos (Pirineus i Montseny) que esdevenen illes en relació a 
les planes que els envolten. En contrast els tritons d'aigües entollades dels gèneres Triturus i Lissotriton 
habiten gran part d'Europa i tenen prop de 16 espècies. 
   El tritó del Montseny sembla exclusiu de la Conca Hidrogràfica de la Tordera, que es van originar al 
Miocé, fa com a mínim uns 5 milions d'anys sense haver canviat gaire la seva configuració i orientació sud, 
ni estar connectada a altres xarxes hidrogràfiques. Si be per tant, les característiques essencials de l'àrea 
de distribució es van establir molt abans de l'aparició de l'espècie, el seu hàbitat va canviar notablement 
sobre tot arran dels dos darrers episodis glacials, el Riss i el Würm en els darrers 300.000 anys. Durant 
aquest període el Montseny va experimentar fenòmens geològics de tipus periglacials que van donar lloc a 
pendents molt pronunciats en les vessants de les muntanyes que delimiten la Conca de la Tordera i al 
desenvolupament d'abundants tarteres de roca fissurada. Tanmateix, el sòl va restar gelat durant la major 
part de l'any excepte en els mesos estivals i durant un breu període intermedi de glaç i desglaç dels 500 m 



d'altitud vers amunt. Cal suposar doncs, que l'àrea de distribució el Montseny durant aquest període 
estaria constituïda per prats alpins sense bosc. Les glaciacions probablement van comportar l'extinció 
d'altres poblacions de l'espècie, perquè els dos nuclis actuals de població presenten certa divergència 
genètica que es correspondria a un aïllament genètic aparegut fa molt aproximadament vora els 560.000 a 
250.000 anys. 

   Reconstrucció hipotètica del pasat biogeogràfic dels tritons de muntanya ibèrics Calotriton sobre la 
Catalunya actual. En una primera fase, a inicis del Pleistocé, l'espècie ancestral a partir de la qual han 
evolucionat els tritons pirinenc i del Montseny habitaria el nord - est ibèric. Durant algun període glacial 
indeterminat l'espècie es refugiaria en una àrea climàticament favorable a la perifèria sud dels Pirineus 
incloent el Montseny. Posteriorment, fa 1.5 milions d'anys sorgiria una barrera entre les poblacions del 
Montseny i la resta, impedint el moviment d'individus i el flux genètic. Com a resultat les poblacions del 
Montseny evolucionarien separadament de la resta esdevenint una espècie. Finalment, a les acaballes del 
Pleistocé, una nova barrera donaria lloc a una certa interrupció de flux genètic entre les poblacions 
situades a les dues bandes de la Tordera. Per la seva banda, les poblacions de tritó pirinenc 
experimentarien contraccions de la distribució durant els períodes interglaciacials i expansions a la 
perifèria durant les glaciacions. 
 

Distribució i hàbitat 

   El tritó del Montseny és endèmic d’aquests massís, on no 
habita el tritó pirinenc i podria a ser exclusiu de la Conca de la 
Tordera i per tant del Vallès Oriental. La seva distribució és 
molt restringida, petita i discontínua. Fins ara s’han trobat 7 



torrents habitats per l’espècie separats en dos nuclis diferents per uns 4 km d’hàbitat poc favorable situats 
a les dues bandes de la Tordera. La prospecció de diversos torrents per gran part del Montseny que 
aparentment semblaven bons pel tritó i no es troben habitats, fa pensar que aquesta situació és real i no 
correspon a un defecte de prospecció. 
   L’àrea habitada per l’espècie és força petita i te una superfície inferior a 25 km quadrats. El tritó del 
Montseny sembla exclusiu de la Conca Hidrogràfica de la Tordera, originada al Miocé, fa com a mínim uns 
5 milions d’anys durant els que no ha canviat gaire la seva configuració i orientació sud, ni està 
connectada a altres xarxes hidrogràfiques. Si be per tant, les característiques essencials de l’àrea de 
distribució es van establir molt abans de l’aparició de l’espècie, el seu hàbitat va canviar notablement 
sobre tot arran dels dos darrers episodis glacials, el Riss i el Würm en els darrers 300.000 anys. Durant 
aquest període el Montseny va experimentar fenòmens geològics de tipus periglacials que van donar lloc a 
pendents molt pronunciats en les vessants de les muntanyes que delimiten la Conca de la Tordera i al 
desenvolupament d’abundants tarteres de roca fissurada. Tanmateix, el sòl va restar gelat durant la major 
part de l’any excepte en els mesos estivals i durant un breu període intermedi de glaç i desglaç dels 500 m 
d’altitud vers amunt. Cal suposar doncs, que l’àrea de distribució el Montseny durant aquest període 
estaria constituïda per prats alpins sense bosc. 
   L’hàbitat actual de Calotriton arnoldi, durant el present període interglacial, són sots, torrents amb força 
pendent encaixats dins de parets laterals de tendència vertical, de cabal força reduït i fonamentalment 
subterranis. Aquests, es troben dins tarteres caòtiques envoltades d’una vegetació sovint espessa, dins de 
bosc d’alzinar de muntanya, fageda, castanyeda o bosc de ribera entre els 600 i 1200 m d’altitud. L’aigua 
és freda, molt neta i oxigenada i sense gaire matèria orgànica. En general els biòtops ocupats per 
l’espècie es troben en ambients poc humanitzats i comparteix l’hàbitat amb dos amfibis més, l’abundant 
salamandra (Salamandra salamandra) tan pel que fa als adults, però sobretot amb les seves larves i amb 
els cap-grossos de tòtil (Alytes obstetricans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conservació 
   D'acord amb la seva distribució geogràfica, el 
nombre de poblacions que s’han trobat i 
l’estimació del nombre de tritons que hi podria 
haver, l’espècie sembla trobar-se en una situació 
crítica. Addicionalment, el que sabem actualment 
de Calotriton arnoldi o que és versemblantment 
suposable d’acord amb la biologia del seu parent 
pirinenc és que aquest tritó s’ha adaptat a un 
hàbitat restrictiu en recursos però previsible en 
principi sense depredadors o competidors. 
Aquesta especialització i els trets biològics fan 
que no tingui gaires possibilitats d’adaptar-se en 
front de canvis ambientals. 

   El massís del Montseny s’està mediterraneitzant com a conseqüència de l’escalfament climàtica que en 
el darrer segle ha fet augmentar la temperatura mitjana en més d’un grau. A més de l’augment de 
l’evaporació i la evo- transpiració vegetal donant lloc a una major aridesa ambiental, el canvi climàtic 
també ha provocat una transformació de la vegetació que pot afectar l’espècie. El seu hàbitat més 
favorable, la fageda està perdent extensió a les cotes baixes sent substituït per l’alzinar, que en les 
poblacions orientades a solana no permet mantenir un microclima humit i temperat durant els mesos 
estivals. La realitat és, que s’ha comprovat la regressió d’una de les poblacions, en relació a l’extensió que 
ocupava durant els anys 90. 

   En el marc del programa de 
seguiment de paràmetres ecològics al 
Parc Natural del Montseny s’ha dut a 
terme una sèrie d’estudis preliminars 
sobre la distribució, densitat i activitat  
de les poblacions del tritó pirinenc.   
Alhora, s’ha estudiat els trets bàsics de 
l’hàbitat i les problemàtiques de 
conservació de cada una de les 
poblacions. La Diputació de Barcelona i 

la Generalitat de Catalunya s’han compromès a donar suport per ampliar l’estudi tècnic i a elaborar un pla 
de conservació que entre d’altres coses preveu la creació d’un nucli de cria en captivitat. 
   El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és sens dubte un dels amfibis més amenaçats d’Europa i s’han 
d’afegir a una llarga d’espècies d’aquest grup que corren el risc de desaparèixer arreu del mon. Degut a la 
conjunció d’una sèrie de causes com l’aparició de malalties infeccioses emergents, l’escalfament climàtic, 
la introducció d’espècies depredadores, la destrucció de l’hàbitat, l’explotació comercial, la contaminació, 
el forat de la capa d’ozó entre d’altres, hi ha amfibis que s’han extingit o que estan en camí de fer-ho. 
Aquest fenomen és conegut com el declivi global dels amfibis que afecta el 32.5 % de les espècies 
conegudes com és el cas del tritó del Montseny. 
 



L'equip investigador està format per Salvador Carranza i Fèlix Amat 

Gran descoberta científica al Parc Natural del 
Montseny: el Tritó del Montseny, única espècie 
de vertebrat endèmica de Catalunya 
   El 19 de desembre, al Museu de Granollers de Ciències Naturals, s'ha presentat una de les descobertes 
científiques més importants de les darreres dècades a Catalunya: el Calotriton arnoldi, conegut com a Tritó 
del Montseny. Ha calgut més d'un segle per poder anunciar una nova espècie endèmica del país. A l'acte 
de presentació intervingueren els investigadors (Salvador Carranza i Fèlix Amat), Josep Mayoral (diputat-
president de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Alcalde de Granollers), Joan Bellavista 

(Universitat de Barcelona) i Ramon Luque (director de 
Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat).  
   Salvador Carranza, Investigador Ramón y Cajal del 
Departament de Biologia Animal de la Universitat de 
Barcelona, i Fèlix Amat, de l'Àrea d'Herpetologia del 
Museu de Granollers de Ciències Naturals, van 
exposar els resultats de tres anys d'investigació 
emmarcats en el Pla de seguiment de paràmetres 
ecològics del Parc Natural del Montseny que mostren 
les diferències en la morfologia externa i osteològica 
del tritó, corroborada per la diferenciació genètica del 
seu ADN. Fins ara, es pensava que el Tritó del 
Montseny era la mateixa espècie que el Tritó Pirinenc, 
de distribució més septentrional. Es tracta, 
possiblement, de l'espècie d'amfibi amb una població i 
àrea de distribució més petita d'Europa i una de les 
més amenaçades.  

Acte de presentació del Tritó del Montseny 
El tritó és un bon indicador de la qualitat ecològica de les aigües del Parc Natural del Montseny. Aquests amfibis 
necessiten aigües fredes, netes i ben oxigenades  
Autor: Arxiu XPN / S. Carranza . 
 

   Joan Bellavista, representant de la UB, va destacar la descoberta com a exemple de ciència 
internacional i local. Internacional pel mètode, currículum dels investigadors i publicació on ha aparegut 
l'estudi (la prestigiosa Zoological Journal of the Linnean Society); local per la col laboració del Museu de 
Granollers, la UB i la Diputació de Barcelona i per l'espai físic que acull el descobriment: el Parc Natural 
del Montseny. 
   Francesc Sala, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, va tenir paraules elogioses per a 
Carranza i Amat així com per a la voluntat de recerca del Museu de Granollers de Ciències Naturals, La 
Tela. 
 



   Al seu torn, Ramon Luque, director general de Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, va anunciar l'entrada a tràmit parlamentari d'una Llei que 
incorpora un llistat d'espècies de flora i fauna amenaçades, on s'inclourà el Tritó del Montseny.  
Properament, s'endegarà el Pla de conservació del Tritó del Montseny.  
   Finalment, Josep Mayoral destacà, com a diputat-president de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona, la importància dels espais naturals com a elements vertebradors del planejament territorial, 
i, com a Alcalde de Granollers, la tasca dels investigadors i del Museu de Granollers. 
 

Font: Xarxa de Parcs Naturals 
20/12/2005 
 

Els tritons del Montseny s'instal·len al Zoo de 
Barcelona 
   Des del dijous 21 de febrer el Zoològic de Barcelona incorpora exemplars del tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi) a través d'un programa coordinat de cria en captivitat d'aquesta espècie endèmica de 
Catalunya, en greu perill d'extinció. En total són 91 tritons, nascuts al Centre de Fauna de Torreferrussa, 
els que ocupen les noves instal·lacions construïdes específicament al Zoo de Barcelona. 

 

 

El tritó del Montseny es va 
descobrir l'any 2005 i va suposar 
la troballa d'una nova espècie 
d'amfibi a Europa: és l'únic 
vertebrat exclusiu de Catalunya i 
el més amenaçat. 

 

 

 

 

 

   Per garantir el futur de l'espècie, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un pla de conservació conjunt amb la Diputació de 
Barcelona, a través del Parc Natural del Montseny i el Museu de Ciències Naturals de Granollers, que 
inclou accions de gestió de l'hàbitat, seguiment de l'evolució de les poblacions i un programa de cria en 
captivitat.  
   El programa està coordinat pel Grup de Treball del tritó del Montseny, format per tècnics del 
Departament, la Diputació de Barcelona, del Museu de Ciències Naturals de Granollers, el Zoològic de 
Barcelona i altres especialistes en aquest amfibi exclusivament aquàtic, adaptat a les aigües corrents. 



   En l'actualitat, el programa de cria en captivitat del tritó del Montseny es localitza exclusivament al 
Centre de Fauna de Torreferrussa. Dins el Pla de cria en captivitat es determina que com a mínim cal 
l'existència de tres centres de cria de l'espècie. Per això, des d'ara hi ha aquest segon centre del Zoo de 
Barcelona i en un futur es preveu la creació d'un tercer centre de cria al Centre de Fauna del Pont de 
Suert, que complementaran el de Torreferrussa. 
 

Font: Servei de premsa  
21/02/2013 
 

Els tritons del Montseny estrenen instal·lació al 
Zoo de Barcelona  

   El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural cedeix exemplars de tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi) al Zoològic 
de Barcelona per tal d’incorporar les 
seves noves instal·lacions al programa 
coordinat de cria en captivitat d’aquesta 
espècie, en greu perill d’extinció, 
endèmica de Catalunya. En total seran 
noranta-un tritons, nascuts al Centre de 
Fauna de Torreferrussa, els que ocuparan 
les noves instal·lacions específiques de 

l’espècie construïdes al Zoològic de Barcelona.  
 

Una espècie exclusiva a Catalunya i molt amenaçada 
   El tritó del Montseny és una espècie endèmica de Catalunya. Les seves poblacions, estimades en 
només uns 1.500 exemplars, es concentren en uns trams molt reduïts de rieres dins el massís del 
Montseny i estan dividides en dos nuclis aïllats entre ells. Aquesta situació posa el tritó al capdavant de les 
espècies més amenaçades. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) l’ha catalogat 
com a espècie en “perill crític d’extinció”. 
   El tritó del Montseny es va descobrir l’any 2005 i va suposar la troballa d’una nova espècie d’amfibi a 
Europa. És l’únic vertebrat exclusiu de Catalunya i el més amenaçat.  
   Per garantir el futur de l’espècie, el Departament de d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural ha impulsat un pla de conservació conjunt amb la Diputació de Barcelona, a través del Parc 
Natural del Montseny i el Museu de Granollers, que inclou accions de gestió de l’hàbitat, seguiment de 
l’evolució de les poblacions i un programa de cria en captivitat. El programa està coordinat pel Grup de 
Treball de l’espècie, format per tècnics del Departament, de la Diputació de Barcelona, del Museu de 
Granollers, el Zoològic de Barcelona i altres especialistes en l’amfibi.  
   Aquesta espècie es troba en torrents d'aigües netes, fredes i molt oxigenades, en altures superiors a 600 
metres. Es tracta d'un amfibi exclusivament aquàtic, adaptat a les aigües corrents. No realitza respiració 
pulmonar, sinó que respira per l'epidermis i l'epiteli bucal. Això provoca que la temperatura de l'aigua hagi 



de ser força baixa per mantenir una concentració d'oxigen elevada. A l'estiu, l'activitat superficial del tritó 
del Montseny pràcticament desapareix i els tritons es refugien en petites fissures al fons del torrent. 
 

El Programa de cria en captivitat  
   L’any 2007 es van traslladar a Torreferrussa 20 exemplars adults per iniciar un programa pilot i valorar la 
viabilitat de la seva reproducció en captivitat. L’any 2010 es van capturar 4 exemplars nous, que van 
permetre igualar el quocient sexual (sexratio) de l’estoc de cria i comptar amb 5 parelles de la població 
occidental i 6 de l’oriental. Cal destacar que es una espècie que no s’havia criat mai en captivitat, i el  
centre va haver de realitzar un gran esforç tant en investigació com en inversions per aconseguir tirar 
endavant el projecte. Es calcula que gairebé un miler de tritons han nascut al centre.  
 

Resultats del programa de cria del tritó del Montseny durant els sis primers anys  
 

ANY         ORIENTAL  OCCIDENTAL           TOTAL 
2007     19     29      48  
2008     85   126    211  
2009     51   152    203  
2010   131     81    212  
2011     63   101    164  
2012     48     42      90  
TOTAL  397   531    928  
 

   La primavera del 2010 es van portar a terme els primers alliberaments d’exemplars criats en captivitat. 
Aquests alliberaments es van realitzar en dos torrents, un de proper a cada població, on l’espècie no hi era 
present, tot i que les condicions d’hàbitat eren aptes per a l’espècie.  
   La tardor de l’any passat es van realitzar nous alliberaments d’exemplars al nucli occidental; en total 
s’han alliberat 81 individus nascuts al centre entre els anys 2010 i 2011. 
   Durant aquests tres anys s’han alliberat un total de 415 exemplars (292 en la població occidental i 123 
en l’oriental). Les prospeccions portades a terme en les noves poblacions creades a partir dels exemplars 
del centre han permès constatar la supervivència dels exemplars alliberats altres anys. Tot i que es fa 
difícil avaluar-ne el percentatge, els resultats són prou esperançadors. S’ha observat que els exemplars  
recapturats presentaven unes bones condicions físiques, i fins i tot s’ha detectat alguna femella amb 
presència d’oòcits a la cavitat celòmica.  
 

Instal·lacions del tritó del Montseny al Centre de Fauna de Torreferrussa  
   Dins el Pla de cria en captivitat del tritó del Montseny es determina que com a mínim cal l’existència de 
tres centres de cria de l’espècie. En aquest sentit s’ha treballat conjuntament amb el Zoo de Barcelona i el 
CF del Pont de Suert per a la creació de dos nous centres de cria, que complementaran el ja existent a 
Torreferrussa. 
 

La col·laboració del Zoològic de Barcelona en el programa de cria en captivitat de l’espècie / Noves 
instal·lacions  
   En l’actualitat, el programa de cria en captivitat de l’espècie es localitza exclusivament al Centre de 
Fauna de Torreferrussa. Això implica una situació d’alta vulnerabilitat davant problemes que pugui patir 
l’espècie en captivitat. En qualsevol programa de cria d’espècies amenaçades s’aconsella repartir l’estoc 



en captivitat en diferents centres. El zoològic s’incorpora al programa coordinat de cria de l’espècie 
realitzant un maneig únic i coordinat de tot l’estoc en captivitat.  

   Durant el darrer any, l’equip de biòlegs i veterinaris 
del Zoo de Barcelona ha treballat en el maneig i la 
reproducció d’una espècie molt semblant al tritó del 
Montseny, el tritó del Pirineu, per tal d’adquirir pràctica 
en la cria d’aquests animals. El resultat ha estat molt 
positiu, ja que s’ha aconseguit el desenvolupament de 
25 exemplars, que posteriorment s’han alliberat al rierol 
del Berguedà, d’on eren originaris. 
   Aquesta actuació conjunta del Departament 
d’Agricultura i de l’Ajuntament a favor de la conservació 

dels tritons del Montseny s’afegeix a una important col·laboració en l’àmbit de la recerca i conservació de 
diverses espècies amenaçades de fauna autòctona de Catalunya, també acollides al zoo, com són el 
trencalòs, la trenca, la tortuga mediterrània o la tortuga de rierol.  
   En un futur es preveu la creació d’un tercer centre de cria al Centre de Fauna del Pont de Suert, centre 
que també depèn del Departament d’Agricultura. 
 

Barcelona, 21 de febrer de 2013 
 

Nota de premsa conjunta de l´Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya 
 

   El 1979, el naturalista Martí Boada va detectar uns estranys tritons en un torrent del massís 
català del Montseny. Aquesta població va ser considerada com la més meridional de tritó dels 
Pirineus (Calotriton asper), malgrat el seu aïllament geogràfic respecte a les poblacions més 
properes, a la zona de Les Guilleries, i de les diferències morfològiques dels exemplars 
descoberts en comparació amb la resta de l'espècie. Després d'ampliar el coneixement de la 
seva distribució al massís del Montseny, es va començar a investigar l´any 2003 les 
característiques morfològiques i genètiques d'aquesta particular població, el que va culminar 
amb la descripció d'una nova espècie d'amfibi a Europa, el 2005. 
    Per confeccionar aquest document sobre el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) hem 
extret la informació del web del Museu de Granollers, centre que s´ha especialitzat en el 
seguiment d´aquesta espècie endèmica del Montseny. 
   Ho hem complementat amb dues notes de premsa extretes del web de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona. La primera informa de la presentació l´any 2005 
d´aquesta nova espècie d´amfibi. La segona informa de la creació d´un nou centre de cria en 
captivitat al Zoo de Barcelona. 
  Finalment es completa aquesta última informació amb una nota de premsa conjunta de 
l´Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya sobre el 
nou centre de cria de Barcelona i el projecte d´un tercer al Centre de Fauna de Pont de Suert. 
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