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1. Introducció
L’any 2009 l’Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) va iniciar el
projecte “Fes reviure el Ripoll!”. Aquest és un projecte que consisteix en la restauració
ecològica d'un tram del Riu Ripoll al seu pas pel municipi de Sabadell. En paral.lel, un
altre objectiu del projecte, és el d'efectuar un exercici d'educació ambiental a l'aire lliure.
La primera zona d’actuació era un tram de 500 metres del riu Ripoll (unes 4 hectàrees),
entre el pas de Jonqueres fins l'assut del molí de l'Amat, al barri de Can Puiggener.

Fins l’any 2011 el projecte es va centrar en recuperar la vegetació de ribera. Aquesta
recuperació de la vegetació fluvial es va realitzar de manera que aquest nucli de vegetació
facilités la recuperació natural en altres trams del riu situats aigües avall. Concretament
aquesta primera fase del projecte (desenvolupat entre el 2009 i el juliol del 2011) va
consistir en l'eliminació de plantes allòctones (principalment canya), desviar la pastura
d'un ramat, eliminar els residus i plantar uns 15.000 peus d'espècies autòctones i de
filiació genètica amb les comunitats existents al Ripoll aigües amunt.

A finals del 2011 es va iniciar una segona fase del projecte de recuperació que va consistir
en accions de foment de la fauna: recuperació de basses temporals per la cria d'amfibis,
creació d'un gorg per la cria de peixos i rèptils, i instal·lació de caixes niu per ocells i
ratpenats, a més del control d'abocaments, la vigilància sobre al moratòria de pastura i el
manteniment i consolidació de les actuacions realitzades en la primera fase. El 2012 el
projecte s’amplia actuant aigües avall de la primera zona, ja dins l’àmbit de la Font dels
Gitanos, al barri de Can Puiggener.

El present estudi s’inclou dins l’àmbit d’actuacions per tal d’incrementar el coneixement
de les comunitats de peixos i l’herpetofauna present a la zona gestionada, així com
realitzar una tasca de descoberta i d’educació ambiental a l’entorn d’aquesta fauna i
aquest sistema natural. La tasca s’ha centrat en el nou àmbit d’actuació de la Font dels
Gitanos.
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2. Objectius
Els objectius d’aquest projecte han estat:
-

donar a conèixer al públic en general i a estudiosos de la natura, la fauna aquàtica
del tram d’estudi (bàsicament amfibis i peixos).

-

obtenir informació i realitzar una primera aproximació al coneixement de la fauna
aquàtica (comunitats de peixos i d’herpetofauna) present en aquest tram de riu.

-

fer propostes de gestió per la conservació i millora d’aquestes comunitats.

3. Material i mètodes
Aquest projecte s’ha desenvolupat prioritzant la descoberta de fauna cap al públic general
però intentant, a la vegada, obtenir informació de les comunitats de peixos i
herpetofauna. Per aquest motiu s’han utilitzat diferents metodologies d’estudi científic,
realitzades sempre per tècnics de CEBCAT-La Balca, però acompanyats a la vegada per
voluntaris i socis de l’ADENC. La zona d’estudi d’aquest any s’ha centrat a la zona de la
Font dels Gitanos, aigües avall de la resclosa que limita amb la zona de Jonqueres (Figura
2). A la zona de la Font dels Gitanos l’Adenc ha creat dues noves basses (marcades amb 1
i 2 a la Figura 2) que s’han estudiat durant el mostreig d’amfibis.

Metodologia per estudiar la comunitat de peixos
El mostreig de la comunitat de peixos es va realitzar utilitzant la pesca elèctrica (Figura 1).
Aquesta és una tècnica científica estandarditzada i àmpliament utilitzada per estudiar la
comunitat de peixos. La pesca elèctrica consisteix en submergir, de manera controlada,
dos elèctrodes a l'aigua per produir un camp elèctric al qual els peixos responen amb
natació involuntària en direcció a l'ànode (electrotaxi), que està connectat a un salabre.
Els peixos queden paralitzats quan s'aproximen al salabre (electronarcòsis), però es
recuperen ràpidament quan es traslladen fora del camp elèctric. Un cop capturats es
posen en bidons amb aigua i oxigenadors on es recuperen. Un cop recuperats
s’identifiquen les diferents espècies i es mesuren (longitud i pes) per conèixer la
composició i estructura de la comunitat de peixos. El tram mostrejat és un transsecte de
100 metres de longitud de pesca elèctrica. El dissabte 24 de maig de 2014 es van realitzar
dos trams de mostreig (un aigües amunt i l’altre aigües avall d’una resclosa) per conèixer
la comunitat de peixos (Figura 2).
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Figura 1. Diferents moments del mostreig amb pesca elèctrica. Fotografies de Mireia
Calvet.

9

Figura 2. Imatge aèria de la zona d’estudi amb els punts de mostreig i les dues basses de
nova creació marcades (1 i 2).

Recorregut dels transsectes nocturns
Trams realitzats amb pesca elèctrica

1

2
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Metodologia per estudiar la comunitat d’herpetofauna
Per estudiar la comunitat d’herpetofauna s’han utilitzat diferents mètodes: transsectes
visuals nocturns, escoltes nocturnes i salabratades. El motiu d’utilitzar diferents tècniques
és que l’herpetofauna té un cicle vital complex: migracions fora la zona d’aigua, cants
d’aparellament, estadi larvari dins l’aigua,... Es van utilitzar diferents tècniques de
mostreig per poder detectar les espècies en algun dels diferents estadis vitals. Així mateix,
es van realitzar les mateixes tècniques en dos moments diferents moments de l’any
(divendres 21 de març i divendres 6 de juny) per tal d’integrar el cicle vital i també per
tenir un gradient de variables climàtiques (tenint en compte que l’activitat d’aquesta
fauna depèn fortament de la meteorologia).

Descripció de les tècniques de mostreig utilitzades:
- Transsectes visuals nocturns: aquest mètode de mostreig consisteix en tenir un
transsecte estandaritzat (de traçat i longitud fixa i coneguda) que s’ha de realitzar de nit
amb el suport de potents llanternes. L’objectiu dels transsectes nocturns és detectar
individus d’amfibis adults (estiguin o no cantant). En aquest projecte el transsecte
nocturn era part de la zona de Jonqueres fins aigües avall de la resclosa entrant a l’àmbit
de la Font dels Gitanos (Figura 2). Aquest recorregut tenia una longitud de 0,8 km
(Figura 2). Durant el transsecte nocturn es realitzaven diferents estacions d’escolta
(mostreig auditiu).

- Mostreig auditiu (escoltes nocturnes): consisteix a escoltar els cants dels amfibis per
identificar l’espècie i l’abundància. Els mascles d’amfibis (granotes i gripaus) canten per
atraure les femelles a l’inici del període reproductiu. En cada punt d’escolta es fa una
espera d’1 minut en silenci durant els quals s’anoten les espècies identificades i també un
valor del volum dels cants.

- Salabratades: aquest mètode consisteix en passar el salabret en una massa d’aigua
determinada (bassa o riu) per tal de capturar larves d’amfibi. S’han de realitzar diferents
salabratades dins la massa d’aigua que es vol mostrejar intentant integrar els diferents
microhàbitats i ambients del sistema. Aquesta tècnica s’ha aplicat a les basses de nova
creació i també a les ja preexistents.
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4. Resultats peixos
Es van mostrejar dos trams (100 metres cada transsecte) del riu Ripoll a la zona de la Font
dels Gitanos (Figura 2). Concretament es va treballar aigües amunt i aigües avall d’una
resclosa que disposa de pas de peixos. La comunitat de peixos dels dos trams ha estat
semblant i està formada per dues espècies: el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i la
bagra (Squalius laietanus) (Taula 2). Aquestes dues espècies són autòctones d’aquesta
conca. El tram d’aigües amunt es va detectar un sol individu de carpa (Cyprinus carpio), de
longituds molt petites (92 mm). Ni a la zona de Jonqueres ni a zona de la Font dels
Gitanos s’han trobat mai carpes grans reproductores, la qual cosa indica que en alguna
zona propera hi ha una població estable de carpa, probablement en una zona on el riu
Ripoll tingui més profunditat i el corrent sigui més lent (ja que és l’hàbitat idoni de la
carpa). Tot i així, l’abundància relativa de la carpa a la zona d’estudi és extremadament
baixa, per tant no suposa cap perill per la qualitat de l’ecosistema ni posa en risc la
comunitat de peixos autòctons presents.

Pel que fa a la riquesa d’espècies detectada cal esmentar que és la que s’esperaria de forma
natural, excepte pel que fa a l’absència de l’anguila. Els rius mediterranis tenen unes
característiques ambientals extremes (fortes sequeres a l’estiu i fortes avingudes a la
primavera i tardor) aquest ha fet que evolutivament només unes poques espècies si hagin
pogut adaptar. Per aquest motiu la riquesa d’espècies que es troben a les conques dels rius
mediterranis és molt menor que la del nord d’Europa o els Estats Units, on hi ha zones
amb grans rius i climes no tant extrems. Per tant, el barb de muntanya i la bagra són les
dues espècies que de forma natural han d’estar en aquest tram de riu. Tot i així, l’anguila,
que és una espècie autòctona (es reprodueix al mar dels Sargassos però que va als rius i hi
migra aigües amunt per madurar-hi sexualment), també hi hauria de ser present. El fet
que no s’hagi detectat l’anguila no és conseqüència de la mala qualitat d’hàbitat d’aquest
tram en concret del Ripoll sinó que és degut al conjunt d’interrupcions en la continuïtat
fluvial que hi ha aigües avall del tram estudiat. L’anguila entra per la desembocadura del
riu quan té entre 2-3 anys i va migrant aigües amunt per madurar sexualment. En
l’actualitat, al riu hi ha una elevada quantitat de rescloses i petites preses que acaben
dificultat fins a evitar del tot aquesta migració. Per aquest motiu d’anguila no és present
en aquest tram de riu.
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Figura 3. Histograma de talles per les dues espècies detectades (bagra i barb de muntanya)
en els dos punts de mostreig realitzats (aigües amunt i aigües avall de la resclosa, veure
detalls de la localització a la Figura 2).
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Pel que fa a les dues espècies de peixos autòctons presents, l’histograma de talles (Figura
3) ens mostra que les poblacions presenten una estructura de mides ben estructurada,
sense que hi manqui de manera destacada cap rang de talles. Aquest fet indica que
ambdues espècies s’estan reproduint en bones condicions i de manera adequada en
aquest tram de riu. Les diferents abundàncies d’ambdues espècies aigües amunt i agües
avall de la resclosa són conseqüència de petites diferències en el microhàbitat dels punts
de mostreig (abundància de vegetació, refugis,...) però es poden considerar que són unes
bones densitats per ambdues espècies i pels dos llocs de mostreig.
És destacable que durant tots els mostrejos no s’hagi detectat cap individu amb paràsits
externs. Aquest fet és positiu i podria indicar una baixa càrrega de contaminació. En
situacions de contaminació els peixos pateixen estressos fisiològics que acaben facilitant la
colonització de paràsits sobre el seu cos.
Finalment, cal destacar que es va detectar un barb amb signes d’haver estat capturat
probablement per xarxes de pesca. Per utilitzar aquest art de pesca és necessari permís de
captura científica, la qual cosa podria indicar presència de furtius a la zona (Figura 4).

Taula 2. Nombre d’individus capturats per cada espècie i lloc de mostreig.
Lloc de mostreig \ Espècie

Bagra

Barb

Carpa

Aigües amunt

19

14

1

Aigües avall

22

40

0

Figura 4. Exemplar de barb amb marques de xarxa.
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5. Resultats herpetofauna
Les diferents tècniques utilitzades per estudiar l’herpetofauna així com el fet que s’han
realitzat mostrejos en diferents moments de l’any, proporciona una informació de
suficient qualitat com per poder descriure la comunitat present a la zona d’estudi.

S’ha detectat que la comunitat d’amfibis presents a la zona d’estudi està formada per tres
espècies: granota verda (Pelophylax perezi), reineta (Hyla meridionalis) i el tòtil (Alytes
obstericans). Aquesta riquesa específica coincideix, en part, amb la trobada els anys
anteriors a la zona de Jonqueres, però és una mica més pobre ja que a l’àmbit de la Font
dels Gitanos no s’ha detectat el gripau corredor (Bufo calamita) ni el gripauet (Pelodytes
punctatus). El gripau corredor a la zona de Jonqueres era bàsicament present al sistema
terciari de la depuradora, però no al llarg del riu ni a les basses de nova creació. D’altra
banda, cal esmentar que a Jonqueres de gripauet només se’n va detectar un individu el
juliol del 2012, per tant, era una espècie poc abundant a la zona. Probablement, l’espècie
és present a l’àmbit de la Font dels Gitanos però el menor esforç de mostreig aplicat en
aquesta zona ha impossibilitat la detecció.

Les tres espècies detectades a l’àmbit de la Font dels Gitanos s’han trobat de forma
desigual. Taula 1:

granota verda (Pelophylax perezi )
reineta (Hyla meridionalis )
tòtil (Alytes obstericans ).

21 de març
Cens auditiu
2
2
1

Individus
observats
4
0
0

Categories cens auditiu
0 - Absència de cants
1 - Individus comptables no solapats
2 - Individus solapats individualitzables
3 - Cors/solapaments múltiples
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presència 6 de juny
de larves Cens auditiu
no
3
no
2
no
1

Individus
observats
5
0
0

presència
de larves
sí
no
no

L’espècie més abundant ha estat la granota verda, present durant els dos mostrejos i
especialment abundant al mes de juny. Aquesta espècie s’ha detectat al llarg de tot al riu i
també de les basses de nova creació així com les preexistents. Cal destacar la detecció de
larves de granota verda a la bassa de nova creació més propera a la resclosa (més aigües
avall - bassa 2 de la Figura 2). Aquesta bassa presenta una profunditat molt adequada pels
amfibis així com una vegetació que probablement els hi proporciona un hàbitat molt
adequat. Malauradament la detecció i proximitat de cranc de riu americà (Procambarus
clarkii) fa preveure que aquesta espècie de cranc de riu exòtica i invasora pugui colonitzar
properament la bassa, tal i com ja ha fet amb la petita bassa de nova creació (la de més
aigües amunt - bassa 1 de la Figura 2). En aquesta bassa més petita de nova creació no s’hi
han detectat larves de granota verda però sí una població de cranc de riu americà molt
important, tant per l’abundància com per una bona estructura de mides. La qual cosa
indica que el cranc de riu ja si ha establert.

La reineta s’ha localitzat únicament de forma auditiva. Concretament a la zona de sota la
resclosa (sota la carretera, la zona que uneix Jonqueres amb l’àmbit de la Font dels
Gitanos) així com algun individu aïllat a la bassa permanent ja preexistent a la zona de
Can Puiggner (al sud de la bassa 1 de la Figura 2). Potencialment, aquesta espècie es
podria establir a les dues basses de nova creació de la zona de la Font dels Gitanos, i
especialment en aquella/es on el cranc de riu americà no si estableixi.

El tòtil s’ha sentit en els dos mostrejos realitzats. Tot i així, igual que passava a la zona de
Jonqueres, els cants d’aquesta espècies son febles i llunyans i provenen de fora de la zona
d’estudi. Probablement de les zones arbrades damunt dels barrancs del riu Ripoll.

Volem recordar la importància de la temporalitat de les basses. Aquesta temporalitat
podria evitar en bona part l’establiment permanent del cranc de riu americà així com de
la gambúsia (Gambusia holbrooki), peix invasor present a la bassa permanent preexistent a
la zona de la Font dels Gitanos.
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6. Propostes de gestió i de futur
En aquest apartat es volen apuntar, a partir de l’estudi realitzat i el coneixement que es té
de la zona, algunes propostes de gestió així com actuacions de futur:

- la zona de Jonqueres i de la Font dels Gitanos són molt properes i per tant, a nivell
biològic, les dues poblacions es poden considerar una mateixa població o, com a molt, que
formen part d’una sola metapoblació. Això significa que els peixos i l’herpetofauna de les
dues zones són molt properes i molt probablement hi ha moviment i intercanvi d’individus
entre ambdues poblacions. Per tant, és important que les actuacions que es plantegin
tinguin en compte que en realitat s’estan gestionant poblacions molt connectades entre
elles. En aquest sentit s’ha de tenir en compte l’enorme potencial com a “població donant”
que hi ha en el filtre verd pel que fa a les espècies d’amfibis, i especialment de gripau
corredor i reineta (ambdues espècies poc presents al riu). Actuacions de restauració del riu
propers al filtre verd poden facilitar el desplaçament i colonització de part d’aquestes
poblacions cap al riu. Per tant, si es pretenen fer noves actuacions de restauració i creació
de noves basses creiem que les zones de dins al riu més properes al filtre verd serien una
bona actuació per facilitar la colonització d’aquest.
- És important seguir amb atenció la possible colonització del cranc de riu americà i la
gambúsia a les basses de nova creació de l’àmbit de la Font dels Gitanos. Aquestes espècies
són depredadora de postes d’amfibis i per tant un perill per elles. El fet que les basses
s’assequin de manera regular cada estiu afavoreix de manera natural el control de l’espècie.
- Els autors d’aquest treball considerem que les actuacions de restauració portades a
terme (retirada d’espècies vegetals invasores, plantació d’autòctones, creació de les basses,...)
han millorat significativament la qualitat d’hàbitat de la zona, i per tant, han augmentat les
probabilitats que la fauna associada torni a colonitzar aquest tram de riu de manera natural.
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7. Fitxes de les espècies de peixos detectades
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Barbus meridionalis (barb de muntanya)

És un peix de mida relativament petita, que rarament fa més de 30 cm de longitud total i
200 g de pes. És l’única espècie de barbs ibèrics que no és endèmica de la Península. Té el
cos curt i alt, i el cap relativament petit, prenent una aparença cada vegada més robusta a
mesura que es fa gran. Les barbes són lleugerament curtes i primes, sense arribar les
segones al marge posterior de l’ull. La coloració és semblant a la del barb cua-roig (Barbus
haasi), però té una tonalitat bruna grisosa, amb taques molt abundants al cos i les aletes,
tant els adults com els juvenils.

Es reprodueix entre maig i juny i s’alimenta bàsicament d’invertebrats. És una espècie
d’hàbits bentònics, que viu als cursos fluvials de muntanya d’aigües ràpides i oxigenades,
però que també es pot trobar als trams mitjans d’alguns rius mediterranis curts.

És d'aspecte i costums semblants al barb cua-roig, i les seves distribucions són
complementàries a Catalunya: habita a les conques al nord del Llobregat. La seva àrea de
distribució s’estén, a més de Catalunya, al sud-oest de França fins al nord d’Itàlia. En
alguns llocs de Catalunya tendeix a hibridar-se amb el barb cua-roig. La tendència
poblacional és marcadament regressiva en tota la seva àrea de distribució. La majoria de
localitats tenen valors de densitat baixos.
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Squalius laietanus (bagra)

La bagra, a diferència de la bagra europea (Squalius cephalus), és de mida més petita, i les
femelles difícilment superen els 30 cm. El període de reproducció va del mes de maig a
juny. Té una dieta molt àmplia, gairebé omnívora. Menja tant larves d’insectes
(quironòmids, efemeròpters, etc.) com algues, però a mesura que augmenta de mida es
torna més depredadora i s’alimenta de peixos i, ocasionalment, fins i tot pot arribar a
consumir amfibis.

És d’hàbits nedadors i requereix una certa profunditat ja que preferentment ocupa la
zona mitjana de la columna d’aigua. Ha desaparegut de moltes rieres, sobretot per pèrdua
d’hàbitat, entre d’altres factors. Les poblacions ibèriques estan restringides a l’Ebre i a les
conques internes de Catalunya, on ha patit un enorme retrocés en els darrers anys. És
probable que presenti introgressió genètica per hibridació amb la bagra europea (Squalius
cephalus). Els valors de densitat són generalment baixos.
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Cyprinus carpio (Carpa)

Ciprínid de gran talla que pot superar els 70 cm de longitud total. La boca és terminal i
protràctil amb quatre barbillons sensorials situats als costats de la boca. L’aleta dorsal és
llarga i presenta un primer radi fort i serrat. El cultiu intensiu des de temps immemorials
ha donat lloc a diferents races, com la carpa de miralls.

Prefereixen aigües de curs lent i estancades, amb fons de llims i amb temperatures càlides.
Resisteix molt bé la manca d’oxigen i la contaminació de les aigües. És una espècie
omnívora amb predilecció pels invertebrats bentònics. Els adults destrueixen la vegetació
submergida amb efectes nocius per altres espècies.

Originària d’Euràsia s’estén de forma natural des de l’oest d’Europa fins la Xina i sud-est
d’Àsia i des de Sibèria fins el mediterrani i la Índia. És del peixos més expandit per
l’home i fou introduïda a gran part d’Europa pel romans i a la Península Ibèrica va ser
introduïda durant el segle XVII. És abundant en embassaments i en trams migs i baixos
dels rius.
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8. Fitxes de les espècies d’herpetofauna detectades
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Nom: granota verda (Pelophylax perezi)
Àrea de distribució: Península Ibèrica i sud de França.
Descripció general: els mascles no solen sobrepassar els 8 cm i les femelles els 11 cm. El
timpà és ben palès i no presenta glàndules paròtides aparents. Posseeix unes fortes
extremitats posteriors adaptades als salts i la natació. Pot presentar certes rugositats a la
part dorsal, i té un plec prominents dorsilateral a casa costat. Coloració molt variable tot i
que la més comuna és verda amb taques fosques. Larves de color marronós amb taques
fosques i la zona ventral més clara.
Hàbitat: és molt aquàtica i és present en gran varietat d’ambients aquàtics des del nivell
de mar fins a uns 1300 m d’altitud.
Activitat: diürna i nocturna. Durant el dia es troben en punts assolellats.
Reproducció: és entre març-setembre i es reprodueix en masses permanents o gairebé
permanents. Les postes són grans masses globoses d’entre 800 i 10.000 ous.
Particularitats: pràcticament és l’únic anur que canta en ple dia.
Cant: molt variats. Els més comuns són un potent “creeeeeec” o un cant sonor “que-queque-que”.
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Nom: tòtil (Alytes obstetricans)
Àrea de distribució: des del nord d’Àfrica fins al centre d’Europa.
Descripció general: és un gripau petit, els adults mesuren uns 4,5 cm. Aspecte rabassut i
relativament aplanat. Cap ample i timpà visible. Pupil.la vertical. Berrugues a la zona
dorsilateral. Coloració grisenca i marró olivàcia. Pot tenir taques fosques. Larves
relativament grans de color marronós amb taques fosques.
Hàbitat: des del nivell del mar fins a 2300 m d’altitud. Preferentment en zones forestals
amb elevada humitat ambiental. Però és presents en un rang molt ampli d’ambients. Per
reproduir-se escull petits rierols, gorgues, fonts...
Activitat: crepuscular i nocturna.
Reproducció: és entre març-setembre. La còpula es fa en hàbitat terrestre i la femella pot
fer fins a 3 postes en un any. El mascle porta a sobre la posta (un cordó d’uns 80 ous)
durant uns 2 o 3 mesos, llavors entra en una massa d’aigua perquè els ous puguin anar
eclosionant.
Particularitats: el mascle carrega la posta a sobre durant uns mesos
Cant: semblant el del Xot (Otus scops), però de freqüència més elevada, durada més curta i
to més metàl.lic.
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Nom: reineta (Hyla meridionalis)
Àrea de distribució: diferents parts de la Península Ibèrica, sud de França, nord d’Itàlia i
nord d’Àfrica.
Descripció general: anur de mida petita amb un màxim de 6 cm de longitud. Timpà
visible de color negre, pell llisa, sense glàndules paròtides ni berrugues. A l’extrem dels
dits presenta uns coixinets adhesius. Extremitats posteriors llargues i primes. Color verd
clar. Taca negres des de l’ull fins a l’inici de l’extremitat anterior. Larves translúcides de
bru groguenc amb una important cua.
Hàbitat: des del nivell del mar fins a 1100 m d’altitud. Preferentment en basses amb forta
vegetació (esbarzers i joncs) que faciliten la reproducció.
Activitat: crepuscular i nocturna.
Reproducció: és entre març-maig. Les femelles diposita diferents desenes de paquets amb
uns 10-30 ous cadascun.
Particularitats: una falta de pigment pot representar que l’individu sigui de color blau.
Cant: és una successió d’emissions sonores greus, monòtones, una mica nasals, de mig
segon de duració, produïts en intervals llargs i regulars.
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