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SUMMARY
The small mammals ( Insectivora and Rodentia) of Catalonia ( Spain)
Environmental requirements and geographical distribution

The present paper sets out to analyse the environmental requirements of the small
mammals species (insectivores and rodents) of Catalonia and the consequences of these
requirements on their distribution throughout the studied territory.

Basing on the particular needs of the different species, it is possible to define the
following groups: the first, of Mid-European requirements, includes Sorex coronatus , Marmo-
ts marmota and Arvicola terrestris , which live in the western Pyrenees; Microtus pyrenai-
cus, M . nivalis and M . arvalis , found throughout the Pyrenees ; and Sorex minutus , S. ara-
neus , Neomys fodiens , Clethrionomys glareolus and M . agrestis, uniformly distributed in
the Pyrenees, part of the pre-Pyrenees and in the humid eastern area. Another group is
made up of species with Mediterranean requirements: Erinaceus algirus , Neomys anomalus,
Suncus etruscus , Crocidura russula , Mus spretus and Microtus duodecimcostatus . Of these,
the last four can be considered indicators of strictly Mediterranean conditions. They live
in the Mediterranean coastal band, the Central Depression and the western area. There is
another group which does not have very strict general environmental requirements, although
its presence may be due to particular specific conditions. It comprises: Erinaceus euro-
paeus , Talpa europaea , Sciurus vulgaris , Eliomys quercinus , Glis glis , Apodemus sylvaticus
and Arvicola sapidus . Finally, one finds those species whose distribution is determined by
man's presence: Rattus rattus , R. norvegicus and Mus musculus.

In general, small mammal distribution in Catalonia is related to the physiography,
climatic conditions and the dominant type of vegetation.

* L'edicio d'aquest treball ha estat financada parcialment amb un ajut de recerca de la Universi-
tat de Barcelona, de que l'autor principal gaudi el 1983.
** Departament do Zoologia (Vcrtebrats). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avgda.
Diagonal, 645. 08028 Barcelona.
*** Departamento de Zoologia. Facultad de Ciencias. Universidad de Malaga. Campus de Santa Ines.
00001 Malaga.
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INTRODUCCIO

El primer treball sintetic sobre la dis-
tribucio dels petits mamifers a Catalunya
el varen dur a terme CLARAMUNT, GOSAL-
BEZ & SANS-COMA (1975). En aquest treball,
els autors fan una aproximacio sobre 1'a-

FIG. 1. Graze do cobertura dc Ics quadricules.
(•): cobcrtura suficient; ( •): cohcrtura insuli-
cicnt; en blanc: manta de lades.
Dc,-,tee of cost, in the quadrates. ( s): sufficient cover;
( •): insuficient cover; in white: lack of data.

rca de distribucio dels insectivors i rose-
gadors que habiten a Catalunya amb una
analisi dels condicionaments principals
que la determinen.
Durant els darrers deu anys hom ha

efectuat una labor continuada de recol.lec-
cio de dades i material amb la intencio
d'aprofundir mes en alguns dels aspectes
que determinen la distribuci6 de les espe-
cies de petits mamifers i tambe de delimi-
tar-ne amb precisi6 1'area de distribuci6.
En el present treball es fa una analisi

dels requeriments ambientals de les espe-
cies que habiten Catalunya, basada en els
factors climatics, fisiografics i de vegetacio,
i s'hi comenta la seva distribucio al terri-
tori prospectat.

MATERIAL I MtTODES

Les dades de base per a la realitzacio
del present estudi son les corresponents

a citacions bibliografiques, material d'ega-

gropiles i material de captura dels matei-

xos autors. Els treballs dels quals s'han

obtingut dades de distribucio son els se-
gi.ients: AGUILAR-AMAT (1924), AYARZAGUE-

NA, CASTROVIEJO, IBANEZ & PALACIOS (1975),
BALCELLS (1964), CABRERA (1914, 1924), CLA-

RAMUNT, GOSALBEZ & SANS-COMA (1975),
FONS, LIBOIS & SAINT-GIRONS (1980), Go-

FIG. 2. Mapa topografic de Catalunva (Original Fn;. 3. Isohictcs annals mitjancs a Catalunva
de aGeografia Fisica dcls Paisos Catalans,,, Ke- (Original de <Gcogralia Fisica dels Paisos Cata-
tres Ed.). lans', Ketres Ed.).
Topographic map of Catalonia (from (;ngrafia Fisica Annual mean precipitation in Catalonia (from «Geogiafia
dell Paisos Catalans,,, Ketres ELI.). Fisica dels Paisos Catalans., Ketres Ed.).
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SALBEZ (1976, 1976a, 1977), GOSALBEZ & CLA-

RAMUNT (1982), GOSALBEZ, GOTZENS & Rutz

(1979), GOSALBEZ, GRABULOSA, FELIX, GOT-

ZENS, L6PEZ-FUSTER & Ruiz (en premsa),

GOSALBEZ, LOPEZ-FOSTER, BOADA & SANS-

COMA (1981), GOSALBEZ, LOPEZ-FUSTER,

FONS & SANS-COMA (1980-82), GOSALBEZ,

VENTURA, GOTZENS & ESCOLA (1985), GRA-

BULOSA & FELIX (1981), LOPEZ-FUSTER

(1983), LOPEZ-FUSTER, GOSALBEZ & SANS-

COMA (1985), LOPEZ-FOSTER, SANS-COMA,

VESMANIS & FONS (1979), MILLER (1912),

NADAL (1967), NADAL & PALAUS (1967), NIET-

HAMMER (1956, 1964), Nos (1960, 1961),

PLANTADA i FONOLLEDA (1903), RIERA & BOA-

DA (1972), Ruiz (1980), SANS-COMA (1975,

1979), SANS-COMA & MARGALEF (1982), SANS-

COMA & NADAL-PUIGDEFABREGAS (1970),

SANS-COMA, PALACIOS & GOSALBEZ (1971) i

VERICAD (1965, 1970).

El sistema de representacio cartografica
adoptat es 1'UTM (Universal Transverse
Mercator) amb quadricules de 10 X 10 km.
A ]a figura I s'exposa el grau de cobertura
del territori prospectat.
A les figures 2 i 3 es presenten, respecti-

vament, el mapa topografic i el mapa de
pluviositats anuals mitjanes a Catalunya.
La llista de noms de comunitats vege-

tals amb la seva correspondencia cientifi-
ca es la segiient: alzinar amb marfull,
Quercetuin illicis galloprovinciale; sureda,
Q. i. g. suberetosum; alzinar muntanyenc,
Q. mediterraneo-montanum; carrascar, Q.
rotundifoliae; garriga, Q. cocciferae; roure
martinenc amb boix, Buxo-Quercetum pu-
bescentis; roureda continental, Violo-Quer-
cetuni fagineae; maquia de llentiscle i mar-
ga116, Querco-Lentiscetum; maquia de gar-
ric i arcot, Rhamno-Cocciferetum.

EL TERRITORI

Les consideracions sobre la distribucio
de les especies es basen en les divisions
de Catalunya que hi ha a les obres de SOLE
I SABARis et al. (1958), BOLOS (1962) i SOLE
I SABARtS (1964). Segons aquests autors
(vegeu CLARAMUNT et al., 1975), cal consi-
derar el territori catala dividit en diferents
regions fisiografiques, delimitades per les
caracterfstiques geologiques, la distribu-
cio climatica i la contextura floral que hi
imperen (fig. 4). Les conditions climati-
ques, entre les quals destaca ]a desigual
reparticio de pluges al pals, originen dife-
rencies molt profundes en el paisatge, de

ALT
PIRI EU

REGIO

,(CON^INENTAL

U REGIO

FIG. 4. Distribucio de les grans regions fisiogra-
fiques de Catalunya. La ratlla gruixuda separa la
Catalunya humida (cspai ratllat) de la Catalunya
seca (espai en blanc). Extret de l'obra aGeografia
de Catalunya», SOLE SABARIS et al., 1958.
Distribution of the large phvsiographic areas of Catalo-
nia. The thick line divides the wet Catalonia (with dia-
gonal lines) from the dry Catalonia (in white). From the
book aGeografia de Catalunya,,, SOLE SABARfs et al., 1958.

manera que es possible de distingir una
Catalunya humida i una Catalunya seca.
A la primera sot dominar el bosc dens i
hom hi enregistra una mitjana superior
a set-cents millimetres de pluja per any;
compren la regio muntanyosa de les con-
ques del Ter i del Fluvia, aixi com les cap-
caleres fluvials pirinenques. La Catalunya
seca es troba sotmesa directament a la in-
fluencia del Mediterrani; les precipitations
no hi sobrepassen els set-cents millimetres
anuals, els estius son secs i calorosos, i la
vegetacio es predominantment de tipus xe-
rofil.

Els vents mediterranis, en topar amb els
massissos esglaonats del Montseny, de les
Guilleries, i de la Serralada Transversal,
donen hoc a una zona d'elevat index plu-
viometric, que es la denominada dorsal
pluviometrica, i que s'esten des de la serra
del Cadf i el Puigmal fins al Montseny. En
tota aquesta area les precipitations sobre-
passen el miler de millimetres anuals, fet
que significa el triple de la quantitat de
pluja que rep l'estepa lleidatana i el doble
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de la quc cau a la regio tipicament medi-
terrania.

Aixi, doncs, dins la denominada Catalu-
nya humida hi ha incloses les regions pi-
rinenca i oriental humida, corresponent
aquesta ultima a I'area afectada per la dor-
sal pluviometrica.
A la Catalunya Seca hom pot distingir

dues regions, la continental i la mediter-
rania. La primera, situada a la part occi-
dental de la Depressio Central Catalana, es
plana i el clima, de tipus continental ex-
tremat, es el responsable del paisatge es-
tepari que hi domina pertot, menys a les
zones de regadiu. La segona s'esten des
del litoral maritim fins al Pre-pirineu. En
aquesta regio, el paisatge, mes o menys
modificat segons la seva situacio respecte
del litoral, to un acusat caracter mediter-
rani, que es dilucix cap a la zona piri-
nenca. Es pot dividir en les parts se-
giients:
- El sector nord-oriental o de la tra-

muntana, que s'esten des de les Corberes
fins a les Gavarres.
- El litoral mediterrani, compres en-

tre les Gavarres i el riu Senia, que engloba
un canvi paisatgistic a partir del massis de
Garraf, degut a condicions edafiques.
- L'altipla central, que ocupa la zona

oriental de la Depressio Central.
- El sector pre-pirinenc, que precedeix

Yalta Serralada Pirinenca ( fig. 4).

RESULTATS

Els resultats obtinguts permetcn deter-
minar les especies de petits mamifers (in-
sectivors i rosegadors) presents actual-
ment a Catalunya, el territori que ocupen
i els requeriments ambientals que pre-
senten.

0. INSECTTVORS

F. ERINACEIDAE

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Les dades comprovades que horn pos-
seeix de l'erico fosc a Catalunya indiquen
una distribucio preferent a la regio orien-
tal humida, regio de la tramuntana i, vers
el sud, seguint la franja litoral (fig. 5).
Les zones arides de la regio continental i
1'estepa lleidatana sembla que son massa

FIG. 5. Distribucio d'Erinaceus europaeus a Ca-
talunya.
Distribution of Erinaceus europaeus in Catalonia.

seques per a afavorir-ne la presencia. Des
del punt de vista altitudinal, les captures
s'han fet des del nivell del mar fins als
1.100 m (Camprodon). Els ambients prefe-
rits per 1'especic son cls corresponents al
domini dell boscs semicaducifolis, concre-
tament al bosc de roure martinenc amb
boix, i dels alzinars tipics, fonamentalment
1'alzinar amb marfull. La concrecio mes
exacta de la zona ocupada per l'erigo fosc a
Catalunya depen de l'obtencio de dades
mes nombroses de les que hom posseeix
actualment.

Erinaceus algirus Lereboullet, 1842

A Catalunya, l'erico clar es manifcsta
com una especie de requeriments medi-
terranis. Ha estat capturat a la regio de
la tramuntana, altipla central, litoral medi-
terrani i a la regio continental (fig. 6). La
seva distribucio es concreta a indrets per
sota dels 400 m d'altitud i amb un regim
de precipitacions inferiors als 700-800 mm
anuals. Les zones de vegetacio tipicament
mediterranies, com son els dominis de 1'al-
zinar amb marfull, la sureda, el carrascar
i la maquia de llentiscle i margallo, son
les preferides per aquesta especie.
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Ftc. 6. Distribucio d'Erinaceus algirus a Cata-
lunya.
Distribution of Erinaceus algirus in Catalonia.

F. TALPIDAE

Talpa europaea Linnaeus, 1758

A Catalunya el talp es presenta abun-
dant al Pirineu i Pre-pirineu constituint
nuclis poblacionals, l'amplitud dels quals
depen de la naturalesa del terreny.
Des del Pirineu s'esten vers el sud per

la regio oriental humida fins al Montseny
i al Montnegre. A ]a part oriental de Cata-
lunya s'ha pogut localitzar petites pobla-
cions que arriben, per la regio de la tra-
muntana, fins a la costa (fig. 7).

El factor principal que condiciona 1'ex-
pansi6 de T. europaea es la naturalesa del
terreny. La consistencia, 1'estructura i la
riquesa de fauna hipogea en determinen
la presencia. Al Pirineu i Pre-pirineu els
flocs preferits pel talp son els prats al-
pins, subalpins i de dall. Altitudinalment
el limit ve determinat pel gruix de la capa
de terra i l'estructura pedregosa del ter-
reny que permeten o no 1'excavaci6 de les
galeries. A la Vall d'Aran, port de la Bo-
naigua o als plans de Beret el talp, junta-
ment amb la rata talpera, es el colonitza-
dor dels prats. Tambe pot introduir-se a
les zones boscoses pero constituint po-
blacions molt laxes i disperses amb pots
individus.

A la regio oriental humida presenta una
distribucio bastant uniforme, pero hi for-
ma sempre nuclis poblacionals molt re-
duits. Hom pot trobar poblacions relati-
vament grans a la zona de Rupit i al Coll-
sacabra que passen a petites cap al Mont-
seny. En aquest massis el talp es molt dis-
pers i apareixen talperes al mig de la fa-
geda, entremig de l'alzinar i dels prats pe-
ro sempre en quantitate petites donant a
entendre que es tracta de poblacions de
marge d'area, formades per animals que
viuen al limit de les conditions ambientals
requerides per 1'especie.
A la plana de 1'Emporda hom ha tingut

ocasio de detectar la presencia del talp
pero localitzat en punts molt concrets i
dispersos.

T. europaea s'esten, a Catalunya, per zo-
nes amb pluviositat superiors als 600-700
millimetres en forma de poblacions dis-
perses, de pocs individus, i que presenten
com a condicionament principal les carac-
teristiques subterranies del terreny.

Dins la familia Talpidae, horn no ha po-
gut recollir cap dada fidedigna sobre la
presencia de Galemys pyrenaicus a Cata-
lunya. Al Pirineu hi ha indrets que perme-
ten pensar en la presencia d'aquesta es-
pecie (rierols d'aigi cs oxigenades amb
abundant fauna subaquatica) pero fins al
moment present no ha pogut esser cons-
tatada.

Fic. 7. Distribucio de Talpa europaea a Cata-
lunya.
Distribution of Ta/pa europaeu in Catalonia.
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F. SORICIDAE

Sorex minutus Linnaeus, 1766

A Catalunya, la musaranya menuda ha-
bita a 1'Alt Pirineu, Pre-pirineu i la regio
oriental humida; hi forma una area de dis-
tribucio continua. Recentment, se n'ha de-
tectat la presencia a les muntanyes de
Prades (GoSALBEZ, 1976b) (fig. 8) on cons-
titucix una poblacio actualment aillada.
Dins la seva area de distribucio conti-

nua, i com succeeix amb S. araneus, sem-
bla que el factor ambiental mes condicio-
nador es la pluviositat general. Totes les
poblacions de S. minutus habiten en in-
drets inclosos a les isohietes superiors a
la de 600-700 mm. Dins l'area natural de
distribucio, els requeriments ambientals
locals no son gaire estrictes, i es presenten
tant en hoes obacs com en solells.

Al Montseny, on habiten poblacions de
marge d'area, i per tant que son sotmeses
a condicions ambientals limits, S. minu-
tus ocupa preferentment Hoes humits, a
les vores de rierols vorejats per abundant
vegetacio de ribera (Viladrau, 750 m). Al
Pirineu i Pre-pirineu sembla que el micro-
habitat perd importancia com a condicio-
nament i 1'especie ha estat capturada a
indrets de caracteristiques dispars. Hom
ha capturat S. minutus en un torrent amb
Fraxinus excelsior, Crataegus monogina i
Rubus sp. travessant prats de pastura
(Albet, 1.000 m), a bosc de coniferes amb
abundant tapis muscinal (la Molina, 1.400
metres), a marges de pedra que limiten
prats de pastura en terreny pedregos (Me-
ranges, 1.400 m), a les vores de prat de
sega als marges del riu Freser i en urta
vall humida recorreguda per la riera de
Toses a hoes amb abundant vegetacio de
ribera i marges de pedra recoberts de
Rubus sp. (Queralbs, 1.100 m), a terrenys
pedregosos amb Pinus mugo ssp. uncinata,
Rhododendron ferrugineum, Juniperus
communis, Calluna vulgaris i prats de Fes-
tuca (Setcases, 1.500 m). A Andorra ha
estat capturada (GoSALBEZ et al., 1979) a
habitats de les caracteristiques segiients:
marges de pedra arran de prats de call
(Arans, 1.400 m); bosc de Pinus sylvestris
amb sotabosc abundant (Bixessarri, 1.000
metres); boss de Pinus mugo ssp. uncinata
i Betula sp. (Canillo, 1.650 m).

Segons es despren d'aquesta relacio d'ha-
bitats, S. minutus no sembla que presen-
ti rcqueriments molt estrictes dins ]a

FIG. 8. Distribucio de Sorex minutus a Cata-
lunya.
Distribution of Sorex minutus in Catalonia.

seva area de distribucio. Tant es troba a
Hoes oberts, a solells orientats al sud (Me-
ranges) com a boscs ombrivols i orientats
al nord (la Molina).
En conjunt cal dir que les dades de que

hom disposa actualment permeten deter-
minar que el territori ocupat per 1'especie,
a Catalunya, queda circumscrit a determi-
nats dominis de vegetacio boreo-alpina i
eurosiberiana sense presenter penetracions
aparents a les zones de caracteristiques
ambientals mediterranies (LOPEZ-FUSTER,
1983). Respecte a S. araneus, ambdues es-
pecies ocupen arees de distribucio enco-
bertes, i fins i tot els mateixos habitats,
pero sembla que S. minutus presenta ma-
jor capacitat que S. araneus per a ocupar
habitats de tendencia mediterrania.
A les muntanyes de Prades hi ha una

poblacio de S. minutus actualment aillada
de la resta de 1'area de distribucio de 1'es-
pecie. Aquesta distribucio disjunta s'ex-
plica pels canvis climatics i, consegi ent-
ment, de vegetacio esdevinguts en els pe-
riodes wurmia i postwurmia (GOSALBEZ
et al., 1980-82). El fet que el material pro-
vinent de les muntanyes de Prades (Pra-
des, Capafonts i la Febro) correspongui a
restes d'egagropiles no permet comentar
res sobre els habitats ocupats per 1'especie
en aquests indrets.
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Sorex araneus Linnaeus, 1758

La musaranya cuaquadrada presenta rc-
qucriments ambientals de tipus medioeu-
ropeu . A la peninsula Iberica , S. araneus
recta circumscrita basicament al Pirineu,
tant a la vessant francesa com a la iberica,
i totalment aillat de les poblacions cen-
treuropees.
A Catalunya ha estat comprovada la seva

presencia a les regions de 1'Alt Pirineu,
Pre-pirineu i regio oriental humida, on ]a
vegetacio es de tipus boreo-alpi i eurosi-
beria ( fig. 9). Altitudinalment , l'especie ha
estat capturada , dins la zona prospectada
des dels 600 m (Alpens, Sant Quirze de
Besora ) fins als 2.300 m (el Corbater, An-
dorra ) cosa quc indica que 1'altitud no es
un condicionament important per a la seva
presencia . El factor ambiental que regula

la distribucio de l'especie al nord-est ibe-
ric es la humitat general. Els habitats fre-
gtientats per S. araneus son sotmesos a
un regim de pluviositat mitjana anual su-
perior als 800 mm. Dins aquesta zona,
l'especie habita tant als obacs mes ombri-
vols com als solells , sobretot a partir dels
1.000 m d'altitud.

Al nord-est iberic , S. araneus es localitza
tant als boscs de caducifolis com als mix-
tos i de coniferes . A les zones ombrivoles
amb sotabosc de matollars i abundant re-
cobriment muscinal, l'especie efectua els
desplacaments per rota del mantell de
molsa que la protegeix . A la Molina (1.400
metres ) hom ha capturat S. araneus en un
boss de coniferes amb tapis herbaci abun-
dant i amb Vaccinum myrtillus. A Setca-
ses (1 . 500 m) en un terreny pedregos amb

Pious mugo ssp . uncinata , Rhododendron
ferrugineum , Juniperus comunis i Calluna
vulgaris . A Andorra , S. araneus ocupa una
gran diversitat d'habitats manifestant la
seva independencia de l'obac o el solell.
Hom ha capturat 1'especie a les Landes de
Rhododendron amb Festuca ( Estanys de
Tristaina , 2.250 m ), a tarteres voltades d'a-
vellanosa (el Serrat, 1 . 700 m ), a boss de
Pints mugo ssp. uncinata amb Betula sp.,
Corylus avellana i Rhododendron (el Ser-
rat, 1.600 m ), boss de Pinus sylvestris i
Pious mugo ssp. uncinata amb Buxus sem-
pervirens (els cortals d'Encamp, 1.800 m),
a marges de pedra rodejant prats de sega
(Arinsal , 1.550 m), a tarteres al limit del
boss de pi negre (vall d'Incles , 1.800 m),
pedregars esparsos per prats alpins (el
Corbater, 2.300 m) i a boscs de Pinus syl-

FIG. 9. Distribueio de Sorex araneus (•) i Sorex
coronatus (A) a Catalunva.
Distribution of Sorex araneus (0) and Sorex coronatus

(A) in Catalonia.

vestris amb Arctostaphylos-uva-ursi i Vac-

cinium amb subsbl pedregos (Juberri, 1.650

metres) (GOSALBEZ et at., 1979).

La localitat mes meridional on s'ha cap-

turat S. araneus, a Catalunya, es al Mont-

seny (GOSALBEZ et at., 1981). L'habitat de

la captura correspon en una fageda amb

Fagus sylvatica, Populus treinula, Alnus

glutinosa i Salix atrocinera amb abundant
recobriment herbaci.
La relacio d'habitats esmentada indica

que si be la distribucio de l'especie s'e-

fectua dins una area de requeriments am-

bientals minims (per sobre de la isohieta

dels 800 mm), dins d'aquesta no hi ha uns

requeriments gaire estrictes tot i que mos-

tra certa preferencia pels ambients hu-

mits. AixO coincideix amb els criteris de

SPITZENBERGER & STEINER (1967) quan co-

menten que els biotops optims per S. ara-

neus depenen, no de les seves caracteris-

tiques particulars, sing de les condicions

climatiques de tota la regio ocupada per

1'especie.
En general, cal dir que el territori ocupat

per S. araneus, a Catalunya i Andorra, que-

da circumscrit a determinats dominis de
vegetacio de tipus boreo-alpi i eurosiberia,
sense presentar cap mena de penetracio
aparent a la regio de caracteristiques me-
diterranies (L6PEz-FuSTER, 1983). Aquesta
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manta de penetracio a la regio mediter-
rania tambe es detectada per FONS et al.
(1980) al sud-est de Franca quan comen-
ten l'absencia de l'especie a la plana del
Rossello.

Sorex coronatus Millet, 1828

L'existencia de S. coronatus va esser po-
sada de manifest per MEYLAN (1964) basa-
da en estudis cariologics. A la peninsula
Iberica, aquesta especie es distribueix am-
pliament per la Serralada Occidental Pi-
rinenca i la Serralada Cantabrica, i arriba
fins a la provincia de Lugo (Villalba) (LO-
PEZ-FUSTER, 1983). Des d'aquesta franja
nord-iberica, la seva penetracio vers el cen-
tre peninsular encara no es totalment de-
limitada.
A Catalunya, l'especie ha estat localitza-

da tan sols a la Vall d'Aran i vall de Boi
(fig. 9) (LOPEZ-FUSTER et al., 1985). En
aquestes zones, S. coronatus ha estat cap-
turat en murs de pedra que contacten amb
prats (Arms), als marges dels rius Varra-
dos (Arr6s), Et Juany (les Bordes) i Sant
Nicolau (Boi) i en bosc de pi roig amb
avellanosa (Aigiiestortes).
Respecte a la distribucio relativa de

S. araneus i S. coronatus cal comentar que
justament la Vall d'Aran i la vall de Mont-
garri, separades pet pla de Beret, consti-
tueixen la zona de contacte de les arces
de distribucio d'ambdues especies a la pe-
ninsula Iberica (L6PEZ-FUSTER, 1983). En
aquestes zones de contacte, S. araneus sol
ocupar habitats mes enlairats, per sobre
dels 1.000 m, i S. coronatus les zones mes
baixes, fenomen que ha estat detectat per
HAUSSER (1978) a Franca i Suissa. Aquesta
circumstancia es atribuida, per aquest au:
tor, a un fenomen d'exclusio mtitua d'amb-
dues especies. Fora d'aquesta zona de con-
tacte, a la resta de llurs arccs de distri-
bucio, ambdues especies es reparteixen
ampliament sense que 1'altitud sigui un
factor que limiti.

Neomys fodiens (Pennant, 1771)

La musaranya d'aigua es una especie de
condicions de vida semiaquatiques. A Ca-
talunya, la seva area de distribucio encara
no es totalment determinada. Hom ha cap-
turat exemplars a rierols de l'Alt Pirineu i
Pre-pirineu (fig. 10) a localitats situades

sempre per sobre dels 900-1.000 m. La seva
presencia depen de 1'existencia d'aigiics ne-
tes i oxigenades que permetin el creixe-
ment de larves aquatiques d'insectes. En-
cara que es una especie molt Iligada a l'ai-
gua, de vegades es pot trobar exemplars
relativament lluny dels cursos d'aigua, pe-
ro sempre en indrets molt humits. No
s'ha pogut determinar encara quins son
els factors ambientals que realment limi-
ten aquesta especie que no siguin la pre-
sencia d'aigiies torrents permanents i oxi-
genades i la possibilitat de poder construir
els nius a les vores dels rius i rierols, sota
les arrels d'arbres que contacten amb l'ai-
gua o enmig de les pedres de marges o
pedrisses prop de l'aigua.

Cal comentar el fet que a Catalunya
N. fodiens es manifesta com una especie
de muntanya, en canvi a la vessant nord
dels Pirineus ORSINI (1978) en determina
la presencia a la Provenca, a prop del mar,
i FONS et al (1980) troben exemplars a
Sant Feliu d'Avall (60 m) a la plana culti-
vada del Rossello.
A Catalunya hi ha una dada d'AGUILAR-

AMAT (1924) que n'indica la presencia a
Espinelves (Montseny) pero hom considera
que es deu tractar de N. anomalus i no
N. fodiens.

Fic. 10. Distribucio de Neomys fodiens (•) i
Neomys anomalus (A) a Catalunya.
Distribution of Neomys fodiens ( 0) and Neomvs anama-
(u.s (A) in Catalonia.
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Neomys anomalus Cabrera, 1907

N. anomalus, a I'igual de N. fodiens, es
una musaranya de vida semiaquatica. A Ia
peninsula Iberica presenta una dispersio
general, coneguda gracies a l'existencia de
dades fragmentaries que no permeten per-
filar-ne exactament els requeriments par-
ticulars.
A Catalunya la seva distribucio real es

practicament desconeguda. Ha estat loca-
litzada unicament a la regio oriental humi-
da i a la regio continental, a indrets amb
precipitacions anuals inferiors a 800 mm
i per sota dels 700 m d'altitud (fig. 10).
Presenta uns requeriments mes mediter-
ranis que N. fodiens tal i com ho testimo-
nien tambe les respectives arees de distri-
bucio a la Peninsula.
Aquesta tendencia a habitar els rius i

rierols de les zones mediterranies no es
mante al sud de Franca. FONS et al. (1980)
assenyalen que la localitat mes baixa on
ban localitzat I'especie es a Mosset (650 m)
i que, si be no se'n coneix la distribucio, a
Franca se l'ha trobat sempre a regions
frescals i, amb major fregiiencia, d'altitud
(Pirineus (Carlit), Alps, Massis Central, Ar-
denes).

Suncus etruscus ( Savi, 1822)

La musaranya nana presenta uns reque-
riments ambientals generals de tipus me-
diterrani. A Catalunya, S. etruscus es dis-
tribueix per la regio de la tramuntana, li-
toral mediterrani, regio oriental humida,
altipla central i regio continental (fig. 11)
sempre en dominis de tendencia xerofila.
Habita sobretot hoes oberts, marges de
pedra al voltant de camps de conreu amb
abundant vegetacio herbacia, suredes i al-
zinars. Ocupa zones amb precipitacions
anuals inferiors als 1.000 mm i tempera-
tures mitjanes anuals per sobre dels 5 °C
amb vegetacio mediterrania en que domi-
nen les comunitats d'alzinar, sureda i car-
rascar. Al limit septentrional de la seva
area de distribucio a Catalunya, l'especie
arriba fins al Pre-pirineu, a territoris amb
vegetacio propia de ]a provincia submedi-
terrania dins la regio eurosiberiana, com-
posta fonamentalment per rouredes de rou-
re martinene amb boix (Loht:z-FUSTFR,
1983). S. etruscus sembla que no ultrapas-
sa aquest limit vers el nord. Les altituds
maximes on ha estat localitzat es a Baga

Ftc. 11. Distribucio de Suncus etruscus a Cata-
lunva.
Distribution of Suncus etrusctt.s in Catalonia.

(800 m) (CI.ARAMUNT et al., 1975) i a la Seu
d'Urgcll ( 800 m ) (NADA1. & PALAUS, 1967).

Crocidura russula (Hermann, 1780)

A Catalunya, la musaranya vulgar es pre-
senta practicament arreu (fig. 12), si be
sembla quc to preferencia pels ambients
de tipus mediterrani. No obstant aixo, pre-
senta penetracions dins 1'area pirinenca,
fins a l'estrat monta i fins i tot arriba al
subalpi, com succecix a la Vail d'Aran
(CLARAMUNT et al., 1975). Les localitats de
mes altitud on ha estat localitzada son
Garos (1.150 m) i Betren (1.000 m), a ]a
Vail d'Aran, i Queralbs (1.150 m). En la se-
va distribucio arriba fins a territoris si-
tuats per sobre de la isohicta dels 1.000 mil-
limetres (Rocabruna, Beget, Queralbs) o
que s'hi acosta molt (Garos i Betren, a la
Vail d'Aran, la Vola, Baga). No obstant ai-
xo, cal tenir en consideracio que si be ]'a-
rea general, es inclosa en la isohieta dcls
1.000 m, localment poden haver-hi condi-
tions particulars que permetin la presen-
cia de I'especie. Aquest es el cas de la Vail
d'Aran, que a lcs parts baixes presenta
conditions de china atlantic propics de
la vall del Garona, i de Beget i Rocabruna
quc, per ]a part oriental, connccten amb
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FIG. 12. Distribucio de Crocidura rttssuta a Ca-
talunya.
Distribution of Crocidura russula in Catalonia.

les terres baixes de ]a Garrotxa, a traves
de la vall del riu Beget , de condicions cli-
matiqucs, i per tant de vegetacio, d'in-
fluencia mediterrania.

Als territoris ocupats per C. russula, a
Catalunya, la vegetacio es fonamentalment
mediterrania. Dominen les comunitats d'al-
zinar litoral, les suredes, cl carrascar, l'alzi-
nar muntanyenc i la maquia de llentiscle
i margallo. A determinats enclaus de l'alti-
pla central i del Pre-pirineu, ]'cspecie pe-
netra als dominis de la roureda continen-
tal. No obstant aixo, cal indicar que en
aquests indrets les zones de solell presen-
ten, generalment, una vegetacio totalment
mediterrania de carrascar, garriga i de
prats de jonquet (Aphvilautiou) (BOLOS,
1979). Al limit septentrional de la seva area

de distribucio, i a gran part de la regio
oriental humida, el territori ocupat per

C. russula, l'ha conformat la vegetacio eu-
rosiberiana amb domini de la roureda amb
boix (LoPEZ-FUSTER, 1983). Cal esmentar

que dins la seva distribucio pirinenca, C.

russula sempre es mante a les zones per

sota dell 1.100-1.200 m, altituds que deter-
minen el limit tant climatic com de vege-

tacio on la musaranya vulgar pot viure.

A Andorra, C. russula tan cols ha estat
capturada just a la part mes baixa, a la

zona de Sant Julia de Loria (850 m). Mes

endins l'especie ja no es presenta (GDSnL-
sEZ et al., 1979).

Dins ]a seva area natural de distribucio,
C. russula prefereix els Hoes oberts. Gene-
ralment habita als Ilindars del bosc, mar-
acs de pedra sobre camps de conreu (aban-
clonats o no), a la maquia, o dins dels
boscs amb sotabosc esclarissat. Tambe pre-
senta un cert grau antropofil, ja que es
frequent als voltants dell nuclis urbans,
jardins, camps i granges on acosturna a
viure sobretot a 1'hivern.
Sembla que la musaranya vulgar no pre-

scnta, quant a habitat, uns requeriments
molt estrictes dins ]a seva area natural de
distribucio. Hom ha capturat l'especie tant
a paratges humits i obacs com a hoes de
solell orientats al sud, tant a llocs tancats,
boscosos, com oberts.
En conjunt hom pot dir que el territori

ocupat per C. russula al nord-est iberic

queda emmarcat preferentment a la regio

de caracterfstiques mediterranies i a de-

terminats dominis de vegetacio eurosibe-

riana amb precipitacions anuals inferiors

a 1.000 nom i temperatures mitjanes anuals
superiors a 5 °C. Aparentment, 1'especie no

arriba a penetrar dins la zona de vegeta-

cio eurosiberiana, a l'estrat superior de

domini del pi roig de ]a provincia subme-

diterrania (LoPEZ-FUSTER, 1983).
Cal esmentar aqui l'absencia de C. sua-

veolens a Catalunya. Aquesta cspecie es
distribucix, convivint amb C. russula, al
sud de Franca per tot el Rossello, tant a
la plana com a la costa, i es va tent rara
cap a la zona muntanyosa bo i penetrant-
hi per les valls de la Tct i de l'Agli (FoNs
et al., 1980). A la part mes oriental arriba
fins a Cerbere tocant a la frontera politica
pero, fins ara, i clespres de nombroses
prospeccions, no ha estat localitzada a la
Catalunya iberica. Cal considerar que les
Alberes, que es perllonguen fins al cap de
Creus, constitueixen, en aquest cas, una
barrera gcogrhiica entre la plana del Ros-
sello i l'Emporda. A la peninsula Iberica,
C. suaveolens habita per tota la costa at-
lantica (Cantabria, Galicia, Portugal, Huel-
va i Cadis, fins a 1'Algaida).
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O. ROSEGADORS

F. SCIURIDAE

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

A Catalunya, l'esquirol ha estat localit-
zat a 1'Alt Pirineu, Pre-pirineu, regio de la
tralnuntana, regio oriental hurnida, altipla
central i litoral meditcrrani (fig. 13).
La seva distribucio va lligada fonamen-

talment amb la presencia de pinedes, tant
mcditerranies com montanes i subalpines,
aixi com amb la presencia de determinats
boscs caducifolis com son les fagedes i
rouredes. Aquests requcriments poden ex-
plicar ]a seva absencia, si mes no aparent,
a la regio continental catalana. En tot cas,
en aquesta zona la presencia de I'esquirol
Os probable a les elevacionsde Maials i ro-
dalia (serra Grossa) on hi ha pinedes de
ni blanc (Pious halepensis). En general,
I'especie habita a les masses boscoses si-
tuades per sota de la isohieta dels 1.000
millimetres.

Fie. 13. Distribucio de Sciurus 1'ulgaris a Cata-
Iunya.
Distribution of Sciurus vuharis in Catalonia.

Marmota marmola Linnaeus, 1758

Les poblacions franceses dels Pirineus
han ultrapassat la frontera politica i ac-
tualment es presenten als prats alpins de

determinats indrets d'Arago i de ]a part
occidental de Catalunya (G. Jordan, in ver-
his). Resta per a determinar amb precisio
la prescncia i distribucio do 1'especic a Ca-
talunya. Atesa la facilitat d'adaptacio que
manifesta, una vegada determinada la seva
prescncia, cal considerar l'especie com a
pertanvent a la fauna catalana.

F. GLIRIDAE

Eliomvs quercinus (Linnaeus, 1766)

A Catalunya la rata cellarda es distri-
bucix per tot el territori mostrant tenden-
cies i preferencies, i no presenta condicio-
naments limitadors estrictes, Ilevat de l'al-
titud per sobre dels 2.000-2.500 m (fig. 14).
Hom ha capturat E. quercinus als habi-

tats mes dispars: marges de pedra en una
zona d'alzinar degradat amb Q. coccifera,
Cistus sp., Ulex parviflorus i Rubus ulmi-
folius (Campany, 150 m), marges de pedra
sobre prat de dall amb Fraxinus excelsior
a les vores (Queralbs, 1.100 m), zona obaga
i pedregosa en un bosc d'Abies alba amb
Pious svlvestris, Corvlus avellana, Buxus
senzpervirens, Sorbus doinestica i Vacci-
nium lnvrtillus (la Molina, 1.400 m), mar-
ges do pedra sobre prat subalpi de versant
sud amb Pious nzugo ssp. uncinata molt

FIG. 14. Distribucio d'Eliomvs quercinus a Cata-
hnnVa.
Distribution of Eliomvts gnerciruis in Catalonia.
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esparsos (Meranges, entre 1.700 i 2.000 m),
marges de pedra sobre camps de conreu
(Gandesa, 500 m) (GosALBEZ, 1976).
En general cal considerar que la rata

cellarda es presenta preferentment als
boscs caducifolis tipics (rouredes humi-
des, fagedes), avellanoses i a boscs semica-
ducifolis (rouredes seques). A la zona me-
diterrania, hi sovinteja el domini de l'alzi-
nar amb marfull i de la sureda.

E. quercinus es una especie que to una
gran capacitat competitiva i constitueix po-
blacions de pocs individus, d'acord amb
el medi i la quantitat d'aliment a l'abast.
Aixo explica la seva preferencia per deter-
minades zones i les deferents densitats de
poblacio que hom detecta al llarg de la
seva distribucio. Al Pirineu hom ha obser-
vat que l'especie presenta poblacions mes
nombroses que a les terres mediterranies.
Fins i tot hi ha diferencia, at mateix Pi-
rineu, entre les poblacions que ocupen
boscos obacs tancats o les que viuen als
vessants assolellats d'orientacio sud. En
passar a terres baixes mediterranies, les
poblacions d'Eliomys es fan cada vegada
mes rarer i les constitueixen menys indi-
vidus. A les terres continentals i litorals,
Eliomys mostra una ocupac16 molt dis-
persa.
Un dels requeriments mes constants de

la rata cellarda es la presencia de murs
de pedra, pedrisses o tarteres. A les zones
boscoses pot nidificar a forats dels arbres
pero preferentment ho fa en llocs pedre-
gosos cosa que n'afavoreix la presencia a
indrets oberts tipicament mediterranis. A
l'hivern entra en hivernacio i, al Pirineu,
es frequent que ocupi les hordes, pallisses
o golfes, sobretot a cases deshabitades.

Glis glis (Linnaeus, 1766)

A la peninsula Iberica, el liro s'esten
per tota la franja nord des de la Serra del
Invernadeiro, a Galicia, fins a les proximi-
tats del mediterrani a les estribacions mes
meridionals del Montseny i el Montnegre.
En aquesta distribucio, sembla que se-
gueix els boscs de tipus caducifoli (fage-
des i rouredes) (GosALBEZ, 1976).
A Catalunya 1'especie ha estat capturada

a 1'Alt Pirineu, Pre-pirineu i regio oriental
humida (fig. 15) en els dominis dels boscs
caducifolis tipics com son les fagedes, rou-
redes humides i avellanoses. L'area exacta
de distribucio de 1'especie resta encara per

FIG. 15. Distribucio de Glis glis a Catalunya.
Distribution of Glis elis in Catalonia.

a determinar, pero en trets generals ocupa
territoris amb pluviositat superior als 700-
800 mm.

Al sud de Franca, 1'especie hi arriba per
les estribacions nord dels Pirineus fins a
la Macana (650 m) i es absent a la major
part de la plana del Rossello i assoleix alti-
tuds inferiors a les d'Eliomys (FoNs et al.,
1980).
A Catalunya la distribucio altitudinal res-

ta per a establir. La localitat mes baixa
de la qual es to referencia es Sant Esteve
de Palautordera (250 m) i la mes alta 1'Es-
cardenya, a la vall de Feitus (1.200 m).
Tant Eliomys com G1is sovintegen a les

construccions humanes, sobretot durant
la hivernacio, pero generalment viuen a la
natura. El liro requereix mes la presencia
d'arbres mentre que la rata cellarda es
marcadament rupicola. Dins les seves res-
pectives arees de distribucio, la rata ce-
llarda assoleix altituds superiors a les del
lit-6 (FoNs et al., 1980).

F. MURIDAE

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)

El ratoli de bosc es distribueix arreu de
Catalunya, des del Pirineu fins al litoral
mediterrani (fig. 16). Hom considera que
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FTC. 16. Distribucio d'Apodenuus sylvaticus a Ca-
talunya.
Distribution of Apodemus svivatirus in Catalonia.

A. sylvaticus es una especie ubiquista que

no presenta factors limitadors importants.

Ocupa practicament tots cls mcdis salvat-

ges i totes les altituds . No obstant aixo,

hom ha comprovat certes tendencies pre-
ferencials en la seva distribucio. El tipus
d'habitat preterit per Apodemus es el cons-
tituit pels boscs de tipus mediterrani: alzi-
nars litorals , alzinars muntanyencs, sure-
des i carrascars. Fora d'aquests tipus de
vegetacio, tant vers el Pirineu com vers
les zones mes xerofiles i continentals, 1'es-
pecie presenta densitats de poblacio mes
baixes i distribucions fins a cert punt con-
dicionades. Al Pirincu hom ha tingut oca-
sio de comprovar-ne la presencia a prats
subalpins (]a font de 1'Home Mort, Que-
ralbs, 1.850 m ) Iligada a l'existencia de pe-
tits rierols de muntanya amb marges pe-
dregosos. Als boscs de coniferes de Pinus
mugo ssp. uncinata, A. sylvaticus no es
distribueix uniformement. Acostuma a viu-
re a les zones de marge de bosc, clarianes
i, sobretot, Iligat a la presencia dc rierols
on acostuma a trobar-se a les vores sense
endinsar-se gaire cap a l'interior del bosc
(GOSALBEZ et al., 1979). A. sylvaticus no
acostuma a viure als prats alpins i subal-
pins i a les landes dc Rhododendron i,
quan ho fa , requereix la presencia de cur-
sos d'aigua.

A la zona mediterrania , fora dels boscs,
Apodemus habita sobretot als limits del
bosc amb els camps de conreu, a les pine-
des i als marges de pedra que limiten els
camps de conreu . La seva presencia reque-
reix un cert recobriment vegetal ( grami-
nies abundants , Rubus sp.). Dificilment es
presenta a camps descoberts i als habi-
tacles humans . Un exemple d'aixo n ' es 1'ab-
sencia quasi total al delta de 1'Ebre. En
aquest indret, de caracteristiques fisiogra-
fiques particulars ( terres planes , sotmeses
a accions de conreu constant ), A. sylvati-
cus tan sols ha estat Iocalitzat , i en petita
quantitat, a les vores del riu Ebre, entre
la vegetacio de ribera, i just al principi de
la zona horticola amb una penetracio mi-
nima dins la planuria deltaica.

Les zones de maquia i garriga sostenen
poblacions petites d'A. sylvaticus que pre-
ferentment requereixen la presencia de
marges de pedra protcgits per vegetacio
herbacia.

Al sud de Franca i a dcterminats indrets
de la Peninsula ( Pirineu i Cantabria) hi ha
l'especie A. flavicollis. La distribucio d'a-
questa especie encara no es ben determi-
nada. A Catalunya hi ha la citacio de Nir:r-
HAMMER (1956) d'un exemplar capturat
a Sort. Aquesta es 1'6nica referencia d'A.
flavicollis a Catalunya i cal dir que les
prospeccions fetes posteriorment no per-
meten assegurar la presencia de l'especie
al territori estudiat.

Rattus rattus ( Linnaeus, 1758)

A Catalunya la rata negra no acostuma
a constituir grans nuclis poblacionals i tant
es troba a zones boscoses amb abundant
sotabosc, com a camps de conreu, sobre-
tot a les plantacions d'arbres fruiters, com
a dins els habitacles humans. S'esten per
tot Catalunya (fig. 17).

Els exemplars que viuen deslligats dels
nuclis urbans sovintegen preferentment als
boscos de tipus mediterrani si be tambe
ha estat localitzada a boscos de caducifo-
lis i semicaducifolis . El Pre-pirineu cons-
titucix el limit septentrional de la distri-
bucio de l'especie en condicions externes.
Els exemplars que presenten una certa an-
tropofilia habiten als camps de conreu o
dins les construccions humanes. Quan con-
viuen en un mateix edifici R. rattus i R.
norvegicus , la primera ocupa les parts al-
tes (golfes ) i la scgona les baixes ( cellers).
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Ftc. 17. Distribucio de Rattus rattus a Catalunya.
Distribution of Raltus rattus in Catalonia.

El comensalisme permet a R. rattus distri-
buir-se per tot el territori. D'aquesta ma-
nera hom troba R. rattus al Pirineu i a
Andorra i queda ademes com a unic repre-
sentant del genere Rattus. VERICAD (1970)
determina que el 93,2 % dels exemplars
examinats per ell (n=62), procedents de
diverses localitats de l'Alt Arago, corres-
ponen a exemplars comensals. El 6,8 % van
esser capturats a Ilocs de pinedes i mato-
Ilars relativament lluny de tota activitat
humana.
La distribucio actual de R. rattus ha es-

tat parcialment determinada per I'arriba-
da de R. norvegicus a la Peninsula (finals
del segle xviii, principis del xix segons
CABRERA (1914)). Sembla que R. norvegicus
amb una valencia ecolbgica i un potencial
biologic superior al de R. rattus, ha anat
relegant-la en part a les zones de boss. La
preponderancia de R. norvegicus finalitza a
les regions mes humides i fredes de Cata-
lunya (Pirineu)on R. rattus tendeix a que-
dar com a representant unic i totalment
Iligat a les construccions humanes.

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

A la peninsula Iberica la rata comuna
es troba distribuida uniformement a les
zones baixes i en disminueix ]a presencia

als llocs muntanyosos. NIETI-TAMMER (1956)
indica que R. norvegicus sembla que falta
a molts Hoes, i VERICAD (1970) no troba
cap exemplar d'aquesta especie a la regio
de Jaca (Osca).
A Catalunya es mante aquest criteri ge-

neral. R. norvegicus habita les terres bai-
xes i mitjanes de Catalunya arribant fins
al Pre-pirineu (fig. 18). Aquesta especie to
determinate requeriments ambientals que
regulen la seva distribucio. Hom considera
que la temperatura i la presencia d'aigua
a 1'abast, encara que en ambients situats
per sota de la isohieta dels 1.000 mm, con-
dicionen la presencia de 1'especie.

R. norvegicus presenta dues menes de
poblacions: unes totalment urbanes i unes
altres de rurals. Les poblacions urbanes
habiten practicament a tots els nuclis hu-
mans de Catalunya rarificant-se a la zona
pirinenca on queda limitada ]a seva ex-
pansio. En aquest cas la presencia d'ali-
ment practicament aad libituma permet
1'existencia de poblacions nombroses.

Les poblacions rurals son les que habi-
ten les zones treballades i cultivades per
I'home. Aquestes poblacions son frequents
a les terres baixes de Catalunya (delta de
1'Ebre, plana de Lleida) on R. norvegicus
pot constituir-se en importants flagells per
a 1'agricultura. La presencia d'aigua abun-
dant (zones de regadiu), temperatures tem-

Ftc. 18. Distribucio de Rattus norvegicus a Ca-
talunya.
Distribution of Rat tin norvegicus in Catalonia.

222



perades i tendencia als monoconreus son
factors que permeten 1'assentament de po-
blacions estables dc l'especie. Als hoes on
aquests factors o algun en manca, R. nor-
vegicus queda limitada en la seva expan-
sio.

Mus liiusculus Linnaeus, 1758

El ratoli domestic presenta una distri-
bucio general per tot el territori catala, si
be, cap al Pirineu, la seva presencia resta
totalmcnt condicionada a I'existencia d'ha-
bitacles humans (fig. 19). Manifesta un ele-
vat grau de comensalisme, cosa que n'afa-
vorcix la dispersio. M. musculus pot cons-
tituir poblacions semisalvatges que habi-
ten ]lots ruderals. El requeriment fona-
mental de 1'especie fora dels habitacles
humans es la presencia d'aigua a 1'abast.
Aixo explica la formacio de poblacions
nombroses a la Camarga (al sud de Fran-
qa) i al delta de 1'Ebrc. En aquests indrets,
M. musculus, hi habita conjuntament amb
C. russula a les vores dels camps de con-
rcu prop dels canals de regadiu o de les
masses estables d'aigua. La seva absencia
es total a llocs xerofils amb manca d'aigua.
A les illes Medes, actualment, hi habita

una poblacio de M. musculus asilvestrada
originada a partir d'exemplars comensals
del continent.

Mus spretus Lataste, 1883

El ratoli mediterrani es una especie to-
talment salvatge i mediterrania que a Ca-
talunya ha estat localitzada a la regio orien-
tal humida, regio de la tramuntana, litoral
mediterrani, Altipla central i regio conti-
nental (fig. 20). En la seva distribucio con-
tacta amb el Pre-pirineu pero no assoleix
el Pirineu.

Es una especie que habita espais oberts
amb vegetacio tipicament mediterrania: al-
zinar litoral, alzinar muntanyenc, suredes,
carrascars, maquia de garric i arcot i ma-
quia de llentisclc i margallo. A la regio
oriental humida i al Pre-pirineu, l'especie
habita al domini del roure martinenc amb
boix, dins la provincia submediterrania de
vegetacio eurosibcriana.

Els requeriments ambientals principals
que determinen la distribucio de l'especie
son els que marquen les caracteristiques
tipicament mcditcrranies. Es troba sem-
pre a zones amb pluviositats inferiors als
1.000 mm, i ocupa preferentment biotops
Grids. Els llocs de garriga i els camps de
conreu amb marges de pedra coberts per
vegetacio herbacia abundant son els habi-
tats mes fregiientats per ]'especie. En ]a
seva distribucio cs molt important la pre-
sencia d'aglans que condicionen tambe el
seu cicle reproductor (ORSINI, 1982).

Fu;. 19. Distribucio dc llns nuuctlus a Catalu-
nva. Ffc. 20. Distribucio de Mus spretus a Catalunya.
Distribution of Mus mloculus in ('atilonia. Distribution of Mus spretus in Catalonia.
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M. sprelli., to unes necessitats hidriques
molt baixes (Dot:cIIEAffNT, 1979) cosa que
li permet sobreviure als flocs on M. Inus-
culus as eliminat. En canvi, als habitats
humits (ripisilva, vores de masses d'aigua
estables, zones de conreu de regadiu), quan
entra en competicio amb M. musculus, el
ratoli mediterrani n'es sistematicament eli-
minat. Aquest es el cas del delta de 1'Ebre.

F. ARVICOLIDAE

Clethrionomys glareolus (Schreber 1780)

El talpo roig habita a l'Alt Pirineu, Pre-
pirineu i regio oriental humida amb pe-
netracions a la zona litoral (fig. 21). Els
habitats ocupats per 1'especie son diversos
i, com succeeix en el cas de S. araneus i
S. minutus, dins la seva area natural de
distribucio sembla que no es gaire exigent.
Horn ha capturat C. glareolus en els se-
gi.ients tipus d'habitats: bosc humit d'A-
bies alba amb Fagus sylvatica i Rubus sp.
esparsos i abundant recobriment muscinal
(Gausac, Vall d'Aran, 1.200 m), bosc dens
d'Abies alba amb Betula pendula i Corylus
avellana a zona humida i pedregosa (Sor-
pe, 1.700 m), marges de pedra al llindar del
prat subalpi (Meranges, 2.000 m), bosc hu-
mit d'Abies alba amb Pinus sylvestris, Co-
rylus avellana i Sorbus domestica amb so-
tabosc de Vaccinium myrtillus i molta mol-
sa (la Molina, 1.400 m), marges de pedra
prop d'un torrent amb vegetacio constitui-
da per Fraxinus excelsior, Salix sp., Urti-
ca sp., Rubus sp. i Buxus sempervirens
(Queralbs, 1.100 m), bosc d'Abies alba amb
Pinus sylvestris, Quercus sp., Rhododen-
dron ferrugineum, Juniperus comunis i Sa-
rothamnus scoparium en un terreny molt.
pedregos (Setcases, 1.500 m), zona d'alzi-
nar amb Pinus sylvestris, Quercus pubes-
cens i Alnus glutinosa amb sotabosc dens
amb Buxus sempervirens, Rubus sp., i Pte-
ridium aquilinum (Viladrau, Montseny, 600
metres), bosc humit i pedregos, tocant al
riu Tordera, amb Quercus ilex, Alnus glu-
tinosa, Fraxinus excelsior i Pteridium aqui-
linum (Montseny d'Amunt, 600 m), marges
de pedra coberts per Rubus sp. fora de la
zona de bosc (Aiguafrcda, 500 m) (GosAL-
BEZ, 1976).
A Andorra hom ha capturat C. glareolus

a les landes de Rhododendron ferrugineum
amb prats de Festuca sp. (Estanys de Tris-
taina, 2.250 m, els cortals d'Encamp, 2.000

FIG. 21. Distribucio de Clethrionomys glareolus
a Catalunya.
Distribution of Clelhrionomvs ,glareolus in Catalonia.

metres), a tarteres voltades d'avellanosa
(Encodina, 1.850 m), a boscs de pi negre
amb bedolls, avellanosa i neret (el Serrat,
1.700 m), a marges de pedra al llindar de
prats de dall (Arinsal, 1.550 m), a marges
d'esquists i boixedes (Encamp, 1.440 m),
bosc de pi roig amb Arctostaphylos uva-
ursi i Vaccinium mvrtillus en terreny pe-
dregos (Juberri, 1.650 m), entre els mes
representatius (GOSALBEZ et al., 1979).
De la relacio d'habitats on ha estat cap-

turat C. glareolus es despren que, al nord-
est iberic, 1'especie ocupa preferentment
Ilocs humits pedregosos encara que tam-
be habita a marges de pedra asolellats.
Fonamentalment ocupa els dominis de la
pineda de pi negre (a l'Alt Pirineu) i els
boscos caducifolis tipics com les fagedes,
rouredes humides i avellanoses i semica-
ducifolis com les rouredes seques i les
pinedes de pi roig, generalment en habitats
amb regim de pluviositats superiors als
800 mm.
A 1'extrem mes meridional de la seva dis-

tribucio, presenta una certa penetracio als
boscs de tipus mediterrani, basicament als
dominis de la sureda.

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

A Catalunya la rata talpera ha estat lo-
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calitzada a la Vall d'Aran, pla de Beret,

Montgarri, vall d'Aneu i Aigiiestortes (figu-

ra 22). En aquests indrets, A. terrestris co-
lonitza els prats, tant de dall a les terres

baixes de la Vall d'Aran (Arms, 950 m) com

els prats subalpins i alpins fins a altituds
maximes encara no determinades pero per
sobre dels 2.000 m (pla de Beret). Altra-
ment pot colonitzar camps de conreu en-
cara que no son frequents a les zones que
habita a Catalunya. A. terrestris to un po-
tential biologic molt elevat i porta un tipus
de vida subterrani encara que no tan es-
tricte com el talp. En colonitzar els prats,
i encara que explotin ninxols ecologics di-
ferents, Ia rata talpera arriba a desplacar
el talp per una simple gi.iesti6 d'ocupacio
de l'espai. A la Vall d'Aran, A. terrestris i
T. europaea conviuen als mateixos prats
(GOSALBEZ & CLARAMUNT, 1982) pero quan
aixo succeeix, T. europaea va quedant re-
legat a les vores del prat.

FIG. 22. Distribucio d'Arvicola terrestris (A) i
Arvicola sapidus (•) a Catalunya.
Distribution of Arvicola terrestris (A) and Arvicola sa-
pidus ( 0) in Catalonia.

Arvicola sapidus Miller, 1908

La rata d'aigua es distribueix, en general,
per tot Catalunya (fig. 22). Els requeri-
ments ecologics de 1'especie van sempre
lligats a la presencia de rius, rierols o
masses d'aigua permanents. A. sapidus s'a-
limenta de la vegetaci6 herbacia que creix
a les vores de corrents i masses d'aigua i

sembla que 1'existencia d'un habitat que
contingui aquests dos components es su-
ficient perque 1'especie hi pugui viure. No
obstant aixo, hi ha alguns condicionadors
secundaris com son la natura dels mate-
rials que conformen els marges i les vores
de l'aigua. Aquests cal que siguin de terra
que permeti 1'excavaci6 de les galeries
d'habitatge i cria de 1'especie. En la seva
distribucio ocupa des de les terres mes
baixes, prop del mar, fins als rierols del
Pirineu. No obstant aixo, i encara que hom
ha pogut constatar la seva presencia per
sobre dels 1.500 m, a Andorra (GOSALBEZ
et al., 1979) i FONS et al. (1980) n'indiquen
la localitzacio al Pas de la Casa (2.100 m),
al Pirineu catala no se n'ha pogut consta-
tar la presencia per sobre dels 1.000 m.

Microtus pyrenaicus
(de Se1ys-Longchamps, 1847)

La presencia de M. pyrenaicus a Catalu-
nya ha estat posada de manifest fa poc
mitjancant material procedent d'egagropi-
les de Betren i Unya a la Vall d'Aran (Go-
SALBEZ et al., 1985) i a Andorra (GOSALBEZ
et al., 1979). La seva localitzacio es limita
a la zona de l'Alt Pirineu (fig. 23) i no s'ha
trobat fins al present cap encavalcament
entre els espais ocupats per aquesta espe-

Ftc. 23. Distribucio de Microtus pvrertaictts (A) i
Microtus duodecimcoslatus (•) a Catalunya.
Distribution of Microtus psvrenaicus ( A) and Microtus
duodeciincosiatus (•) in Catalonia.
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cie i M. duodeciincostattts. Les uniques re-
ferencies dels habitats ocupats per M. pv-
renaicus a Catalunya i Andorra son les
procedents d'aquest segon indret. A An-
dorra ]'espccie fou capturada a marges de
pedra al llindar de prats de dal] (Arinsal,
1.550 m, vall d'Incles, 1.800 m) i a bosc de
pi negrc amb bcdolls (Canillo, 1.650 in).

El talpo pirinenc presenta habits epigeus
i habita normalment a les zones boscoses
preferentment a les vores del Ilindar del
bosc amb cls prats. Se2ons SAINT-GIRONs
et al. (1978 ) i FONS et al . ( 1980) aquesta es-
pccie habita , als Pirineus , a les clarianes
de bosc situades entrc els 800 i 2.000 m
constituent petites poblacions , aparent-
ment molt localitzades. Al Pirincu catala
horn no ha detectat la seva presencia per
sota els 900-1.000 m. Sembla que els factors
que condicionen la distribucio son clima-
tics. Habita a hoes amb pluviositats supe-
riors a 1.000 mm i temperatures mitjanes
anuals per sota de les isotermes dels 15-
16 °C.

Microtus duodeciincostatus
We Selys-Longchamps, 1839)

El talpo coma es una espccie distribuida
abundantment per la major part del ter-
ritori catala, que presenta costums hipo-
geus i requeriments ambientals de tipus
mediterrani. En la seva distribucio s'cn-
dinsa dins les zones de muntanya mitjana
pero sense arribar a I'Alt Pirincu (fig. 23).
Altitudinalmcnt no ultrapassa els 900-1.000
metres i es actualment Baga (800 m) la
localitat do mes altitud on s'ha capturat
(CLARAMUNT et al., 1975). Al Pirincu d'Osca
assoleix altituds superiors (Canfranc, 1.200
metres), segons VFRICAD (1970).

Dins la seva area natural cie distribucio,
M. duodecintcostatrts habita sempre espais
oberts que son, o han estat conrcats per
I'home. Corn que is una espccie dc vida
subterrania, la natura del terreny i la seva
estabilitat son factors importants per a la
seva presencia. Els terrenys excessivament
pech•egosos no permeten que cxcavi les
galeries i en limiten l'expansio. Aixf ma-
trix, els treballs continus del camp iambi
n'impedeixen la presencia. Aquest es el cas
del delta de I'Ehre, que si be presenta unes
caracterfstiques ambientals adequades,
I'especie no hi via per manca d'habitat es-
table (Gosxi.i3rz, 1977).
M. duOdecirncostatus s'alimcnta de parts

vegctals subterranics, i aixo tambe en con-
diciona la distribucio que s'estructura en
nuclis poblacionals esparsos per les ter-
res baixes mcditerranies. Juntament amb
S. etruscus i M. spretus es l'especic de re-
queriments mes tfpicamcnt mediterranis.

Microtus nivalis ( Martins, 1842)

El talpo nival habita en indrets localit-
zats de 1'Alt Pirineu en tota la seva exten-
sio i alguns punts de la part rues septen-
trional del Pre-pirineu (fig. 24). Les con-
dicions ambientals generals de la seva area
de distribucio son precipitacions per so-
bre de la isohieta dels 800 mm i altituds
per sobre dels 800 m. Encara que l'altitud
minima on s'ha capturat l'especie, a Cata-
lunya, es aquesta, en general sembla que
aquest parametre no es fonamental per
M. nivalis. A Franca, FoNS & LII3ols (1977)
localitzen M. n. lebrtutii a La Tour de Fran-
cc (84 m) en plena zona de maquia, i a
Cantabria , ( 1964 ) n'indica la
presencia a Ramales (Santander) a 250 m
d'altitud . De fet, i encara que a Catalunya
M. nivalis es comporta corn una espccie
do muntanya mitjana i alta, el factor fo-
namental quc determina la possibilitat de
la seva presencia es 1'existencia dc tarte-

Llu. 24. Distiibuciu eL Aticrotus ttirulis a Cata-
luma.
Di.irihution of tiicvnllis uinli, in Catalonia.

226



res v grans acumulacions do pedra. Aqucs-
ta rs la constant cn totes lcs localitats on
ha cstat capturada 1'cspccic.

A4ir^^otus nrvcilis (Pallas, 1779)

Al. uri^ulis a Catalunya habita a 1'Alt Pi-
rincu i cn alguns llocs de la part septen-
h^ional del Pre-pirincu. Es una espccic d'es-
pais ubcrts, no pcnctra als boscs i es 1'ha-
bitant principal dcls pmts alpins i subal-
2^ins (fig. 25). Tant a Fran4a (FoNS et nl.,
1980) com a Catalunya (GOSALBEZ, 1976) cs
una espccic que no penctra a les zones de
regetacio submcditcrrania ni meditcrra-
nia. La sera area de distribucio a Catalu-
nra re detcrminada per altituds superiors
a 900 m i pluriositats per sobre dell 800
millimetres. Aqucsta area se superposa
amb la do M. nivnlis, pcro ambducs espc-
cies ocupen habitats diferents i no entren
cn competcncia. Ja que cs una espccic ex-
caradora, el limit superior en altitud ve
dctcrminat mcs per la natura del terreny
que per les condicions ambientals.

VI:RIGID (1970), caplura X11. art^nlis a Go-
ritr, Pirincu d'Osca (2.200 m) i GosAt.t^rz
el nl. (1979) als pmts alpins de Pal (2.500
metres), cl Corbatcr (2.300 m) i port d'En-
valira (2.450 m) a Andorra.

Nlic•rottts ngrestis (Linnaeus, 1761)

A Catalunya cl talpo muntanycnc habita
a tota ]a Scrralada pirincnca des do la Vall
d'Aran fins a la costa do la mcditcrrania
(Vilajuiga, Girona) (Ci.nu^M<<N^r ct al.,
1975). Vers el sod, 1'area de distribucio for-
ma un front ampli que ra des de la pla-
nuria empordancsa (Gos1[.i3rz, 1976b), al
Montscnv fins a Madrona (Solsones) i com-
prcn 1'Alt Pirincu, la regio do ]a tramun-
tana, regio oriental hwnida, altipla cen-
tral i el Pre-pirincu (fig. 26). Aqucsta dis-
tribucio indica que si be prescn^a deter-
minats requerimcnts de tipus centreuro-
pcus, aqucsta espccic no es tan condicio-
nada com C. glareolus i presenta una certa
czpansio cap a lcs zones de caractcristi-
qucs mediterranics. Aqucsta aparent am
bira(cncia fa que sigui dificil determinar
quips son cls factors ambientals que en
limitcn la distribucio mcridional. No obs-
tant aixo, cal assenyalar que 1'arca de dis-
tribucio cs inclosa dins la isohieta dell
600 mm i que per rota d'aquests nivells
1'cspecic no troba lcs condicions farora-
blcs per a la sera espansio.
Hom ha capturat M. agrestis en habitats

molt diferents, cntre els quals cal anome-
nar cls scg^icnts: bgsc humit do Pinus syl-
vestris amb Rhr^rlodendron ferr^uginectnz i

Vito. 2.5. Distribuci6 de AM ) oms a) i ali, i Cala- I:j(.. 26. Di.,,fjihuLio de Aliowics agic^ii^^ it Cata-
lum.l. 11111% a.
Di,li bution ot Ali, polu, aivah, in Catalonia. Di^n hution ol Ali( iotio agicsfis in Catalonia.
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Jimiperz(s sp. (Sant Joan de 1'Erm, 1.650
metres), bosc humit d'Abies alba amb Pi-
nus sylvestris, Corvlus avellana i Sorbus
domestica amb un estrat abundant dc
Vaccinizzm nlvrtillus i recobriment de mol-
sa (la Molina, 1.400 m), marges de pedra
propers a un torrent amb Fraxitlus excel-
sior, Salix sp., Urtica sp., Rubus sp. i Bu-
xus sempervirens (Queralbs, 1.100 m), bosc
de Quercus pubescens i Pinus svlvestris
amb Cralaegus tttoizogina i Buxits semper-
viretzs (Sant Quir-ze de Besora, 600 m), zona
de closes amb Salicortzia sp., Jutzcus sp.,
Phragmites sp. i Tanzarix amb una gran
profusio de canals de desguas (Castello
d'Empt ries, Alt Emporda, 20 m) (GOSaL-
BEZ et at., en premsa). A Andorra GOSALBEZ
et at. (1979) indiquen la seva captura a
boscs de pi negre esclarissat amb avella-
nosa (Encodina, 1.850 m), marges de pedra
i boscs de pi negre amb nerct (cl Serrat,
1.600 m), marges de pedra sobre prats i
boixedes (Encamp, 1.500 m), boscs de pi
negre i pi roig amb boixedes (cis cortals
d'Encamp, 1.800 m) i landes de neret (els
cortals d'Encamp, 2.000 m; wall d'Incles,
1.950 m), tot tent referencia al let que M.
agrestis presenta menys dependencia quc
C. glareolus pels habitats humits.
Aquesta divcrsitat d'habitats fa diffcil

determinar ones mancanees particulars
per part de I'especie. En general, to pre-
ferencia per Ics zones boscoses, no neces-
sariament tancades i cis marges de pedra
distribu'tts pets dominis del pi negre, boscs
caducifolis tipics i semicaduciIolis i alzi-
nars, pcro a I'Emporda habita Ilocs oberts
amb vcgetacio herbacia. Al limit meridio-
nal de la seva distribucio es presenta junt
amb S. etruscus, C. russula, M. spre-
tus i M. duodecimcostatus, especies de
caire marcadament mediterrani (GOSAL-
BEZ, 1976).

La distribucio dels petits mamiters a
Catalunya to rclacio amb ]a lisiografia, les
condicions climatiques i el paisatge vege-
tal que hi impcren. Les exigencies particu-
lars de les especies permeten definir un
grup de requcriments de tipus medioeuro-
pcu: Sorex coronatus, M. tnarniota i Arvi-
cola terrestris, quc habiten at Pirineu oc-
cidental catala; Microtus pyrenaicus, M. ni-
valis i M. arvalis, que viuen per tot el Pi-
rineu, i Sorex minutus, S. araneus, Neo-
ttlys fodiens, Clehlrionotnvs glareolus i M.
agrestis, que es distribueixen per les zones
del Pirineu, part del Pre-pirincu i regio

oriental humida. Un alt cc grup es consti-
tutt per especies que requercixen ambients
meditcrranis. Son Erinaceus algirus, N.
anonialus, Suncus etruscus, Crocidura rits-
sula, Mus spretus i M. duodeciincosatus.
D'aquestes especies, les quatre darreres es
poden considerar com a indicadores de
condicions estrictament mediterranies. Ha-
biten la franja mediterrania costanera, la
depressio central i la regio occidental. Hi
ha un altre grup format per especies que
no prescnten uns requcriments ambientals
generals molt estrictes encara clue de ve-
gades, la seva presencia es supeditada
a condicionaments cspccilics particulars.
Aquestes son E. europaeus, Talpa euro-
paca, Sciorus vulgaris, Elionzvs querciuus,
Glis glis, Apodetnus svlvaliczls i A. sapidus.
Finalment, es considcra aquelles especies
que la seva distribucio ve determinada per
la presencia de ]']ionic: Ratius rattus, R.
tlorvegiclts i Mils tttttsclllus.
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