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Introducció
Actualment els amfibis són un dels grups que estan patint una disminució mes
elevada arreu del món1, aquesta important regressió no té encara un causa
justificada clara, però sí que s’han constatat diferents fenòmens que poden afectar a
les poblacions d’amfibis, com ara la fragmentació o destrucció dels habitats,
l’augment de la radiació ultraviolada, la introducció d’espècies exòtiques, malalties
com la quitridiomicosi, la contaminació i els incendis, etc (MÀRQUEZ & LIZANA, 2002).
En el cas del parc natural de Serralada de Marina s’agreuja per la eixutesa del clima i
la desaparició progressiva dels punts d’aigua. Per aquesta raó es necessari actualitzar
la informació sobre les masses d’aigua aprofitables pels amfibis i conèixer el grau
d’aprofitament que es tenen de les mateixes. En el marc del parc natural s’han
realitzat estudis que incloïen diferents aspectes sobre les poblacions d’amfibis
(CARBONERAS I PARÉS, 1982; URIÓS, 1986; URIÓS et al., 1991; PRAT et al., 1996; RIVERA et
al., 1999; BASSA et al., 1999; RIVERA I SÁEZ, 2000, RIVERA I SÁEZ, 2003, CAMPENY I VILLERO,
2001, LÓPEZ, 2007).

Objectius
El principal objectiu que es vol assolir amb aquest treball es la d’inventariar tots els
punts d’aigua susceptibles de ser utilitzats pels amfibis dins del Parc Natural de la
Serralada de Marina, així com cartografiar i categoritzar les diferents masses d’aigua
segons el seu estat de conservació.
A més, aquest estudi vol proposar mesures de gestió per tal d’afavorir la reproducció
d’aquestes espècies dins del parc natural.

Descripció de la zona
El Parc Natural de Serralada de Marina ocupa una extensió de 2.086 hectàrees que
inclou part dels termes municipals de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet,
Montcada i Reixac, i Sant Fost de Campsentelles. Aquest espai correspon a l’extrem
meridional de la serralada de Marina, dins de la serra de la Conreria. L’altitud
màxima de la serra és el turó de Galzeran –485 m–.
El clima és de tipus mediterrani litoral amb temperatures mitjanes al voltant dels 15
graus i precipitacions entre 500 i 600 millímetres. Pertany a la regió bioclimàtica
boreomediterrània amb influències medioeuropees i atlàntiques.
El relleu pren formes arrodonides degut a l’erosió dels materials granítics,
descomposició del qual origina el sauló. L’elevada erosionabilitat de bona part dels
sòls, formats per sauló, representa una gran fragilitat quan aquests es presenten
desprotegits per l’eliminació de la coberta vegetal i que en molts casos arriben a
colmatar basses i fonts naturals.
Els torrents i rieres, al vessant solell, depenen de les precipitacions per portar aigua,
per el qual es mantenen seques bona part de l’any. En canvi, els torrents de la
vessant obaga presenten aigua d’una forma més permanent.

1

De fet el 62,5 % dels amfibis espanyols es troben amenaçats (MÀRQUEZ & LIZANA, 2002).
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La zona d’estudi es troba biogeogràficament dins de la regió mediterrània i és
l’alzinar mediterrani la comunitat que major superfície ocupa (CARCELLER et al.,
2003). Per una altra banda, les pertorbacions provocades per l’home, així com les
penetracions d’influències eurosiberianes i les característiques climatològiques de la
zona fan que puguem trobar diferents tipus de comunitats vegetals. Així doncs,
podem trobar formacions forestals i arbustives com: Pinedes de pi pinyer (Pinus
pinea), Alzinars (Viburno tini- Quercetum ilicis), Rouredes de roure martinenc
(Viburno tini-Quercetum ilicis cerroidetosum), Alberedes (Populus alba), Omedes
(Lithospermo-Ulmetum), Alocars (Vitex agnus-castus), Màquies de bruc boal (Viburno
tini-Quercetum ilicis arbutetosum), Garrigues (Quercetum cocciferae), Bardisses
(Rubo-Coriarietum), Albada (Anthyllidi-Cytisetum libanotis), Brolles d’estepes
(Cisto- Sarothamnetum catalaunicum), Prats d’Albellatge (Hyparrhenieto hirtopubescentis), Fenassars (Brachypodietum phoenicoides), Llistonars (TrifolioBrachypodietum retusi).

Mapa 1. Situació (línea verda) del Parc Natural de Serralada de Marina.
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Metodologia
Per tal de saber el grau de coneixement científic que es té sobre la població
d’amfibis del parc es va realitzar una exhaustiva recerca bibliogràfica. En aquest
sentit, s’ha comptat amb els treballs de seguiment d’amfibis del parc natural
realitzats per N. Uriós, per X. Rivera i R. Sáez, per M. López i per R. Campeny i
collaboradors al llarg de diferents anys. Per una altra banda es va contactar amb
bona part dels mateixos autors i altres especialistes de la zona2.
Posteriorment, i ja dins del període reproductor dels amfibis, des de març a juliol i
novembre de 2007 es van prospectar diferents punts d’aigua susceptibles d’esser
utilitzats pels amfibis. Mitjançant una fitxa estandarditzada es van anar
caracteritzant cada punt d’aigua. Només es van enregistrar les dades d’aquelles
masses d’aigua que presentaven reproducció d’amfibis. En aquests casos s’apuntava
el nom del punt d’aigua, les coordenades UTM preses mitjançant un GPS, les mides
de la massa d’aigua (amplada, llargada i fondària), descripció general de la zona i del
punt concret de reproducció, informació sobre els amfibis –espècies, presencia de
larves o postes i adults, cants nupcials, nombre d’exemplars-, presencia de
macroinvertebrats i de peixos, vegetació, característiques del punt i orientació,
problemàtica de conservació associada a la bassa, grau de contaminació, etc. Cada
punt d’aigua era fotografiat i mostrejat de dia i en alguns casos de nit, per tal
d’observar exemplars adults.
La detecció de larves d’amfibis en els diferents punts d’aigua es va fer mitjançant
observació directa3 i en els casos de basses on hi havia molt poca transparència de
l’aigua es va utilitzar un salabre mostrejant aquells racons amb major preferència
pels capgrossos. En aquest sentit, no es va seguir la metodologia d’altres autors que
mantenen un esforç de salabrada constant (VILLERO, 2002, LLORENTE et al., s.d.)
Els diferents punts d’aigua s’han localitzat amb l’ajut d’un mapa cartogràfic
1:10.000, on es van localitzar bona part de les fonts i torrents del parc. També es va
entrevistar a diferents coneixedors de la zona que varen aportar dades i informació
sobre diferents masses d’aigua. El total de punts d’aigua possibles existents al parc
es va extreure del servei cartogràfic de Catalunya. D’aquests punts es va anotar la
situació UTM, les mides de la bassa (amplada i llargada) i l’alçada sobre el nivell del
mar.
El treball de camp es va limitar tan sols dins de l’àmbit del parc natural de serralada
de Marina incloent la pròxima ampliació.
Només s’han considerat punts d’aigua positius quan s’ha comprovat la reproducció
d’amfibis localitzant les larves dels mateixos com a proba fefaent d’una reproducció
segura i s’ha descartat la presencia d’adults als voltants o dins dels punts d’aigua,
així com els seus cants. En el treball només s’han tingut en compte aquells punts que
presentaven aigua i s’han descartat els que estaven secs, malgrat que en alguns anys
o en determinades èpoques tinguessin aigua.

2

Es va contactar amb Jaume Sellares gran coneixedor de les fonts del Parc i amb herpetòlegs com
Nestor Uriós, Montserrat López, Roberto Sáez, i Xavier Rivera que han desenvolupat diferents estudis
d’amfibis dins de l’àmbit del parc.
3
La major part dels punts d’aigua eren fonts amb tolls de poca fondària i aigües netes i transparents.
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La informació geogràfica sobre les dades dels punts d’aigua, així com la reproducció
de les diferents espècies s’ha efectuat amb el SIG Miramon. S’han creat mapes de les
zones on es reprodueixen els amfibis.
Un dels problemes que s’ha trobat durant la realització d’aquest estudi ha estat la
manca d’accés a bona part de les basses de caràcter antròpic, com basses de rec,
safarejos, dipòsits, etc. Els pagesos es trobaven una mica reticents a l’hora de donar
permís per poder entrar a les finques particulars i en la majoria dels casos la finca
restava tancada i no es veia cap pagès. En aquest sentit hem detectat que hi han més
de 150 punts d’aigua dins del parc natural, la gran majoria basses d’origen antròpic
que ja es troben dessús.

Resultats
Per espècies
Al Parc Natural de Serralada de Marina, s’ha detectat la presència de 5 espècies
d’amfibis. D’aquestes, solament una correspon al grup dels urodels (Salamandra
salamandra) mentre que les altres 4 són anurs: Alytes obstetricans, Bufo bufo,
Pelophylax perezi i Hyla meridionalis. D’aquestes espècies, s’ha pogut constatar la
reproducció en el cas de la salamandra, el tòtil, la reineta i la granota verda amb la
detecció de postes i/o larves. De totes les espècies, la que ha mostrat una major
freqüència d’aparició ha estat el tòtil, seguit de la salamandra. No s’ha pogut
comprovar cap indici de presencia de gripauet (Pelodytes punctatus) ni de gripau
corredor (Bufo calamita).

Salamandra (Salamandra salamandra terrestris)
És l’únic urodel que hi ha a Serralada de Marina. Pot arribar a assolir els 28 cms. de
llargada. Presenta unes glàndules paròtides al darrere dels ulls i la seva cua és
subcilíndrica. Els exemplars adults presenten una coloració aposemàtica de taques
grogues en un fons negre. En el sector de la Serralada de Marina un 5% de la població
de salamandres presenta una coloració ataronjada o vermella en lloc de groc (RIVERA
et al., 1994).
És un amfibi d’hàbits terrestres i nocturns que selecciona especialment els boscos
humits i ombrívols. La trobarem especialment les nits plujoses buscant aliment –cucs
de terra, llimacs i altres invertebrats-. El màxim d’activitat s’assoleix entre els 8 i
14ºC amb humitats a nivell de terra força altes (RIVERA et al. 1999a).
Durant els mesos d’octubre a abril la femella cerca masses d’aigua adients per posar
les larves, entre 20 i 40 aproximadament. Aquestes romanen a l’aigua uns dos mesos
i mig. Surten de l’aigua totalment metamorfosejades quan tenen uns 8 cms. de
llargada. Es poden trobar larves pràcticament durant tot l’any.
A la vessant litoral de la serralada només es localitza en alguns punts com ara la font
de l’Amigó. Per contra en la vessant interior és més comuna (RIVERA I SÀEZ, 2003).
Uriós (1986) ja trobava a aquesta espècie de forma abundant al torrent de l’Amigó i
rodalies. Durant la primavera de 2007 no es va poder comprovar la reproducció al
torrent, però si que va ser localitzada una femella prenyada a la zona i un mascle a
finals de desembre del mateix any (R. SÀEZ com. pers.).
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Segons Campeny i Villero (2001), es tracta d’una espècie escassa a la Serralada
Litoral, vinculada a les parts altes de la serralada i les valls interiors. En el nostre
treball s’observa que bona part de la població es concentra a les parts més frescals
de l’interior de la serra, mentre que al litoral persisteix en llocs més ombrívols com
ara el torrent de l’Amigó a Badalona.
Només s’ha comprovat la reproducció segura de l’espècie en 5 dels 28 punts d’aigua
estudiats (17,8%). Hi ha dos punts més possibles de reproducció, en un es va trobar
una femella prenyada (torrent de l’amigo a Badalona) i en un altre un exemplar
atropellat a les basses de Can Torrents a Sant Fost de Campsentelles.
En tots els casos aquest urodel ha seleccionat fonts per a reproduir-se trobant-se en
el 55,5% de les fonts estudiades. S’han trobat larves a Tiana a la font de Sant Bru, a
Montcada i Reixac a la font dels Caçadors i font dels Avellaners i a Sant Fost de
Campsentelles a les fonts de la Canaleta i de la Dinamita. Al terme de Badalona no
varem poder comprovar la reproducció, però segons sembla al desembre de 2007 es
va poder observar una femella prenyada.
A la zona del Maresme les salamandres seleccionen les rieres per a reproduir-se en un
86% dels casos (CAMPENY & VILLERO, 2001). En el cas de Serralada de Marina bona part
de les rieres i torrents estan secs la major part de l’any.

Fotos 1 i 2: Adult i larva de salamandra.
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Mapa 2. Punts d’aigua on es reprodueix la salamndra al parc natural.

Tòtil

(Alytes obstetricans almogavarii)

Petit gripau d’aspecte rabassut –de 4 a 6 cm. de longitud-. Te els dors recobert de
petites berruguetes que algunes d’elles tenen tons vermells. La panxa és blanquinosa
i el dors és d’un to grisós amb parts d’un color més verd oliva.
Es d’hàbits terrestres i nocturns. A la zona del parc ocupa pràcticament tots els
hàbitats disponibles. És característic d’aquesta espècie la realització de l’amplexus
al terra al contrari que els demes amfibis que ho fan a l’aigua. A més una altra
avantatge que te l’espècie es que no deixen els ous a l’aigua fins que no estan a punt
de sortir les larves. Les femelles poden arribar a posar fins a 4 postes a l’any –uns 20
o 40 ous per posta- i és el mascle l’encarregat de portar-los en una mena de motxilla
a l’esquena durant unes dues o sis setmanes. Durant aquest temps ells tenen cura de
protegir i de humitejar els ous. Els mascles poden deixar els ous en qualsevol massa
d’aigua, des d’un simple cabaç ple d’aigua fins a qualsevol bassa d’aigua –natural o
artificial-, torrent, safareig, rec i sèquia, etc.
A Serralada de Marina la reproducció del tòtil comença a l’abril, encara que en
períodes benignes pot fer-lo fins i tot al febrer (RIVERA I SÀEZ, 2003). Es poden
reproduir, a la primavera i a la tardor. A l’hivern no arriben a hibernar. Hi ha
capgrossos que poden trigar fins a un any a fer-se adults, encara que el més normal
es que ho facin en uns tres mesos.
Sens dubte és l’amfibi més abundant de la Serralada de Marina (RIVERA I SÀEZ, 2003,
LÓPEZ, 2007) i l’espècie més comuna trobada per Uriós (1986) a la zona de Badalona.
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És en aquesta zona –Canyet- de Badalona on s’han localitzat la meitat dels punts de
cria d’aquesta espècie en el nostre treball.

Fotos 3 i 4. Tòtils adults.

S’han observat larves de tòtil en el 35,7% dels punts estudiats. D’aquestes la meitat
s’han trobat en fonts, el 40% en basses i el 10% en safareigs. Al Maresme utilitza
sobretot safareigs (67%), piques i pericons (15%) i rieres (13%) (CAMPENY & VILLERO,
2001).
En aquesta espècie s’han descrit dos casos en la Península Ibèrica de mortaldats
massives degut a bacteris i també un cas de quitridiomicosis (BOSCH et al. 2001).

Mapa 3. Punts d’aigua on es reprodueix el tòtil al parc natural.
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Reineta meridional (Hyla meridionalis)
Petit anur que pot arribar als 6 cms. de longitud. Te les potes del darrere llargues i
presenten uns petits coixinets adhesius a la punta de les potes que els permeten
grimpar per tot arreu. La seva pell es nua, sense berrugues, amb una coloració,
generalment, verd clar. A més, tenen una típica línea negra a ambdues costats de la
cara. A Serralada de Marina s’han trobat exemplars d’un color blau cel (RIVERA I SÀEZ,
2003).
És una espècie d’hàbits arborícoles, és a dir la trobarem, generalment sobre la
vegetació a la recerca d’insectes voladors. La reproducció es dona durant els mesos
de març a maig. Les femelles posen adherits a la vegetació aquàtica fins a 60
paquets d’entre 10 a 30 ous. Els capgrossos resten a l’aigua fins a uns tres mesos. Un
cop finalitzada la metamorfosi surten de l’aigua i s’enfilen a la vegetació dels
voltants.

Fotos 5 i 6. Adults de Reineta meridional.

Rivera i Sàez (2003) consideren a aquest amfibi com una espècie relativament
abundant, especialment en els ambients més humanitzats de la serra. A la dècada
dels 80 Uriós (1986) ja havia comprovat la reproducció en alguns punts dins del
municipi de Badalona com per la zona de Can Miravitges i Can Barbeta. Altres autors
consideren que les poblacions de reinetes són més rares i localitzades (CAMPENY I
VILLERO, 2001) o menys abundants a la Serralada de Marina (LÓPEZ, 2007).
En el nostre estudi ha estat una espècie molt escassa i tan sols s’ha comprovat la
reproducció segura a Badalona, on fa més de 20 anys que hi cria (zona de Canyet).
Un altre punt de reproducció probable, on es van escoltar cants i es va trobar un
exemplar adult mort en la bassa de Torre dels Frares, és a Montcada i Reixac. M.
López ja va constatar la reproducció en algunes basses artificials en el terme de
Montcada i Reixac.
A la bassa artificial de Can Miravitges a Badalona ha criat durant el 2007 a l’igual que
en una petita basseta ornamental de plàstic que hi ha al costat. Però, en aquests
indrets feia quatre anys que no es tenia constància segura de la seva reproducció (R.
Sàez. com. pers.).
En alguns anys ha arribat a reproduir-se en piscines d’urbanitzacions de Badalona (la
Conreria).
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Mapa 4. Punts d’aigua on es reprodueix la reineta meridional. al parc natural.

Granota verda (Pelophylax perezi)
Quan són adults poden assolir els 5 o 8 cms. de longitud total. Les seves potes del
darrere són fortes i molt ben adaptades al salt i a nedar. La pell es nua i presenta
una coloració verda i fins i tot marronosa, amb taques fosques a l’esquena i a les
potes del darrere.
Anur d’hàbits diürns i nocturns i amb necessitat d’aigües permanents a prop per
viure. La reproducció es dona entre maig i juny, encara que pot començar abans i
acabar al juliol. Les femelles poden arribar a posar fins a 10.000 ous. Els capgrossos
finalitzen la metamorfosi a finals de l’estiu, però alguna larva pot romandre a l’aigua
fins la primavera següent.

Fotos 7 i 8. Adults de granota verda.
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No es tracta d’una espècie gaire abundant (RIVERA I SÀEZ, 2003) al parc. Es troba molt
localitzada i és poc freqüent (LÓPEZ, 2007). L’escassesa de punts d’aigua permanents
fa que tan sols es localitzi en alguns indrets puntuals com torrents amb un cert cabal
d’aigua, basses de caràcter agrícola i fins i tot piscines.
En el nostre estudi tan sols ha estat comprovada la reproducció a la bassa artificial
de Can Miravitges a Badalona i al torrent de la Vallensana a Montcada i Reixac. Sens
dubte el 2007 ha esta un dels anys més eixuts i bona part de les rieres i torrents
prospectats estaven pràcticament secs.

Mapa 5. Punts d’aigua on es reprodueix la granota verda al parc natural.

Gripau comú (Bufo bufo spinosus)
Les grans femelles poden assolir tamanys de fins a 21 cm. de llargada, mentre que
els mascles no superen els 10 cms. de longitud. El cos es robust amb una pell molt
berrugosa per tot arreu, excepte la panxa. La coloració del dors és de tons
marronosos amb parts mes verdoses.
És un anur nocturn molt generalista, on se’l pot trobar en tota mena d’ambients. Per
reproduir-se necessita estanys, basses i rieres d’aigües estables (RIVERA I SÀEZ, 2003).
La reproducció pot començar al gener fins al març. Es tracta d’una espècie molt fidel
a les zones de cria on les femelles poden arribar a dipositar milers d’ous en forma de
llargs cordons gelatinosos.
Sembla ser que anys enrere era un anur molt comú, però que actualment i
especialment a la vessant occidental les observacions són mes puntuals. A la zona
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central i oriental les poblacions es mantenen (RIVERA I SÀEZ, 2003). M. López la
considera una espècie poc comuna on tan sols ha estat constatada la seva
reproducció en tres punts, un a la vessant solell i dos a l’obac del parc.

Fotos 9 i 10. Adults de gripau comú.

A les basses de Can Miravitges (Badalona) controlades per R. Sáez la espècie va criar
al 2003, però, des de llavors no ha tornat a fer-ho. En el treball de N. Uriós (1986)
que va prospectar la zona de canyet i rodalies (Badalona) ara fa 20 anys no va
localitzar mai cap exemplar.
En el nostre estudi no es va poder comprovar la reproducció del gripau comú, tan sols
es va localitzar un exemplar adult atropellat a Montcada i Reixac a prop de la font
del Tort.

Altres amfibis
Durant l’estudi no es van localitzar altres espècies d’amfibis que sí es té constància
de la seva presencia al parc, com el gripauet (Pelodytes punctatus) i el gripau
corredor (Bufo calamita).
Segons Uriós et. al. (1991) el gripauet és una espècie poc freqüent i està relegada a
alguns indrets com per exemple Badalona. Aquest mateix autor mai va poder
constatar la reproducció a la zona d’estudi, tan sols va poder escoltar els seus cants
nupcials (N. Uriós com. pers.). Encara que probablement ja hagi desaparegut
d’alguns llocs on abans es reproduïa. No hi ha constància de reproducció almenys en
els darrers 6 anys al terme de Badalona (R. Sáez com. pers.). M. López només va
constatar la reproducció segura en un únic punt en un torrent de Montcada i Reixac.

Fotos 11 i 12. Adult de gripauet (a l’esquerra) i de gripau corredor.
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Respecte al gripau corredor ja havia estat citat per Uriós (1986) a Badalona, però
darrerament no hi ha observacions per aquesta zona. Al 2006 es va trobar una posta
probable d’aquesta espècie a una font de Tiana (R. Sáez com. pers.). M. López ha
detectat larves de l’espècie només en dues valls del parc. Probablement deu ser més
abundant del que sembla ja que pot aprofitar qualsevol toll d’aigua per criar per la
qual cosa passa desapercebuda.

Per punts d’aigua
Dins del parc natural s’han prospectat un total de 54 punts d’aigua. D’aquests, el 42%
eren fonts, el 37% eren basses artificials, de reg i safareigs i la resta, un 17%, eren
torrents.
Per municipis, Badalona ha estat el lloc amb mes punts d’aigua prospectats (41%),
seguit de Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsentelles (20% i 17% respectivament).
Atenent a l’esforç de mostreig, Montcada i Reixac es el municipi amb més punts
positius del total prospectat al terme (36%), seguit de Badalona amb el 27% dels
punts prospectats i Sant Fost de Campsentelles amb un 22%.
En l’estudi només s’ha tingut en compte aquelles basses o punts d’aigua
potencialment aprofitables pels amfibis, és a dir que almenys tinguessin aigua. I
s’han descartat aquells punts que eren totalment secs. Així doncs, del total
prospectat, 54 punts, només el 51,8% (28 punts d’aigua) són aprofitables pels
amfibis. D’aquests en el 53% dels punts s’ha comprovat la reproducció mitjançant la
observació de larves o postes d’amfibis. D’aquestos el 60% eren fonts amb presencia
de capgrossos, el 33% eren basses i només el 6.6% eren torrents.

Mapa 6. Situació dels punts d’aigua prospectats al parc natural.
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Mapa 7. Situació dels punts positius on s’ha comprobat la reproducció d’amfibis.

Mapa 8. 1-Sant Bru, 2-Amigó, 3-Can Ruti (goig), 4-Pop, 5-Coma d'Oms, 6, 7, 8-Can Miravitges, 9 i 10-Ca
l'Arquer, 11-Tort, 12-Avellaners,13-Caçadors, 14-Can Torrents, 15 i 16-Canaleta, 17-Dinamita, 18 i 19Torre dels Frares, 20- Prego, 21- Vallençana,22-de Sant Jeroni, 23-Ca l'Alemany, 24-Alba, 25-Sant Pere,
26-la Xapa, 27-Sant Roc, 28-la Bota, 29- les Canyes, 30-l'Alzina, 31-d'en Mora, 32-de les Monges, 33-la
Guineu, 34-del Rossinyol, 35-Better, 36-dels Castanyers, 37-Can Fabregues, 38-Vallcirera, 39-Pi d'en
Moreu, 40-la Burra, 41-Can Bonet, 42-Can Guell, 43-Reixac, 44-torrent del Prego, 45-Can Curt, 46-Ca
l'Anita, 47 i 48-vei Cal Curt, 49 i 50-Ca l'Amigó.
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Els nostres resultats no s’allunyen massa d’altres estudis amb una metodologia
similar (LÓPEZ, 2007), on aquest autor troba que el 60% dels punts adients pels
amfibis presenten larves d’amfibis.
Del total de punts mostrejats (54 punts d’aigua) es va comprovar que 26 punts
estaven secs i 28 presentaven aigua. D’aquestos, en el 53% hi havia larves d’amfibis,
en el 25% hi havia peixos i en el 21% no hi havia res.
Per una altra banda, el màxim nombre d’espècies d’amfibis trobats en els punts
d’aigua no superava les tres espècies, cas de la bassa artificial de Can Miravitges o
dues espècies -font de Sant Bru, Torrent de l’Amigó, Bassa de Can Torrents). Per
contra en altres parcs naturals propers com els de Garraf, Sant Llorenç del Munt o el
Montnegre-Corredor en basses seleccionades per fer seguiments no és estrany la
reproducció de 5 o 6 espècies diferents d’amfibis.
Degut a la dificultat d’estudiar basses d’origen antròpic en propietats privades es va
fer un anàlisi dels punts d’aigua observats des del servei cartogràfic de Catalunya.
Malgrat no es va poder comprovar l’estat de la bassa –presencia o absència d’aigua,
d’amfibis, etc.- si és interessant saber el potencial de llocs de cria que hi ha pels
amfibis en el parc. En molts casos no fa falta crear de nous, sinó que tan sols
s’haurien de restaurar o si més no controlar.
Respecte a les abundàncies de larves i capgrossos els indrets que van mostrar una
major abundància de larves varen ser la Font del Goig amb 102 larves de tòtil i la
Font de la Dinamita amb 65 larves de salamandra, (figura 1). D’altra banda, un 50%
de punts reproductius presentava densitats molt baixes, amb valors per sota de les
10 larves comptabilitzades.
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Figura 1. Nombre de larves a les diferents masses d’aigua del Parc Natural de la Serralada
de Marina.
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Propostes de gestió i problemàtica
Exposem a continuació tota una sèrie de propostes i recomanacions vers la millora de
les poblacions d’amfibis i especialment els indrets de cria. En aquest sentit, en
molts treballs (URIÓS, 1986; RIVERA I SÁEZ, 2003; CAMPENY I VILLERO, 2001; LÓPEZ, 2007)
ja s’han descrit millores i recomanacions a la zona d’estudi. Alguns d’ells han tingut
molt d’èxit i es tindrien que seguir.
Creació de noves basses.
Hi ha zones del parc que tenen un baix nombre de punts d’aigua i per tant d’amfibis.
Es tindríen que crear nous punts d’aigua artificials i controlats per tal de que
tinguessin aigua durant la temporada de cria. Des de fa uns anys l’Ajuntament de
Badalona esta impulsant projectes per tal de crear noves basses artificials, com són
els casos de Can Miravitges, la font de l’Amigó i Can Ruti. En aquests darrers casos
s’ha fet un tancament mitjançant una xarxa metàllica per tal d’evitar qualsevol
destorb a la cria dels amfibis.
Altres experiències de creació de petites basses aprofitant l’aigua d’algun torrent no
han tingut gaire èxit ja que als pocs anys de la seva collocació es reblien de sauló
(R. Sáez com. pers.).

Fotos 12 i 13. Bassa artificial de Can Miravitges (Escola de natura de Badalona) i petita bassa
ornamental.
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Elaboració d’un tríptic divulgatiu.
Hi ha un gran desconeixement per part de la gent del camp de la importància de
preservar els amfibis a la natura. Es fa palès la necessitat d’informar i divulgar els
valors naturals d’aquests animals. Malauradament són animals poc coneguts i per
tant poc estimats pels pagesos. Seria necessari una campanya de sensibilització
ambiental dirigida a aquest collectiu. La elaboració d’un tríptic informatiu que
expliquès la importància dels amfibis per als camps, així com la necessitat de
conservar qualsevol punt d’aigua com safarejos, basses artificials, recs, dipòsits
d’aigua, etc. afavoriria el manteniment de diferents tipus de masses d’aigua.
Restauració de basses antròpiques
Dins dels límits del parc hem pogut detectar més d’un centenar de punts d’aigua, la
gran majoria de caràcter privat i ja en dessús. En aquest sentit, seria convenient
contactar amb els propietaris per tal de mirar de restaurar la bassa en el cas de que
estiguès malmesa, omplir-la durant l’època de reproducció i controlar el nivell
d’aigua i la presència d’amfibis al llarg de la temporada de cria.
Bona part dels agricultors mantenen aquestes basses com a dipòsits d’aigua per regar
els camps, amb la qual cosa segons l’època són buidats de sobte i totalment. Una
mesura correctora és deixar sense buidar els darrers 20 cms de la bassa per que
puguin acabar de desenvolupar-se les larves dels amfibis.
També es tindrien que crear rampes d’entrada i sortida pels amfibis ja que
generalment aquestes basses presenten parets massa altes.
En els casos que fos possible seria interessant afavorir vegetació aquàtica o semi
aquàtica per tal de facilitar l’accés d’algunes espècies com per exemple de les
reinetes.

Foto 14. Safareig en desús a Cal Arquer.
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Control de depredadors allòctons
Un problema que presenten aquestes basses antròpiques és que moltes d’elles
s’utilitzen per tenir peixos exòtics, especialment carpins vermells (Carassius auratus)
o en alguns casos gambusies (Gambusia sp). De fet, s’han localitzat peixos en el 25%
de les basses amb aigua. N. Uriós ja trobava una proporció molt elevada de peixos en
basses a la zona de Badalona. La raó potser tan ornamental com per a control de
mosquits. En el cas de les basses privades mitjançant una campanya de divulgació es
tindria que convèncer als propietaris per tal de extreure els peixos i deixar que la
bassa sigui utilitzada pels amfibis.
En un altre cas hi havia un mascle adult de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) en
una bassa-dipòsit al terme de Badalona, probablement era un exemplar procedent
d’una reintroducció ja que tenia marques de control a les escates caudals. No hem
constatat la presencia de tortugues de Florida (Pseudemys scripta) ni de cranc
americà (Procambarus clarkii), però es un fet que s’ha de tenir molt en compte.
Cas a part és el dels animal domèstics. Hom ha trobat nombrosos gats al voltant de
fonts, on s’ha observat que són alimentats molt sovint.
Seguiment de les poblacions d’amfibis
Aquestes actuacions al llarg del temps ja s’estan fent en altres parcs naturals. En
aquest sentit, seria necessari elaborar un protocol de seguiment en diferents punts
d’aigua de la serralada de Marina per tal de conèixer l’evolució de les espècies i de
les seves abundàncies.
Incendis forestals
Un problema molt greu que pot afectar a les basses ocupades pels amfibis són els
incendis. Se sap que els focs forestals afecten negativament als poblaments
d’amfibis. La vegetació dels voltants desapareix, la bassa s’emplena per rentat del
sòl i a més s’afavoreix la colonització de canyís (Phragmites communis), planta que
ocupa ràpidament la superfície de la bassa impedint la reproducció dels amfibis
(MONTORI et al., 2000)

Associació ECOIMA – Tf 93 383 22 07 – E.mail: ecoima@ecoima.org – http://www.ecoima.org

20

Catalogació punts d’aigua i recuperació dels amfibis a la Serralada de Marina

Agraïments
Volem agraïr la collaboració en l’estudi a Montserrat López, Nestor Uriós, Roberto
Sáez, Xavier Rivera, Marina San Bernardo i Jaume Sellares per la seva aportació de
dades i d’informació. A Ignasi Torre per la elaboració dels mapes de distribució i a
Carlos Sanz i al CENEAM del MMA per la cessió de fotos.

Associació ECOIMA – Tf 93 383 22 07 – E.mail: ecoima@ecoima.org – http://www.ecoima.org

21

Catalogació punts d’aigua i recuperació dels amfibis a la Serralada de Marina

Bibliografia
BASSA O., PUJOL., GOÁS R. (1999). Guia del medi natural de Vilassar de Mar.
Ajuntament de Vilassar de Mar, 62 p.
BOSCH, J., MARTÍNEZ-SOLANO, I. & GARCÍA-PARÍS, M. (2001): Evidence of a chytrid
fungus infection involved in the decline of the common midwife toad (Alytes
obstetricans) in protected areas of Central Spain. Biological Conservation 97: 331337.
CAMPENY, R. i VILLERO, D. (2001). Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral.
Diputació de Barcelona (Informe inèdit).
CARBONERAS C. i PARÉS P.M. (1982). Els animals de Badalona. Carrer del arbres.
Desembre de 1992, Museu de Badalona. 30 p. 15-22.
LÓPEZ M. (2007). Inventari i diagnòstic de les fonts i punts d’aigua de la serralada de
Marina: el seu paper en la conservació dels amfibis. Monte Catano nº: 8 7-40.
LLORENTE G.A., MONTORI A., SANTOS X., CARRETERO M. A. (eds) (1995). Atlas dels
amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra. Brau, Figueres, 191 pàg.
LLORENTE, G.A., MONTORI, A., SANTOS, X. I CARRETERO, M.A. Programa de
seguiment de basses importants per als amfibis a Catalunya. Departament de Medi
Ambient. Informe inèdit.
MÁRQUEZ, M. LIZANA, eds.). 2002. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza-Asociación Herpetológica Española (2ª impresión), Madrid: 240-242.
MONTORI, A; LLORENTE, G. A.; CLIVILLÉ, S.; SANTOS, X.& CARRETERO, M. A. Efectes
de l’incendi forestal de la primavera del 1994 sobre les poblacions d’amfibis del Parc
Natural del Garraf. III Trobada d’Estudiosos del Garraf Monografies, 30.
PRAT N., RIERADEVALL M., MUNNÉ A., CHACÓN G. (1996). La qualitat ecològica del
Besos i el Llobregat. Inf. 1994-1995. Estudis de la qualitat ecològica dels rius,
Diputació de Barcelona, ârea de medi ambient, 102 p.
RIVERA X. i SÁEZ R. (2000). Creació i condicionament de punts d’aigua per a la
reproducció d’amfibis a les valls del Pomar de Dalt i de l’Amigó
RIVERA X., SIMON J.G., MELERO J.A. (1999). Observaciones en el ciclo larvario de
Salamandra salamandra (L.), en una población de Catalunya (noroeste de la Península
Ibérica). Butll. Soc.Cat. d’Herpetol., 14: 62-69.
RIVERA X., SIMON J.G., MELERO J.A. URIÓS N., VILAGROSA A. (1999a). La influència
de la humedad relativa, la temperatura y la pluviosidad en la actividad de
Salamandra salamandra (L.) en una población de Catalunya (noroeste de la Península
Ibérica). Butll. Soc.Cat. d’Herpetol., 14: 48-55.
RIVERA X., SIMON J.G., VILAGROSA A., FONOLL R. (1994). Datos sobre la presencia de
salamandras (Salamandra salamandra) de manchas rojo-anaranjadas en la Península
Ibérica. Bol. Asoc. Herpetol. Esp., 5: 25-27.

Associació ECOIMA – Tf 93 383 22 07 – E.mail: ecoima@ecoima.org – http://www.ecoima.org

22

Catalogació punts d’aigua i recuperació dels amfibis a la Serralada de Marina

URIÓS N. (1986). Introducció al coneixement dels amfibis dels trorrents de l’Amigó i
del Pomar de Dalt. Escola de Natura Angeleta Ferrer, Ajuntament de Badalona
(Informe inèdit).
URIÓS N. VILAGROSA A. ROCA N. (1991). Granotes, gripaus, serps i sargantanes. Norai
7. Ajuntament de Badalona 104 pàg.
VILLERO, D. (2002). Fonaments del seguiment de les poblacions d’amfibis al parc
natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Diputació de Barcelona. Informe inèdit.

Associació ECOIMA – Tf 93 383 22 07 – E.mail: ecoima@ecoima.org – http://www.ecoima.org

23

Catalogació punts d’aigua i recuperació dels amfibis a la Serralada de Marina

Annexes
FONT DE SANT BRU
Localització: Situada pels voltants del petit nucli urba de Can Sanromà, a prop de
Tiana.
UTM: 31T 438025-4593122.
Descripció: Font que origina una bassa de forma força arrodonida. Surt directament
del torrent gràcies a un desnivell esglaonat.

Dades generals
Categoria: Font natural

Orientació: SE

Corrent: baixa

Mida: 292 x 310 cm

Fondària: 51cm

pH: 7,4

Fons: llims i mat. orgànica

Eutrofització: poca

Contaminació: no

Estat conservació: òptim

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: Bardissa amb pineda mixta esclarissada
Vegetació terrestre: Hedera helix, Rubus ulmifolius, Rubia peregrina, Phragmites australis.
Vegetació aquàtica: Algues filamentoses, Potamogeton sp., Ranunculus sp.
Amfibis: Salamandra salamandra (Larves) i Alytes obstetricans (Larves)

Reproducció: Si

Macroinvertebrats: Physa sp.

Actuacions de gestió i manteniment: Caldria desbrossar els marges d’esbarzer
periòdicament, però sense eliminar-lo i
controlar la proliferació de les algues
verdes filamentoses de la bassa,
procurant no malmetre els macròfits per
tal d’evitar un excés d’eutrofització. En
general es troba en òptim estat de
conservació i adequat per a la cria
d’amfibis.
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FONT DE L’AMIGÓ
Localització: Es troba pels voltants de l’hospital de Can Ruti (Badalona). A 20 minuts
caminant per un sender.
UTM: 31T 435751-4593468.
Descripció: Font construïda de pedres, que raja connectant amb una canalització
estreta i artificial, acabant en una bassa. Tots els elements citats son de caràcter
antròpic.

Dades generals
Categoria: Font antròpica

Orientació: SE

Corrent: baixa/nulla

Mida: 150 x 165 cm

Fondària: 7cm

pH: 6,8

Fons: sauló

Eutrofització: poca

Contaminació: no

Estat conservació: òptim

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: Bosc mixt de pi i alzina
Vegetació terrestre: Phragmites australis.
Vegetació aquàtica: Algues filamentotes.
Amfibis: Alytes obstetricans (Larves)(Postes)

Reproducció: Si

Actuacions de gestió i manteniment: En general es troba en bon estat i es noten
algunes actuacions realitzades per
impedir l’accés a la bassa
artificial amb la collocació d’una
reixa
metàllica.
Caldria
únicament impedir l’alimentació
de gats que es realitza a la zona,
doncs aquests han estat detectats
i representen uns hàbils caçadors
de preses petites.
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FONT DEL GOIG
Localització: També rep el nom de Font de Can Ruti doncs es troba a prop de
l’hospital. Situada més amunt de la Font de l’Amigó (Badalona).
UTM: 31T 436599-4593330.
Descripció: Font de nova construcció amb una bassa de formigó quadrangular,
connectada a una canalització final de desaigue.

Dades generals
Categoria: Font antròpica

Orientació: SE

Corrent: nulla

Mida: 143 x 168 cm

Fondària: 46cm

pH: 7,8

Fons: roca

Eutrofització: poca

Contaminació: no

Estat conservació: òptim

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: Brolla
Vegetació terrestre: Coriaria mirtiflora i Phragmites australis.
Vegetació aquàtica: Molsa al fons de la bassa.
Amfibis: Alytes obstetricans (L)(A)

Reproducció: Si

Actuacions de gestió i manteniment: Es
troba en bon estat i com en l’altra cas, ha
estat ja habilitada per a la cria d’amfibis. No
caldrien mesures especials. Es recomana no
obstant posar una reixeta al forat de
desaigue de l’interior de la bassa per tal
d’impedir la pèrdua de larves.
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FONT DEL POP
Localització: Segons alguna cartografià es coneguda com Font de beu i tapa.
Localitzada a una zona d’esbarjo propera a Can Ruti (Badalona).
UTM: 31T 436717-4592522.
Descripció: L’aigua brolla d’una canalització construïda de pedres i origina un toll
natural.

Dades generals
Categoria: Font seminatural

Orientació: SE

Corrent: alta

Mida: 124 x 162 cm

Fondària: 8 cm

pH: 7,1

Fons: sauló I fullaraca

Eutrofització: gens

Contaminació: no

Estat conservació: regular

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: Bosc mixt esclarissat
Vegetació terrestre: Rubís ulmifolius.
Amfibis: Alytes obstetricans (Larves)

Reproducció: Si

Macroinvertebrats: Coleoptera.

Actuacions de gestió i manteniment: Aquest punt d’aigua, amb les condicions
actuals no es del tot òptim per a la reproducció d’amfibis. Caldria excavar una bassa
al punt on es troba el toll.
Aquesta hauria de ser de
dimensions reduïdes (similars a
les del toll) i d’uns 20 cm de
fondària. Això asseguraria una
major permanència del règim
hídric, donant temps a les larves
a desenvolupar-se. Tanmateix,
podria protegirse la bassa amb
una reixa metàlica de forma
similar a com s’ha fet a les fonts
de
l’Amigó
i
del
Goig,
respectivament.
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BASSETA DE COMA D’OMS
Localització: Es troba a la Coma d’Oms, aïllada de zones antròpiques.
UTM: 31T 435495-4592455.
Descripció: Bassa petita de totxanes i formigó que recull aigua de pluja.

Dades generals
Categoria: Bassa artificial

Orientació: SE

Corrent: nulla

Mida: 169 x 103 cm

Fondària: 19cm

pH: 8,2

Fons: roca i mat. orgànica

Eutrofització: molta pudor

Contaminació: si, deixalles

Estat conservació: deficient

Accessibilitat pels amfibis: regular
Dades biòtiques

Biòtop: Pineda esclarissada i màquia
Vegetació terrestre: Pistacia lentiscus i Genista escorpius.
Vegetació aquàtica: Algues filamentoses, Potamogeton sp., Ranunculus sp.
Amfibis: Alytes obstetricans (Larves)

Reproducció: Si

Actuacions de gestió i manteniment: Tot i que s’ha constatat la cria de tòtil, no
sembla un punt gaire apte per a la reproducció amfíbica. Cal buidar-la per
desautoritzar-la i netejar-la de deixalles. També presenta una problemàtica molt
evident doncs constitueix una trampa mortal per moltes espècies d’amfibis. Es molt
fàcil de colonitzar però molt
difícil de poder sortir doncs les
parets interiors formen son
verticals (90º) i el desnivell de
l’aigua impossibilitaria la sortida
d’espècies com la salamandra,
el gripau comú o el gripau
corredor que no poden grimpar.
Caldria construir una mena de
rampa interior per facilitar la
sortida.
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FONT DEL TORT
Localització: Es troba a Can Tort (Montcada i Reixach), formant part d’una àrea
recreativa de picnic.
UTM: 31T 433432-4592997.
Descripció: Font construïda de totxanes amb una petita bassa connectada a una
canalització.

Dades generals
Categoria: Font antròpica

Orientació: NO

Corrent: nulla

Mida: 97 x 46 cm

Fondària: 7,5 cm

pH: 6,8

Fons: roca

Eutrofització: gens

Contaminació: no

Estat conservació: deficient

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: bosc mixt
Amfibis: Bufo bufo (Adul t atropellat) i Alytes obstetrican s (Adult)

Reproducció: No

Actuacions de gestió i manteniment: No es apta per la cria d’amfibis doncs la bassa
reté molt poca aigua que se’n perd molta per la canalització. Hauria de ser
restaurada totalment amb mesures similars a les realitzades a les fonts badalonines
(Amigó, Pop i Can Ruti).
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FONT DELS AVELLANERS
Localització: Es troba a La Malesa (Montcada i Reixach), S’arriba seguint una pista
des de més amunt de Can Tort.
UTM: 31T 434484-4594034.
Descripció: Font completament artesanal amb una pica, una canalització i un petit
estany.

Dades generals
Categoria: Font antròpica

Orientació: NO

Corrent: baixa

Mida: 157 x 118 cm

Fondària: 8 cm

pH: 6,5

Fons: sauló I mat. orgànica

Eutrofització: poca

Contaminació: no

Estat conservació: òptim

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: bosc mixt
Vegetació terrestre: Quercus ilex, hedera helix, Rubus ulmifolius i falgueres.
Vegetació aquàtica: algues verdes filamentoses.
Amfibis: Salamandra salamandra (Larves i Adult)

Reproducció: Si

Actuacions de gestió i manteniment: No cal fer cap actuació, a més el seu creador i
restaurador, Joan Fuster Joan, ha realitzat un punt molt adient per a la reproducció
d’algunes espècies. Així ho demostra la gran quantitat de larves presents.
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FONT DELS CAÇADORS
Localització: Es troba molt a prop de la font dels Avellaners, seguint un altre pista.
UTM: 31T 434830-4593904.
Descripció: Font canalitzada per una petita tubería, amb una pica petita d’obra.
Molt discreta però al costat del camí

Dades generals
Categoria: Font seminatural

Orientació: NO

Corrent: baixa

Mida: 66 x 35 cm

Fondària: 9 cm

pH: 6,9

Fons: fulles de roure

Eutrofització: poc

Contaminació: no

Estat conservació: regular

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: bosc mixt de roure i alzina (Buscar quin tipus roure, Tomàs)
Vegetació terrestre: Rubus ulmifolius i Hedera helix.
Amfibis: Salamandra salamandra (Larves).

Reproducció: Si

Macroinvertebrats: Diptera (L).

Actuacions de gestió i manteniment: L’actuació més important a realitzar en
aquesta font, seria la de suplantar la pica per un altre de més gran i collocar-hi una
reixa de protecció, doncs els caçadors cada cop que passen amb els seus gossos, la
netegen de fulles per donar de beure als seus animals. Això fa que en l’actualitat, tot
i haver-se localitzat larves de salamandra, sigui inviable la reproducció de cap
espècie.
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BASSA DE CAN TORRENTS
Localització: Al restaurant Can Torrents a Sant Fost de Campsentelles.
UTM: 31T 436077-4595005.
Descripció: Basses rectangulars de formigó amb poca quantitat d’aigua.

Dades generals
Categoria: Bassa antròpica

Orientació: NE

Corrent: nulla

Mida: 210 x 150 cm

Fondària: 20 cm

pH: 5,6

Fons: llims

Eutrofització: molt

Contaminació: no

Estat conservació: deficient

Accessibilitat pels amfibis: dolenta
Dades biòtiques

Biòtop: Zona antròpica amb conreus I vegetació ruderal
Vegetació terrestre: Ficus carica i hedera helix.
Vegetació aquàtica: algues verdes filamentoses i Lentiscus sp.
Amfibis: Alytes obstetricans (Larves) i Salamandra salamandra (Adult atropellat).

Reproducció: Si

Macroinvertebrats: Gerris naja, orthoptera (L) i quironomidae.
Actuacions de gestió i manteniment: Els amfibis no poden accedir a reproduir-se
dins aquesta bassa per ser de paret
vertical. Solament el tòtil que es
grimpador pot colonitzar-la tot i que
difícilment, doncs l’alçada de la
paret de la bassa és considerable.
Mesures similars a les citades per a la
bassa de la Coma d’Oms.
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FONT DE LA CANALETA
Localització: S’arriba seguint un camí des del restaurant Can Torrents.
UTM: 31T 436229-4594825.
Descripció: Font canalitzada per una tubería metàllica. L’aigua cau sobre un canal
de recent construcció

Dades generals
Categoria: Font antròpica

Orientació: NO

Corrent: alta

Mida: 172 x 33 cm

Fondària: 3,5 cm

pH: 7,9

Fons: sauló i mat. orgànica

Eutrofització: gens

Contaminació: no

Estat conservació: deficient

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: Bosc de ribera
Vegetació terrestre: Alnus glutinosa, Quercus cerrioides i hedera helix.
Amfibis: Salamandra salamandra (Larves).

Reproducció: No

Actuacions de gestió i manteniment: La font es inviable per a la cria de amfibis, les
larves detectades estaven a pocs metres en un toll en el marge de la riera. Al costat
d’aquesta font hi ha una bassa antròpica de grans dimensions que si podria ser
colonitzada. Caldria construir un recipient en forma de pica per a la font per tal que
pugui contenir aigua durant suficient temps pel desenvolupament de les larves de
salamandra i lògicament sense desaigue.
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FONT DE LA DINAMITA
Localització: Es troba mig amagada a les rodalies de l’antiga fàbrica de dinamita de
sant Fost de Campsentelles. S’arriba per un camí des del poble
UTM: 31T 436228-4594826.
Descripció: Font de totxanes amb una petita pica que acumula l'aigua.

Dades generals
Categoria: Font antròpica

Orientació: NO

Corrent: baixa

Mida: 110 x 80 cm

Fondària: 30 cm

pH: 5,6

Fons: sauló i fulles de plataner

Eutrofització: força

Contaminació: no

Estat conservació: òptim

Accessibilitat pels amfibis: bona
Dades biòtiques

Biòtop: Bosc mixt caducifoli (roure, alzina, plataner)
Vegetació terrestre: Rubus ulmifolius, molsa, falgueres i Hedera helix.
Amfibis: Salamandra salamandra (Larves).

Reproducció: Si

Actuacions de gestió i manteniment: Bon punt d’aigua per a la cria d’amfibis amb
abundància de larves. Solament caldria arnar-la netejant de tant en tant.
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BASSES DE TORRE DELS FRARES
Localització: Seguint el camí de la Torre dels Frares a Montcada i reixach.
UTM: 31T 433431-4592147.
Descripció: Basses adjuntes construïdes de formigó i totxanes.

Dades generals
Categoria: B asses antròpiques

Orientació: NO

Corrent: nulla

Mida: 283x283 i 245x113 cm

Fondària: 38 i 40 cm

pH: 6,9

Fons: llims i mat. orgànica

Eutrofització: molt

Contaminació: no

Estat conservació: deficient

Accessibilitat pels amfibis: dolenta
Dades biòtiques

Biòtop: Pineda
Vegetació terrestre: Rubus ulmifolius, molsa, falgueres i Hedera helix.
Amfibis: Alytes obstetricans (Larves) i Hyla meridionalis (Adult ofegat i cants).

Reproducció: Si

Macroinvertebrats: Gerris naja, Notonecta glauca, Quironomidae i Orthoptera (L)
Actuacions de gestió i manteniment: Necessita fortes mesures d’adequació. En
primer lloc una bona neteja per deseutrofitzar les basses i construcció de rampes
d’entrada i sortida d’amfibis. Bona prova de la necessitat d’aquesta mesura es la
troballa d’un adult de reineta mort ofegat en una de les basses. Solament i cria el
tòtil però s’han sentit cants de reineta a les rodalies, junt a la riera.
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TORRENT VALLENSANA
Localització: A peu de carretera entre Santa Coloma de Gramanet i Montcada i
Reixach.
UTM: 31T 432864-4592260.
Descripció: De les poques rieres prospectades al parc natural amb un regim hídric
més o menys continu i estable. Amb vegetació riberenca ben desenvolupada.

Dades generals
Categoria: Riera natural

Orientació: SE

Corrent: alta

Fons: roca i llims

Eutrofització: poc

Estat conservació: òptim

Accessibilitat pels amfibis: bona

pH: 6,3

Contaminació: si, deixalles

Dades biòtiques
Biòtop: Vegetació de ribera amb dominància de freixes
Vegetació terrestre: Rubus ulmifolius, Fraxinus angustifolia i Phragmytes australis
Amfibis: Rana perezi (Adults cantant) (Larves).

Reproducció: Si

Actuacions de gestió i manteniment: Netejar les deixalles sòlides per augmentar la
qualitat de la riera.
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Llistat d’un centenar de punts d’aigua dins de l’àmbit del parc natural. La situació de
les basses s’ha extret del servei cartogràfic de Catalunya a partir de la seva pàgina
web.

NOM

MUNICIPI

Safareig
Bassa-reg

PUNT

Cal Moro

Alella
Alella

Bassa 1
Bassa 1

Can Sans
A prop Ca l'Arquer

Alella
Badalona

440869
436970

4594322 1400 cm. 3200 cm.
4591932 1300 cm. 200 cm.

110 m.
110 m.

Bassa 1
Bassa 2

A prop Ca n'Oms
A prop Ca n'Oms

Badalona
Badalona

435732
435659

4592349
4592331

200 cm.
300 cm.

500 cm.
200 cm.

175 m.
160 m.

Bassa 1
Bassa 1

A prop Cal Dimoni
A prop Can Cabra

Badalona
Badalona

435570
436828

4592191
4591808

300 cm.
300 cm.

300 cm.
1000 cm.

180 m.
125 m.

Bassa 1
Bassa 2

A prop Can Marc
A prop Can Mora

Badalona
Badalona

435751
435835

4592826
4591409

300 cm.
100 cm.

200 cm.
100 cm.

275 m.
110 m.

Bassa 1
Pou 1

A prop Can Mora
A prop Can Mora

Badalona
Badalona

435830
435830

4591394
4591393

200 cm.
100 cm.

200 cm.
100 cm.

110 m.
110 m.

Bassa 1
Bassa 1

A prop Can Mora
A prop Can Nadal
A prop Can SantRomà
A prop Can-Coll

Badalona
Badalona

435836
436037

4591409
4591514

100 cm.
200 cm.

100 cm.
200 cm.

110 m.
95 m.

Badalona
Badalona

438071
436135

4592608
4592018

100 cm.
500 cm.

1400 cm.
900 cm.

140 m.
130 m.

Badalona
Badalona

436147
435618

4592027
4592857

400 cm.
200 cm.

900 cm.
200 cm.

130 m.
240 m.

Badalona

435740

4592568

500 cm.

400 cm.

205 m.

Badalona

433736

4592868

300 cm.

400 cm.

155 m.

Font

A prop Can-Coll
A prop Coma d'Oms
A prop Replà Can
Barbeta
A prop Turó d'en
Tort
Amigó

Badalona

435751

4593468

150 cm.

165 cm.

Font
Bassa 1

Ca l'Alemany
Ca L'Amigó

Badalona
Badalona

435550
435936

4590845
4591540

200 cm.

200 cm.

110 m.

Bassa 1
Bassa-reg

Ca L'Amigó
Ca l'Amigó

Badalona
Badalona

435942
435941

4591539
4591539

800 cm.
500 cm.

700 cm.
400 cm.

110 m.

Safareig
Safareig

Ca l'Amigó
Ca l'Anita

Badalona
Badalona

435941
436207

4591539
4591121

150 cm.
150 cm.

150 cm.
150 cm.

Bassa 1
Bassa 2

Ca l'Arquer
Ca l'Arquer

Badalona
Badalona

436867
436872

4591876
4591953

300 cm.
300 cm.

100 cm.
700 cm.

115 m.
115 m.

Bassa 1
Bassa 1

Ca n'Oms
Can Barbeta

Badalona
Badalona

435794
436267

4592324
4592780

100 cm.
500 cm.

300 cm.
400 cm.

190 m.
185 m.

Bassa 2
Bassa 1

Can Cabra
Can Calafell

Badalona
Badalona

436931
437970

4591795 1000 cm. 500 cm.
4592314 600 cm. 1200 cm.

110 m.
120 m.

Bassa 1
Bassa 1

Can Cases
Can Comes

Badalona
Badalona

436187
436157

4592680
4592648

400 cm.
700 cm.

300 cm.
800 cm.

170 m.
180 m.

Bassa 2
Bassa-reg

Can Comes
Can Curt

Badalona
Badalona

436156
436197

4592630
4591084

200 cm.
150 cm.

200 cm.
300 cm.

185 m.

Bassa 3
Bassa 1

Can Grapa
Can Grapa

Badalona
Badalona

436095
436021

4591779 1800 cm. 1800 cm.
4591784 600 cm. 800 cm.

120 m.
135 m.

Bassa 2
Bassa 1

Can Grapa
Can Mas

Badalona
Badalona

436072
435623

4591737
4591677

125 m.
135 m.

Bassa 1
Bassa 1
Bassa 2
Bassa 1
Bassa 1
Bassa 1

UTM X

UTM Y

Mida 1

Mida 2

200 cm.
200 cm.

250 cm.
300 cm.

800 cm.
200 cm.

800 cm.
200 cm.
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Bassa 2
Bassa 3

Can Mas
Can Miravitges

Badalona
Badalona

435657
436851

4591687 400 cm.
4591975 1600 cm.

700 cm.
400 cm.

135 m.
125 m.

Bassa 1
Bassa 2

Can Miravitges
Can Miravitges

Badalona
Badalona

436872
436718

4591953
4591946

300 cm.
300 cm.

500 cm.
400 cm.

115 m.
140 m.

Safareig
Bassa 3

Can Miravitges
Can Mora

Badalona
Badalona

436814
435880

4591983
4591356

150 cm.
800 cm.

200 cm.
800 cm.

105 m.

Bassa 1
Bassa 2

Can Mora
Can Mora

Badalona
Badalona

435923
435910

4591388 500 cm.
4591355 1400 cm.

400 cm.
800 cm.

100 m.
95 m.

Bassa 1
Bassa 2

Can Ruti
Can Ruti

Badalona
Badalona

436325
436369

4592860
4592837

300 cm.
100 cm.

900 cm.
200 cm.

185 m.
185 m.

Font
Bassa 1

Can Ruti (goig)
Can Sabata

Badalona
Badalona

436599
436031

4593330
4592276

143 cm.
700 cm.

168 cm.
700 cm.

150 m.

Bassa 1
Bassa 1

Can Sabata
Can Trons

Badalona
Badalona

436032
435739

4592276
4591958

700 cm.
200 cm.

700 cm.
200 cm.

155 m.
155 m.

Bassa 1
Pou 1

Can-Coll
Can-Coll

Badalona
Badalona

436164
436174

4591903 1000 cm.
4591994 200 cm.

300 cm.
200 cm.

125 m.
120 m.

Bassa
Font

Coma d'Oms
de Sant Jeroni

Badalona
Badalona

435495
435232

4592455
4591319

169 cm.

103 cm.

Font
Pou 1

Badalona
Badalona

435121
435061

4592607
4591587

200 cm.

200 cm.

150 m.

Badalona

435771

4591887

200 cm.

300 cm.

40 m.

Badalona

436248

4592279

500 cm.

500 cm.

155 m.

Bassa 1

d'en Mora
Font Santa de Baix
La Colònia de Sant
Jaume
la Colònia de Sant
Jordi
la Coscollada

Badalona

435839

4593714

300 cm.

300 cm.

370 m.

Font
Bassa 1

la Xapa
Mas Oliver

Badalona
Badalona

435427
435886

4591952
4591938

400 cm.

400 cm.

150 m.

Font
Bassa
temp

Pop

Badalona

436717

4592522

124 cm.

162 cm.

Prego

Badalona

435965

4591424

500 cm.

400 cm.

Badalona

436043

4592728

Badalona

435242

4591298 1500 cm. 5400 cm.

110 m.

Badalona

435076

4591477

200 cm.

200 cm.

140 m.

Bassa 1

Prego
Sant Jeroni de la
Murtra
Sant Jeroni de la
Murtra
Sant Jeroni de la
Murtra

Badalona

435043

4591439

500 cm.

800 cm.

135 m.

Bassa 2
Bassa 1

Torre Pallaresa
Tunel de la Pallaresa

Badalona
Badalona

434727
435182

4590927 3400 cm. 2700 cm.
4590625 200 cm. 200 cm.

130 m.
100 m.

Bassa 1
Bassa-reg

Turó de Miravitges
vei Cal Curt

Badalona
Badalona

436833
436210

4592056
4591048

300 cm.
200 cm.

1000 cm.
200 cm.

125 m.

Safareig
Bassa 1

vei Cal Curt
Vinyes del Níssos

Badalona
Badalona

436210
436395

4591048
4593453

150 cm.
400 cm.

150 cm.
200 cm.

315 m.

Bassa 1

Turó d'en Boscà

436585

4591558

200 cm.

300 cm.

160 m.

Bassa 1

A prop Can Bonet

432868

4593503 1800 cm. 1300 cm.

50 m.

Bassa 2

A prop Can Bonet

432946

4593623 1300 cm. 1100 cm.

50 m.

Bassa 1

A prop Can Panxa

433736

4592868

200 cm.

300 cm.

155 m.

Bassa 1

A prop Can Ponç

433697

4592544 1300 cm.

600 cm.

100 m.

Bassa 1

A prop Can Riera

434208

4592896

300 cm.

400 cm.

160 m.

Bassa 1

Ca l'Oleguer

Badalona
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac

434446

4592922

300 cm.

300 cm.

170 m.

Bassa 1
Bassa 1

Torrent
Bassa 1
Bassa 2
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Can Colomer

Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixac
Montcada i
Reixach
Badalona

437214

4591762 2700 cm. 1400 cm.

122 m.

Can Colomer
Can Vestit

Badalona
Badalona

437136
437189

4591800
4591911

500 cm.
200 cm.

500 cm.
300 cm.

118 m.
130 m.

Bassa 2
Safareig 1

Can Vestit
Castell Gotmar

Badalona
Badalona

437178
437144

4591926
4591952

500 cm.
500 cm.

700 cm.
100 cm.

130 m.
130 m.

Bassa 1
Bassa 1

el Pomar de Dalt
el Pomar de Dalt

Badalona
Badalona

437112
437135

4591829
4591800

400 cm.
400 cm.

400 cm.
400 cm.

120 m.
120 m.

Bassa 1
Bassa 2

Mas Boscà
Mas Boscà

Badalona
Badalona

436993
437035

4591599
4591556

300 cm.
200 cm.

400 cm.
200 cm.

110 m.
100 m.

Bassa 3

4591705

200 cm.

300 cm.

100 m.

435938

4591205

500 cm.

300 cm.

95 m.

435942

4591199

200 cm.

400 cm.

95 m.

Font

Better

436764

4594633

Bassa 1

Can Ferrater

436065

4591304

800 cm.

800 cm.

105 m.

Bassa 2

Can Ferrater

Badalona
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles

437019

Bassa 2

Mas Boscà
A prop les Cases de
Can Ferrater
A prop les Cases de
Can Ferrater

436070

4591268

600 cm.

300 cm.

100 m.

Bassa 1

Ca n'Anhels

Bassa 1

Can Bonet

Torrent

Can Bonet

Pou 1

Can Carreres

Bassa 1
Bassa 1

Can Devesa Nou
Can Fontanet de
Baix

Torrent

Can Guell

Bassa 1

Can Peces

Bassa 1

Can Pla

Bassa 1

Can Rafa

Torrent

Reixac

Font

Sant Pere

Bassa 1

Sant Pere de Reixac

Bassa 1

Torre dels Frares

Bassa 1

Torre dels Frares

Bassa 2

Torre dels Frares

Torrent

Vallençana

Font

Avellaners

Font

Caçadors

Font

Tort

Bassa

Ca l'Adrove

Bassa 1
Bassa 2
Safareig 1

Bassa 1

433218

4594118

700 cm.

1600 cm.

65 m.

432946

4593623 1400 cm. 1100 cm.

45 m.

433555

4593789

433704

4592596

200 cm.

200 cm.

105 m.

434387

4592514

600 cm.

1000 cm.

130 m.

433557

4594367 1500 cm. 1500 cm.

85 m.

433799

4593243

433705

4594650

400 cm.

1200 cm.

75 m.

433466

4594605

600 cm.

500 cm.

80 m.

433548

4592524

200 cm.

700 cm.

95 m.

434195

4594217

433863

4593796

433834

4594338

600 cm.

200 cm.

150 m.

432904

4592112 2200 cm. 1200 cm.

50 m.

433431

4592147

283 cm.

283 cm.

433431

4592147

283 cm.

113 cm.

432864

4592260

434484

4594034

157 cm.

118 cm.

434830

4593904

66 cm.

35 cm.

433432

4592997

97 cm.

46 cm.

300 cm.

600 cm.
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Bassa

Can Torrents

Bassa

Canaleta

Font

Canaleta

Font

de les Monges

Font

del Rossinyol

Font

dels Castanyers

Font

Dinamita

Font

la Guineu

Font

la Bota

Font

l'Alzina

Font

les Canyes

Font

Sant Roc

Pou 1
Bassa 1

A prop Bosc Bonic
A prop Can Filaina i
Torres dels Frares

Bassa 1

Can Geperut

Pou 1

Sant Onofre

Bassa 1

Bassa 2

Sant Onofre
A prop Cartoixa de
Montalegre
A prop Cartoixa de
Montalegre
A prop Cartoixa de
Montalegre
A prop Cartoixa de
Montalegre
A prop CEIP Lola
Anglada
A prop CEIP Lola
Anglada

Font
Torrent

Alba
Can Fabregues

Torrent
Torrent

Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fost de
Campsentelles
Santa Coloma
de Gramanet
Santa Coloma
de Gramanet
Santa Coloma
de Gramanet
Santa Coloma
de Gramanet
Sta. Coloma De
Gramanet
Sta. Coloma De
Gramanet
Sta. Coloma De
Gramanet
Sta. Coloma De
Gramanet
Sta. Coloma De
Gramanet

436077

4595005

210 cm.

150 cm.

436229

4594825

300 cm.

200

436229

4594825

172 cm

33 cm

437582

4593883

437328

4594202

436060

4594473

436228

4594826

110 cm

80 cm

435655

4594118

433987

4591290

432949

4590960

433029

4591466

433992

4591208

434319

4591630

100 cm.

100 cm.

225 m.

433090

4592124

500 cm.

500 cm.

45 m.

434852

4592688

700 cm.

600 cm.

165 m.

434706

4591823

200 cm.

200 cm.

265 m.

434706

4591823

300 cm.

300 cm.

265 m.

Tiana

437867

4593332 1400 cm. 1800 cm.

210 m.

Tiana

437849

4593456

500 cm.

900 cm.

220 m.

Tiana

437889

4593477

500 cm.

1100 cm.

225 m.

Tiana

437927

4593466 1200 cm.

600 cm.

225 m.

Tiana

438616

4593880 1500 cm. 1500 cm.

190 m.

Tiana

438649

4593969

400 cm.

175 m.

Tiana
Tiana

438091
439420

4593818
4593674

la Burra
Pi d'en Moreu

Tiana
Tiana

437564
438316

4593226
4594101

Bassa 1
Font

Poblat de Sant-Romà
Sant Bru

Tiana
Tiana

438048
438025

4592771 3600 cm. 1200 cm.
4593122 292 cm
310 cm

160 m.

Torrent

Vallcirera

Tiana

440770

4592802

Bassa 1
Bassa 2
Bassa 3
Bassa 4
Bassa 1

200 cm.
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