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17.1. INTRODUCCIÓ

El declivi mundial dels amfibis, tant en l’àm-
bit poblacional com específic, és un fet reco-
negut de fa temps (Blaustein i Wake, 1990; 
Houlahan et al., 2000; Stuart et al., 2004; 
Beebee i Griffiths, 2005). Ara per ara és el 
grup de vertebrats més amenaçat del planeta, 
ja que un 31,9 % de les espècies avaluades 
(IUCN, 2017) es troba catalogada com en pe-
rill o vulnerable i, actualment, el 41 % de to-
tes les espècies d’amfibis es considera que es 
troben sota amenaça (IUCN, 2017). Pel que 
fa als rèptils, la manca d’estudis ha provocat 
que el declivi no fos tan patent, tot i ser un 
fet (Gibbons et al., 2000). Actualment, dins 
les espècies dels vertebrats terrestres, els rèp-
tils, juntament amb els peixos, són un dels 
tàxons menys coneguts dels vertebrats, i no-
més n’ha estat avaluat l’estat de conservació 
d’un 15,86 % de les espècies (Vié et al., 2009).
Segons la IUCN el 19,35 % de les espècies de 
rèptils es troben sota alguna amenaça (IUCN, 
2017). La dificultat en la determinació de la 
situació dels rèptils deriva de la complexitat 
en l’estudi o el seguiment de les seves pobla-
cions. Manca informació quantitativa de la 
seva disminució global i/o regional, possible-
ment a causa del temps i l’esforç de prospec-
ció necessaris per a reunir dades suficients en 
aquestes escales espacials i temporals grans.

Les diferències entre amfibis i rèptils no 
es limiten a la morfologia i la biologia repro-
ductiva, sinó que també inclouen aspectes 
ecològics i comportamentals. La major part 
dels amfibis rarament es desplacen més 
d’uns pocs centenars de metres al llarg de la 
seva vida (Semlitsch i Ryan, 1998), mentre 
que una gran part de les espècies de rèptils 
poden desplaçar-se alguns quilòmetres i te-
nen dominis vitals que van des de desenes de 
metres fins a centenars de quilòmetres qua-
drats (Brown, 1993). Malgrat això, ambdós 
grups ocupen hàbitats similars i són vulnera-
bles davant dels mateixos factors de canvi. 
Tot i que els rèptils pertanyen fonamental-
ment al medi terrestre, les causes principals 
de declivi i disminució del nombre d’efectius 

poden assimilar-se a les dels amfibis. Entre 
aquestes causes podem citar la pèrdua, l’alte-
ració i la fragmentació dels hàbitats, la de-
gradació i contaminació dels ambients aquà-
tics reproductors i de les zones humides en 
general (Sadinski i Dunson, 1992; Skelly, 
1996; Ortiz-Santaliestra et al., 2004; Márquez 
i Lizana, 2002; Sparling et al., 2000) i la in-
troducció d’espècies (Lizana et al., 2002). En 
el primer dels casos, ens trobem amb el con-
següent aïllament de les poblacions (Sinsch, 
1992; Baker i Halliday, 1999), mentre que el 
segon impedeix la reproducció dels amfibis i 
n’implica la desaparició. El tercer afegeix fac-
tors de distorsió als sistemes de difícil pre-
dicció.

Aquests factors es troben molt presents a 
la regió mediterrània, extensament humanit-
zada, com queda palès als informes de la 
IUCN (Stuart et al., 2004; Temple i Cox, 
2009; Cox i Temple, 2009), en què es deter-
mina que els factors més importants a l’hora 
d’explicar aquest declivi a tot Europa són la 
pèrdua i la degradació de l’hàbitat. Aquests 
informes consideren que el 88 % de les po-
blacions en declivi ho estan a causa de la pèr-
dua i la fragmentació del seu hàbitat original. 
A més, la vida bifàsica dels amfibis, amb una 
fase adulta terrestre i una de larvària aquàti-
ca, els fa especialment vulnerables a pertor-
bacions en qualsevol d’aquests medis. D’altra 
banda, en el cas dels rèptils, la modificació de 
la xarxa tròfica deguda a alteracions en l’hà-
bitat per diversos motius (p. ex. l’ús de pro-
ductes fitosanitaris) també pot ser una causa 
de declivi a tenir molt en compte, especial-
ment en els sistemes agrícoles.

En relació amb l’hàbitat que ens ocupa, 
les zones humides tenen un gran valor me-
diambiental i sociològic, ja que intervenen 
d’una manera activa en el manteniment de 
l’equilibri natural i són part molt important 
en el desenvolupament econòmic i cultural 
de les zones humanitzades (Confer i Niering, 
1992; Tiner, 1984). El delta del Llobregat no 
n’és una excepció, ans al contrari. La seva lo-
calització en la conurbació de Barcelona ha 
comportat una gran alteració i degradació de 
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la plana deltaica com a conseqüència de la 
pressió urbanística, industrial i de serveis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona que s’ha 
traduït en un canvi dràstic en el mapa d’usos 
del sòl (Montori et al., 2009).

En l’àmbit europeu, amb l’objectiu de fer 
front a aquesta degradació, s’han incrementat 
els esforços per a conservar les zones humi-
des (Conveni de Ramsar, Directiva Hàbitats, 
entre d’altres). No obstant això, la recupera-
ció s’ha produït especialment en zones hu-
mides i ambients aquàtics de gran dimensió, 
i els hàbitats aquàtics de mida petita o tem-
porals han quedat relegats de la major part 
de plans de recuperació o conservació, mal-
grat estar reconeguts per la Directiva Hàbi-
tats com a hàbitats d’interès especial. D’altra 
banda, al delta del Llobregat han preponde-
rat, en molts casos, els criteris econòmics i 
estratègics de desenvolupament per sobre 
dels dirigits al manteniment i la recuperació 
de la biodiversitat. Així, el 27 d’abril de 2011, 
la comissió d’agricultura del Parlament de 
Catalunya va decidir no demanar la inclusió 
del delta del Llobregat en el conveni interna-
cional de protecció de les zones humides 
(Ramsar).

17.2. ESTAT DEL CONEIXEMENT  
I INFORMACIÓ DISPONIBLE

Des del punt de vista herpetològic, el delta 
del Llobregat ha estat una de les zones més 
desconegudes, tot i la seva proximitat a la 
ciutat de Barcelona. El primer herpetòleg 
que aportà dades de la zona va ser Joaquim 
Maluquer i Nicolau, que va publicar, des de 
1915 fins a 1926, un total de trenta-tres tex-
tos, entre notes, treballs, catàlegs i monogra-
fies, dels quals es poden extreure les prime-
res observacions herpetològiques del delta 
del Llobregat. La major part de notes i tre-
balls referits als Països Catalans apareixen al 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història 
Natural, en aquells moments un dels vehicles 
de difusió científica més importants de l’Es-
tat espanyol. També cal fer referència al fet 

que Joaquim Maluquer va realitzar la prime-
ra col·lecció herpetològica del país, la qual, de 
manera conjunta amb les donacions a l’antic 
vivari de la Junta de Ciències Naturals de 
Barcelona, constitueix un valuós material 
d’estudi que es conserva en part al Museu de 
Zoologia de Barcelona i en part al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

No és fins a l’any 1925 que Robert Mer-
tens publica una gran síntesi de l’herpetofau-
na del nord-est ibèric. Aquesta monografia, 
titulada Amphibien und Reptilien aus dem 
Nördlichen und Östlichen Spanien, gesam-
melt von Dr. F. Hass, presenta la primera dis-
cussió biogeogràfica sobre l’herpetofauna de 
Catalunya i inclou algunes dades del Delta. 
Des d’aquest moment i fins a la segona mei-
tat del segle xx hi ha un gran buit en els estu-
dis herpetològics i no és fins a l’any 1984 que 
Maria Victòria Vives-Balmanya (Vives-Bal-
manya, 1984) presenta el primer atles herpe-
tològic de Catalunya, que aporta nombroses 
dades sobre l’herpetofauna deltaica.

Uns anys més tard, el 1995, es publica 
l’Atles dels amfibis i rèptils de Catalunya i 
Andorra (Llorente et al., 1995), en què ja es 
presenta una distribució més acurada de 
l’herpetofauna de Catalunya i on es fa es-
ment per primer cop de la desaparició i el  
declivi d’algunes espècies d’amfibis i de la 
presència de la tortuga de Florida (Tra-
chemys scripta) al delta del Llobregat. A par-
tir d’aquest moment, diversos projectes de 
recerca fan palesa la pobra riquesa herpeto-
lògica del Delta amb tot un seguit d’espècies 
en declivi i/o extingides (Ballesteros i Dego-
llada, 1995-1996; Ballesteros et al., 2001; 
Carretero, 1992, 1997 i 1997-1998; Roa, 
1994; Roa i Roig, 1998; Filella et al., 1999; 
Franch, 2002; Franch et al., 2004; Franch et 
al., 2007b; Franch et al., 2007a; Llorente  
et al., 2002 i 2004; Llorente, 2005; Mar-
tínez-Silvestre et al., 1997, 2001 i 2003; Mon-
tori, 1996 i 2009; Montori i Franch, 2010; 
Montori et al., 2007a, 2007b, 2009, 2010a, 
2010b i 2012; Pleguezuelos et al., 2002; Rive-
ra et al., 2009; Roig i Roa, 1997; Sampere i 
Úrios, 2004; Torre i Piera, 2004).
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Més recentment, Rivera et al. (2011) pu-
bliquen la Guia d’amfibis i rèptils de Catalu-
nya, País Valencià i Balears, on apareixen 
algunes referències puntuals sobre l’herpe-
tofauna del delta del Llobregat. Com a resul-
tat, tenim una visió dels darrers vint-i-cinc 
anys força acurada i, a més, podem analitzar 
bastant detalladament el que ha succeït al 
Delta en aquests poc més de cent anys.

17.3. LA TRANSFORMACIÓ  
DEL MEDI I SITUACIÓ ACTUAL

Per a entendre la situació del Delta avui per 
avui ens hem de remetre a la segona meitat 
del segle xx, quan a partir dels anys cinquan-
ta la població del Baix Llobregat va patir un 
increment superior a la mitjana de Catalu-
nya. Aquest increment poblacional va impli-
car una major necessitat de territori per a ús 
urbà, industrial i de serveis, amb la conse-
güent pèrdua d’espais naturals. La immigra-
ció cap a Catalunya a partir dels anys seixan-
ta es va traduir en un increment de població 
molt important al cinturó de Barcelona i 
concretament al Baix Llobregat, en relació 
amb la resta de Catalunya (Montori et al., 
2010a i 2010b). A finals del segle xx, però, va 
ser quan es van començar a planificar les 
grans modificacions en aquesta zona, amb 
dos grans blocs temàtics destinats a satisfer 

les necessitats d’infraestructura de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. D’una banda, l’am-
pliació de les zones portuària i aeroportuària 
i, de l’altra, el desviament del riu Llobregat, 
la creació de noves zones de serveis i indus-
trials i l’increment de la xarxa viària. Aquestes 
grans infraestructures han comportat modifi-
cacions importants en l’estructura del medi 
natural del Prat de Llobregat i en el mapa 
d’usos del sòl (figura 1).

Com a resultat d’aquests canvis, s’ha pro-
duït una alteració important de les comuni-
tats herpetològiques, tant pel que fa a la ri-
quesa específica com a la distribució dels 
amfibis i rèptils de la plana deltaica (taules 1 i 
2). D’altra banda, la utilització de manera ge-
neralitzada a les zones agràries (Parc Agrari 
del Baix Llobregat) de productes fitosanitaris 
i fertilitzants ha provocat que la major part 
dels amfibis i rèptils siguin absents d’aques-
tes àrees (taula 1).

17.4. CARACTERÍSTIQUES MÉS 
RELLEVANTS DE L’HERPETOFAUNA 
AL DELTA

Com ja s’ha comentat, el delta del Llobregat 
es caracteritza per ser una zona empobrida 
pel que fa referència a la fauna d’amfibis i 
rèptils. Cal recordar que a principi del se-
gle xx era una zona fonamentalment natural 

Figura 1. Percentatge de 
variació dels usos del sòl 
per a la quadrícula UTM 10 
× 10 km DF27 (1987-2007). 
Dades obtingudes a partir 
de la cartografia d’usos del 
sòl (Ibáñez i Burriel, 2010).
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i agrícola i que, actualment, aquestes àrees 
només representen el 21 % del territori.

Si tenim en compte la batracofauna pre-
sent a principi del segle xx a la zona, s’ha 
constatat la desaparició d’aproximadament 
un 70 % de les espècies d’amfibis (taula 2). 
Aquest declivi ha anat acompanyat d’una re-
ducció de l’àrea de distribució de les espècies 
restants, que per a algunes espècies arriba al 
50 %, percentatge similar a la reducció que 
han patit les àrees de cultiu i naturals. Sens 
dubte, la pèrdua d’hàbitat i la contaminació 

dels aqüífers són les causes fonamentals 
d’aquest declivi, a les quals cal afegir la intro-
ducció d’espècies exòtiques, com ara Procam-
barus clarkii, Gambusia holbrooki, Lepomis 
gibbosus i Trachemys scripta, entre d’altres.

De les espècies d’amfibis de la presència 
de les quals es té constància en temps pretè-
rits (taula 2), només una, la granota verda 
(Pelophylax perezi), manté poblacions més o 
menys estables i no a tot el territori. S’ha 
constatat el descens important del nombre 
d’efectius i de la distribució de la reineta 

Taula 1. Estat actual de les poblacions d’amfibis i rèptils del delta del Llobregat per ambients. ABS: absent 
(espècie no pròpia d’aquest ambient); RA: rar; ES: escàs; FR: freqüent; ABU: abundant; CR: en perill crític 
d’extinció; EX: extingit al segle xx; IN: introduït; 1: en regressió; 2: en expansió; 3: extingit al segle xx i objec-
te d’un programa de reintroducció i translocació; 4: amb una única població coneguda a la plana deltaica; 5: 
espècie al·lòctona de reproducció comprovada. Font: Dades pròpies.

Litoral 
(duna i 

rereduna)

Pinedes 
litorals

Maresma  
i camps 

inundables

Parc 
agrari

Espais 
naturals

Medi 
aquàtic

Medi 
urbà i 

periurbà
Alytes obstetricans ABS IN3 IN3 EX EX CR4 EX
Discoglossus pictus5 ES2 FR2 FR2 ABS FR2 ES2 ABS
Pelobates cultripes EX EX EX EX EX EX ABS
Bufo spinosus ABS ABS EX EX EX EX EX
Epidalea calamita EX IN3 IN3 EX4 IN3 EX EX
Hyla meridionalis ABS EX EX EX ES1 ES1 EX
Pelophylax perezi ES ES FR CR1 ABU ABU ES
Trachemys scripta5 ABS ABS FR ABU ABU ABU FR
Mauremys leprosa ABS ABS ES FR ABU2 ABU ABS
Anguis fragilis ES FR FR ABU ABU ABS ABS
Tarentola mauritanica FR FR FR ABU ABU ABS ABU
Hemidactylus turcicus ABS RA RA RA RA ABS RA
Timon lepidus ABS CR1 CR1 EX CR1 ABS ABS
Podarcis liolepis ABU ES1 ES1 EX ES1 ABS RA1

Psammodromus algirus ABU FR ES EX FR ABS ABS
Psammodromus edwardsianus CR1 RA EX ABS RA ABS ABS
Malpolon monspessulanus FR ABU ABU ES ABU ABS RA
Rhinechis scalaris ES ES FR FR ES ABS RA
Natrix astreptophora ABS CR1 CR1 EX CR CR1 ABS
Natrix maura RA ES FR ES1 ABU ABU ABS
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(Hyla meridionalis) els darrers anys i es man-
té una única població molt localitzada de tò-
til (Alytes obstetricans). El gripau corredor 
(Epidalea calamita) només manté una pobla-
ció molt localitzada (Montori i Franch, 2010) 
i el gripau comú (Bufo spinosus) s’ha extingit 
de la plana deltaica, igual que el gripau d’es-
perons (Pelobates cultripes) (Rivera et al., 
2009). A més, cal afegir l’aparició el 2004 
d’una espècie introduïda, la granota pintada 
(Discoglossus pictus).

Aquest amfibi va ser localitzat per primer 
cop als voltants de les obres de la tercera pis-
ta de l’aeroport del Prat de Llobregat. L’anà-
lisi morfològica i genètica va permetre assig-
nar els individus trobats com a Discoglossus 
pictus (Franch et al., 2007b), que amb tota 
probabilitat provenien de la província de Gi-
rona per translocació antròpica. Actualment, 
la granota pintada es troba en expansió i ja 
ha colonitzat la zona de Cal Tet al Prat de Llo-
bregat i s’ha estès cap als municipis de Gavà i 
Castelldefels.

Pel que fa als rèptils, tenim una fauna 
també empobrida en nombre d’espècies pre-
sents, encara que és pitjor la seva distribució 
i abundància (taula 1). De les espècies pre-

sents, cal destacar-ne tres com d’especial im-
portància: el sargantaner petit (Psammodro-
mus edwardsianus), el llangardaix ocel·lat 
(Timon lepidus) i la tortuga de rierol (Mau-
remys leprosa), totes amb un elevat grau 
d’amenaça a Catalunya.

17.5. ANÀLISI DE LES CAUSES  
DE REGRESSIÓ DE LA COMUNITAT 
D’AMFIBIS I RÈPTILS AL DELTA  
DEL LLOBREGAT

17.5.1. Pèrdua d’hàbitat

Les obres de gran envergadura han provocat, 
tal com s’ha dit, una alteració profunda del 
medi natural del delta del Llobregat que ha 
modificat d’una manera important la dispo-
nibilitat d’hàbitat i, en conseqüència, la ri-
quesa específica i la distribució dels amfibis i 
els rèptils de la zona. Davant d’aquesta possi-
bilitat, cal tenir eines de detecció i seguiment 
per poder constatar canvis no desitjats en la 
composició de les comunitats biològiques.

Com es pot observar a la figura 1, el fac-
tor de canvi més important dels darrers anys 

Taula 2. Evolució temporal del nombre d’espècies d’amfibis i rèptils al delta del Llobregat obtinguda a 
partir de dades pròpies i bibliogràfiques. (*): s’hi suma una espècie més per la introducció de Discoglossus 
pictus en el cas dels amfibis i de Trachemys scripta en el dels rèptils.

Amfibis 1900-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2005 2005-2010
Total d’espècies 6 6 6 7* 7*
Espècies estables 6 3 2 2 1
En regressió 0 3 2 2 3
Extingides 0 0 2 2 2
En expansió 0 0 0 1 1
Rèptils 1900-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2005 2005-2010
Total d’espècies 12 12 13* 13* 13*
Espècies estables 12 11 7 5 5
En regressió 0 1 5 6 6
Extingides 0 0 0 0 0
En expansió 0 0 1 2 2
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no ha estat el creixement urbà, que ja havia 
patit un important increment dels anys sei-
xanta als vuitanta, sinó el de la zona indus-
trial i de serveis (considerats conjuntament 
com a zona industrial en la figura 1), amb 
més d’un 200 % d’increment de superfície del 
1987 al 2007. Aquest increment fonamentat 
en un canvi de model productiu i de consum 
ha provocat la pèrdua d’extenses zones natu-
rals d’una manera dispersa, però important, 
ja que ha fragmentat les poblacions existents. 
D’altra banda, l’aeroport ha duplicat amb es-
creix la seva superfície, encara que el seu im-
pacte és més localitzat i uniforme. També el 
riu ha augmentat la superfície, ja que les me-
sures preventives encaminades a evitar-ne el 
desbor dament n’han més que duplicat l’am-
plada de la llera amb la finalitat d’augmentar 
la capacitat de desguàs i, en conseqüència, el 
període de retorn de les crescudes que podri-
en afectar zones habitades. La conseqüència 

ha estat que el riu Llobregat, fins aproxima-
dament l’autovia de Castelldefels, s’ha sali-
nitzat i ha perdut la seva funcionalitat com a 
connector. Pel que fa a la plana deltaica de 
Gavà, l’existència d’un parc agrari de grans 
dimensions ha fet que el creixement urbanís-
tic es concentri cap a la zona de Garraf, la 
serra de les Ferreres i la serra de Miramar, i 
que els sector industrial i de serveis s’hagin 
concentrat a la plana.

Tot i que la superfície natural protegida 
amb alguna figura legal hagi augmentat, glo-
balment la superfície «naturalitzada» al delta 
del Llobregat s’ha reduït un 50 %. A la figu-
ra 2 destaquen ombrejades en gris les zones 
d’hàbitat no disponible o no adequat per als 
amfibis i rèptils des del punt de vista físic, ja 
que són zones urbanes, de serveis o excessi-
vament antropitzades. A la imatge s’indi-
quen, a més, les possibles zones de connexió 
entre les zones naturals presents al Delta 

Figura 2. Zones d’hàbitat no disponible o no adequat per als amfibis i els rèptils (ombrejades en gris). Les 
fletxes vermelles indiquen la localització dels teòrics connectors biològics entre les zones del Delta i les annexes. 
Font: Dades pròpies.
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amb el Garraf i amb el curs baix del Llobre-
gat dins de la comarca del Baix Llobregat.

Es pot observar a la figura 2 que la con-
nectivitat per la plana cap a altres municipis 
de la plataforma deltaica sembla fàcil. Ara bé, 
també queda molt clar que la connectivitat 
amb el Garraf queda reduïda a una única 
zona que es correspon més o menys amb la 
riera dels Canyars. Aquesta connexió corre 
perill, ja que el projectat Pla de Ponent a 
Gavà incideix greument en el grau de natu-
ralitat d’aquesta zona. En aquest sentit, l’es-
tudi d’impacte ambiental, tot i que té en 
compte la funcionalitat de la zona com a 
connector biològic entre la plana i el Garraf, 
no considera el grau d’aïllament que es pro-
duirà entre les diferents àrees naturals que 
actualment hi ha a la zona d’actuació del Pla 
de Ponent (Montori et al., 2012). Si el Pla de 
Ponent es porta a terme, l’aïllament entre la 
comunitat herpetològica de la plana deltaica 
i el Garraf serà pràcticament total.

La conseqüència és que s’ha reduït l’hàbi-
tat disponible per als amfibis i els rèptils com 
a mínim en la mateixa proporció (50 %), ja 
que aquí no es té en compte encara la quali-
tat dels hàbitats naturals i concretament dels 
aquàtics, que seran analitzats més endavant.

17.5.2. Introducció d’espècies

La introducció d’éssers vius en llocs diferents 
de la seva àrea de distribució natural repre-
senta actualment, després de la destrucció 
d’hàbitat, la segona causa de risc de pèrdua 
de biodiversitat (IUCN, 2017; Mack et al., 
2000). Aquestes introduccions afecten les po-
blacions naturals autòctones de moltes ma-
neres diferents. Es poden donar fenòmens de 
competència, de depredació, de contamina-
ció genètica i fins i tot d’introducció de 
malalties no existents fins a aquest moment 
(Elton, 1958; Dodd i Seigel, 1991; Arano et 
al., 1995; Manchester i Bullock, 2000).

Al delta del Llobregat s’han localitzat, fins 
ara, força vertebrats introduïts, especialment 
en el medi aquàtic. En destaquen: la granota 

pintada (Discoglossus pictus), el peix sol (Le-
pomis gibbosus), la gambúsia (Gambusia hol-
brooki), la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta), la tortuga pintada (Chrysemys pic-
ta), la tortuga mossegadora (Chelydra ser-
pentina) i diverses espècies més de quelonis 
introduïts (Roa i Roig, 1998; Martínez-Sil-
vestre et al., 2001 i 2003; Montori et al., 2007; 
Franch, et al., 2007a; Franch et al., 2007b; 
Arribas, 2008). A més, una espècie d’inverte-
brat, el cranc de riu americà (Procambarus 
clarkii), s’ha constatat que depreda activa-
ment totes les espècies d’amfibis presents al 
Delta (dades pròpies).

El cas de la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta elegans) mereix una atenció especial. 
Ja de fa anys, se n’ha constatat la presència 
cada cop més freqüent en diferents ecosiste-
mes aquàtics i, actualment, sembla que s’esti-
guin produint certs processos de competèn-
cia envers l’espècie autòctona (Mauremys 
leprosa), que es veu afectada negativament. 
Aquesta competència es donaria en selecció 
d’ambients o microambients, zones de re-
producció i període d’activitat. S’ha observat 
que al canal de la Bunyola (figura 3) es pro-
dueix una segregació espacial en ocupar la 
tortuga de rierol les zones més properes al 
mar que tenen una qualitat ambiental menor 
(Franch et al., 2007a).

Quant a l’ambient terrestre, el més remar-
cable és la presència d’espècies domèstiques 
assilvestrades i comensals de l’ésser humà, 
com poden ser el gat (Felix sylvestris catus) i 
les dues espècies de rates (Rattus rattus i Rat-
tus norvegicus), que incideixen negativament 
sobre postes i neonats de tortugues. Pel que fa 
als gats, s’ha constatat la depredació que exer-
ceixen sobre petits lacèrtids. Aquest fet es va 
comprovar durant el desmantellament del 
càmping El Toro Bravo, però actualment 
aquest impacte sembla que està controlat.

17.5.3. Qualitat del medi aquàtic

Les dades existents sobre qualitat de l’aqüífer 
superficial al delta del Llobregat es troben for-
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ça disperses i són generalment de difícil accés. 
Provenen de les anàlisis realitzades per al Parc 
Agrari del Baix Llobregat per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) i dels seguiments en-
carregats pels diferents municipis i el Consor-
ci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat (taula 3).

La tolerància de l’herpetofauna, especial-
ment dels amfibis en fase larvària, als dife-
rents compostos contaminants que es pre-
senten al medi aquàtic ha estat àmpliament 
documentada tot i que la major part de dades 
es basen en els resultats d’estudis experimen-
tals (Ortiz et al., 2004; Smith et al., 2005; 
Ortiz- Santaliestra et al., 2006; Mann et al., 
2009; García-Muñoz et al., 2011), les conclu-
sions dels quals poden estar molt allunyades 

del que succeeix a la natura, ja que els possi-
bles efectes sinèrgics entre diferents compos-
tos no es tenen generalment en consideració. 
També manquen dades dels paràmetres fi-
sicoquímics del Parc Agrari del Baix Llobre-
gat entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de 
Llobregat i de la zona de l’aeroport (figura 4).

Malgrat això, les dades de tolerància a la 
contaminació química per part de les larves 
d’amfibi existents a la bibliografia, compara-
des amb les dades d’anàlisi fisicoquímica de 
l’aigua, poden explicar algunes de les absèn-
cies observades en els sistemes aquàtics (Gar-
riga et al., 2017).

En el cas del gripau comú (Bufo spino-
sus), la seva extinció a mitjan segle xx no pot 
ser atribuïda a una causa concreta, però es 
pot sospitar que la mala qualitat del medi 
aquàtic, l’ús de productes fitosanitaris i la 
pèrdua d’hàbitat poden estar-hi relacionats.

El gripau corredor (Epidalea calamita) es 
pot considerar gairebé extingit a la plana del-
taica, ja que es troba només en una localitat 
(Montori i Franch, 2010). Els productes fito-
sanitaris i la salinització del medi aquàtic són 
les causes més probables per a explicar-ne la 
desaparició. Aquest darrer factor pot afectar 
negativament la supervivència d’aquesta es-
pècie, amb una LC50 (concentració de conta-
minant que produeix un 50 % de mortalitat 
dels individus) de gairebé 14.000 μs/cm2 al 
cap de 98 hores d’exposició (Gómez-Mestre i 
Tejedo, 2003). A la taula 3 es pot veure que 
hi ha nombrosos punts d’aigua que presen-
ten valors de conductivitat superiors als tole-
rats per aquesta espècie. Pel que fa a l’amoni, 
Gómez-Mestre i Tejedo (2003) donen valors 
de LC50 de 8-10 mg/l, mentre que Ortiz-San-
taliestra et al. (2004) obtenen una mortalitat 
del 13 % quan els individus estan sotmesos a 
concentracions de 20,5 mg/l durant quinze 
dies. Aquests resultats indiquen que hi ha 
problemes de supervivència en nombrosos 
punts d’aigua (taula 3), com ara l’estany de la 
Murtra, la desembocadura del riu, l’inici de 
la Vidala, la Vidaleta, la riera de Sant Cli-
ment, el corredor de Can Sabadell i les zones 
de Gavà i Viladecans. S’ha observat una ele-

Figura 3. Segregació espacial entre la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa, color groc) i la tortuga  
de Florida (Trachemys scripta, color blau) al canal de 
la Bunyola. La mida de les barres és proporcional al 
nombre d’exemplars. Font: Franch et al., 2007b.
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Taula 3. Paràmetres fisicoquímics del període 2007-2010 provinents de les anàlisis realitzades per l’ACA, 
Aigües de Barcelona i CUADLL. Per a localitzar els punt d’anàlisi, vegeu la figura 4.

Conductivitat μS/cm Amonis mg/l    Nitrats mg/l Fosfats mg/l Temperatura ºC pH
Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana

Estany de la Roberta 25.309 7.164 14.469,9 0,6 0,0 0,2 2,0 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 26,5 11,4 18,0 8,5 6,2 7,6
Canal de la Bunyola 9.259 803 2.858,0 4,2 0,0 0,4 32,0 0,4 3,3 0,2 0,1 0,1 27,2 6,1 16,9 8,9 5,7 7,6
Estany de la Murtra 3.734 2.312 3.230,2 41,5 0,6 20,9 8,2 1,4 4,0 2,5 0,7 1,7 26,5 9,8 17,1 8,4 7,0 7,9
Bassa de Reguerons 30.283 10.064 19.322,0 0,9 0,0 0,2 1,3 0,4 0,8 0,5 0,1 0,2 25,7 7,9 17,3 9,0 7,8 8,6
Bassa Gran de Cal Dimoni 1 5.948 4.976 5.530,0 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,1 8,9 18,2 8,8 7,5 8,2
Bassa Gran de Cal Dimoni 2 5.929 5.052 5.536,8 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 26,9 8,1 18,2 8,8 7,6 8,2
Bassa Petita de Cal Dimoni 4.810 1.356 1.999,4 0,3 0,0 0,1 2,4 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 27,2 9,5 18,3 8,8 7,7 8,1
Estany de la Ricarda ER1S 12.886 3.523 8.211,9 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 29,1 7,1 16,1 8,3 7,0 7,7
Estany de la Ricarda ER2S 12.353 4.307 8.243,3 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 25,8 8,8 14,7 7,8 6,5 7,2
Estany de la Ricarda ER3S 12.442 5.109 9.550,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 28,5 7,6 15,8 8,5 7,4 7,9
Estany de la Magarola 58.875 22.120 39.638,8 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29,6 8,3 17,2 8,1 7,3 7,8
Riu - Mercabarna 38.421 1.044 6.179,2 6,5 0,2 3,3 13,3 0,4 7,6 0,4 0,3 0,4 23,7 9,9 16,3 8,1 6,7 7,5
Riu - Desembocadura 46.165 1.824 21.912,7 18,7 0,5 4,6 13,5 0,4 7,7 0,4 0,1 0,3 27,6 7,8 17,2 8,2 6,1 7,6
Cal Tet - Aguait de Cal Tet 4.733 2.719 3.692,6 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 28,5 6,3 17,6 8,9 6,8 8,2
Estany de Cal Tet - Cap ànec 4.745 2.621 3.725,9 0,8 0,0 0,2 0,9 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 28,5 6,2 17,1 8,9 7,0 8,2
Bassa de Ca l’Arana 4.358 2.864 3.767,3 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,5 7,8 18,0 8,6 6,7 7,8
Bassa de Cal Bitxot 3.713 2.075 2.898,2 6,1 0,0 1,3 30,7 5,0 16,5 0,8 0,1 0,4 27,5 10,6 18,8 8,7 6,7 7,7
Platja de Ca l’Arana 60.203 31.370 43.476,4 0,6 0,0 0,1 2,0 0,4 1,1 0,1 0,1 0,1 27,6 5,3 16,8 8,2 5,6 7,6
Vidala - Inici 35.342 2.768 10.412,1 25,9 0,0 6,9 12,0 0,4 3,6 1,6 0,1 0,6 26,1 10,1 18,2 9,4 6,6 8,0
Vidala - Pàrquing 15.559 4.501 12.034,7 3,4 0,0 1,0 10,7 0,4 3,3 0,5 0,1 0,2 24,9 7,1 17,6 9,4 7,8 8,7
Estany del Remolar 75.557 3.251 12.122,1 8,3 0,0 2,0 10,9 2,1 5,3 0,9 0,2 0,3 24,7 7,6 16,9 8,6 5,6 7,7
Bassa dels Pollancres 15.580 2.784 7.317,1 2,7 0,0 0,5 7,6 0,4 2,0 0,4 0,1 0,1 27,7 10,3 18,0 8,2 7,4 7,9
Bassa dels Fartets 15.145 3.775 7.683,1 1,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 24,6 9,7 17,3 8,3 7,3 7,9
Vidaleta 3.709 602 2.054,5 21,5 0,3 2,3 13,7 0,5 6,2 0,3 0,1 0,1 26,6 6,4 16,5 8,2 5,9 7,6
Riera de Sant Climent 21.196 5.117 9.777,7 12,1 0,0 1,8 6,6 0,4 1,6 1,0 0,1 0,4 27,4 11,4 18,4 8,8 7,3 8,0
Corredora de Can Sabadell 18.590 1.324 4.702,9 40,7 0,0 14,0 13,6 0,4 4,3 2,4 0,1 1,0 26,9 7,7 16,9 8,3 5,8 7,4
CDI Sant Vicenç 2.320 898 1.621,6 1,3 0,7 1,0 18,8 7,8 11,7 1,4 0,1 0,7 26,2 4,1 16,6 8,3 7,9 8,1
CDM Sant Boi 2.800 688 1.675,8 0,9 0,5 0,7 19,2 7,4 12,0 0,5 0,1 0,3 25,0 5,0 17,3 8,3 7,9 8,1
CDF El Prat 3.030 966 1.820,0 0,3 0,0 0,2 16,8 3,2 10,0 0,2 0,1 0,1 26,0 4,3 18,1 8,3 8,0 8,1
Gavà V1 3.300 170 2.439,5 47,4 1,3 24,4 8,4 0,4 2,3 5,1 1,9 3,5 27,1 9,0 20,0 8,0 7,7 7,9
Gavà V2 3.610 539 2.817,0 38,4 35,6 37,0 4,0 0,4 2,0 2,5 1,8 2,1 27,8 4,2 18,8 8,0 8,0 8,0
Gavà V3 3.670 2.220 3.026,3 34,4 33,2 33,8 17,8 0,4 3,3 2,6 2,0 2,3 28,2 6,7 19,3 8,3 8,1 8,2
Gavà V4 3.770 2.560 3.156,7 32,7 30,5 31,6 11,2 0,4 2,3 2,1 1,5 1,8 26,9 3,6 18,9 8,1 7,9 8,0
Viladecans V5 3.650 2.380 2.922,0 40,2 31,0 35,6 21,0 0,4 6,6 3,0 2,6 2,8 28,4 8,2 19,3 8,1 8,0 8,1
Viladecans V6 3.870 240 3.079,3 29,1 15,8 22,5 21,3 1,5 8,4 2,0 1,6 1,8 26,6 5,7 18,4 8,3 7,9 8,1
Viladecans V7 4.350 1.681 3.030,7 37,8 6,5 22,2 20,1 0,4 4,4 2,0 1,1 1,5 25,8 7,2 17,9 7,9 7,7 7,8
Viladecans V8 3.090 975 2.681,5 44,1 1,2 22,7 72,3 6,1 36,0 3,4 0,3 1,8 30,7 10,4 20,8 7,9 7,8 7,9
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Taula 3. Paràmetres fisicoquímics del període 2007-2010 provinents de les anàlisis realitzades per l’ACA, 
Aigües de Barcelona i CUADLL. Per a localitzar els punt d’anàlisi, vegeu la figura 4.

Conductivitat μS/cm Amonis mg/l    Nitrats mg/l Fosfats mg/l Temperatura ºC pH
Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana

Estany de la Roberta 25.309 7.164 14.469,9 0,6 0,0 0,2 2,0 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 26,5 11,4 18,0 8,5 6,2 7,6
Canal de la Bunyola 9.259 803 2.858,0 4,2 0,0 0,4 32,0 0,4 3,3 0,2 0,1 0,1 27,2 6,1 16,9 8,9 5,7 7,6
Estany de la Murtra 3.734 2.312 3.230,2 41,5 0,6 20,9 8,2 1,4 4,0 2,5 0,7 1,7 26,5 9,8 17,1 8,4 7,0 7,9
Bassa de Reguerons 30.283 10.064 19.322,0 0,9 0,0 0,2 1,3 0,4 0,8 0,5 0,1 0,2 25,7 7,9 17,3 9,0 7,8 8,6
Bassa Gran de Cal Dimoni 1 5.948 4.976 5.530,0 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,1 8,9 18,2 8,8 7,5 8,2
Bassa Gran de Cal Dimoni 2 5.929 5.052 5.536,8 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 26,9 8,1 18,2 8,8 7,6 8,2
Bassa Petita de Cal Dimoni 4.810 1.356 1.999,4 0,3 0,0 0,1 2,4 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 27,2 9,5 18,3 8,8 7,7 8,1
Estany de la Ricarda ER1S 12.886 3.523 8.211,9 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 29,1 7,1 16,1 8,3 7,0 7,7
Estany de la Ricarda ER2S 12.353 4.307 8.243,3 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 25,8 8,8 14,7 7,8 6,5 7,2
Estany de la Ricarda ER3S 12.442 5.109 9.550,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 28,5 7,6 15,8 8,5 7,4 7,9
Estany de la Magarola 58.875 22.120 39.638,8 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29,6 8,3 17,2 8,1 7,3 7,8
Riu - Mercabarna 38.421 1.044 6.179,2 6,5 0,2 3,3 13,3 0,4 7,6 0,4 0,3 0,4 23,7 9,9 16,3 8,1 6,7 7,5
Riu - Desembocadura 46.165 1.824 21.912,7 18,7 0,5 4,6 13,5 0,4 7,7 0,4 0,1 0,3 27,6 7,8 17,2 8,2 6,1 7,6
Cal Tet - Aguait de Cal Tet 4.733 2.719 3.692,6 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 28,5 6,3 17,6 8,9 6,8 8,2
Estany de Cal Tet - Cap ànec 4.745 2.621 3.725,9 0,8 0,0 0,2 0,9 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 28,5 6,2 17,1 8,9 7,0 8,2
Bassa de Ca l’Arana 4.358 2.864 3.767,3 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,5 7,8 18,0 8,6 6,7 7,8
Bassa de Cal Bitxot 3.713 2.075 2.898,2 6,1 0,0 1,3 30,7 5,0 16,5 0,8 0,1 0,4 27,5 10,6 18,8 8,7 6,7 7,7
Platja de Ca l’Arana 60.203 31.370 43.476,4 0,6 0,0 0,1 2,0 0,4 1,1 0,1 0,1 0,1 27,6 5,3 16,8 8,2 5,6 7,6
Vidala - Inici 35.342 2.768 10.412,1 25,9 0,0 6,9 12,0 0,4 3,6 1,6 0,1 0,6 26,1 10,1 18,2 9,4 6,6 8,0
Vidala - Pàrquing 15.559 4.501 12.034,7 3,4 0,0 1,0 10,7 0,4 3,3 0,5 0,1 0,2 24,9 7,1 17,6 9,4 7,8 8,7
Estany del Remolar 75.557 3.251 12.122,1 8,3 0,0 2,0 10,9 2,1 5,3 0,9 0,2 0,3 24,7 7,6 16,9 8,6 5,6 7,7
Bassa dels Pollancres 15.580 2.784 7.317,1 2,7 0,0 0,5 7,6 0,4 2,0 0,4 0,1 0,1 27,7 10,3 18,0 8,2 7,4 7,9
Bassa dels Fartets 15.145 3.775 7.683,1 1,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 24,6 9,7 17,3 8,3 7,3 7,9
Vidaleta 3.709 602 2.054,5 21,5 0,3 2,3 13,7 0,5 6,2 0,3 0,1 0,1 26,6 6,4 16,5 8,2 5,9 7,6
Riera de Sant Climent 21.196 5.117 9.777,7 12,1 0,0 1,8 6,6 0,4 1,6 1,0 0,1 0,4 27,4 11,4 18,4 8,8 7,3 8,0
Corredora de Can Sabadell 18.590 1.324 4.702,9 40,7 0,0 14,0 13,6 0,4 4,3 2,4 0,1 1,0 26,9 7,7 16,9 8,3 5,8 7,4
CDI Sant Vicenç 2.320 898 1.621,6 1,3 0,7 1,0 18,8 7,8 11,7 1,4 0,1 0,7 26,2 4,1 16,6 8,3 7,9 8,1
CDM Sant Boi 2.800 688 1.675,8 0,9 0,5 0,7 19,2 7,4 12,0 0,5 0,1 0,3 25,0 5,0 17,3 8,3 7,9 8,1
CDF El Prat 3.030 966 1.820,0 0,3 0,0 0,2 16,8 3,2 10,0 0,2 0,1 0,1 26,0 4,3 18,1 8,3 8,0 8,1
Gavà V1 3.300 170 2.439,5 47,4 1,3 24,4 8,4 0,4 2,3 5,1 1,9 3,5 27,1 9,0 20,0 8,0 7,7 7,9
Gavà V2 3.610 539 2.817,0 38,4 35,6 37,0 4,0 0,4 2,0 2,5 1,8 2,1 27,8 4,2 18,8 8,0 8,0 8,0
Gavà V3 3.670 2.220 3.026,3 34,4 33,2 33,8 17,8 0,4 3,3 2,6 2,0 2,3 28,2 6,7 19,3 8,3 8,1 8,2
Gavà V4 3.770 2.560 3.156,7 32,7 30,5 31,6 11,2 0,4 2,3 2,1 1,5 1,8 26,9 3,6 18,9 8,1 7,9 8,0
Viladecans V5 3.650 2.380 2.922,0 40,2 31,0 35,6 21,0 0,4 6,6 3,0 2,6 2,8 28,4 8,2 19,3 8,1 8,0 8,1
Viladecans V6 3.870 240 3.079,3 29,1 15,8 22,5 21,3 1,5 8,4 2,0 1,6 1,8 26,6 5,7 18,4 8,3 7,9 8,1
Viladecans V7 4.350 1.681 3.030,7 37,8 6,5 22,2 20,1 0,4 4,4 2,0 1,1 1,5 25,8 7,2 17,9 7,9 7,7 7,8
Viladecans V8 3.090 975 2.681,5 44,1 1,2 22,7 72,3 6,1 36,0 3,4 0,3 1,8 30,7 10,4 20,8 7,9 7,8 7,9
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vada resistència d’aquesta espècie a la pre-
sència de nitrats en el medi aquàtic. Els cap-
grossos en estadi 25 de Gosner no mostren 
mortalitat a concentracions de 1.000 mg/L 
durant 72 hores (Miaud et al., 2011), concen-
tració molt superior a les trobades a la zona 
(taula 3). A la figura 5 es poden observar les 
àrees desfavorables per a la supervivència 
d’aquesta espècie pel que fa a la salinitat i la 
concentració d’amoni.

El gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 
es troba extingit d’antic a la zona, tot i que 
Ballesteros i Degollada donen com a plausible 
la seva presència al parc agrari de Gavà (Ba-

llesteros i Degollada, 1995-1996). Una con-
centració d’amoni de 37 mg/l provoca una 
mortalitat d’individus propera al 50 % (Or-
tiz-Santaliestra et al., 2006). Aquesta concen-
tració es pot trobar en alguns dels punts d’ai-
gua de la plana deltaica (figura 6). Tot i que 
aquests nivells d’amoni no expliquen la desa-
parició d’aquesta espècie a tot el Delta, és 
probable que l’ús de productes fitosanitaris, 
dels quals no es tenen dades de resistència, 
pugui estar implicat en la seva desaparició.

La granota verda (Pelophylax perezi), en-
cara que globalment no sembla estar en decli-
vi, ha desaparegut o s’ha rarificat a zones con-

Figura 4. Punts de mostreig de paràmetres fisicoquímics del medi aquàtic per al període 2007-2010. CDM: 
canal de la dreta mig; CDF: final canal de la dreta; V1: efluent EDAR de la Murtra; V2: inici corredora princi-
pal; V3: final corredora principal; V4: corredora de baix; V5: inici corredora dels Llanassos; V6: Murtrassa; 
V7: corredora C-26; V8: final corredora dels Llanassos; DI1: bassa de Cal Dimoni; RM: riu (Mercabarna); BU: 
canal de la Bunyola; CT1: Cal Tet (interior); CT2: Cal Tet (litoral); RD: riu (desembocadura); CA: Ca l’Arana; 
ER1: la Ricarda (embarcador); ER2: la Ricarda (mig); ER3: la Ricarda (desembocadura); MA: la Magarola; 
RO: la Roberta; RE: el Remolar; VP: Vidala (pont); VD: Vidaleta; VI: Vidala (inici); BP: bassa dels Pollancres; 
BF: bassa dels Fartets; SC: riera de Sant Climent; MU: la Murtra; RE: Reguerons; CD1: Cal Dimoni gran; 
CD2: Cal Dimoni petita. Font: Dades provinents dels informes d’anàlisi d’aigües del Consorci per a la Protec-
ció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del 
Llobregat (CUADLL).
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cretes del delta del Llobregat. Així, a tot el 
parc agrari dels termes de Gavà i Viladecans, 
sembla ser-hi absent o molt rara. La salinitza-
ció de l’aqüífer superficial (figura 5) pot afec-
tar negativament la supervivència d’aquesta 
espècie, ja que presenta una LC50 amb con-
ductivitats de 10.848 μs/cm2 al cap de 48 ho-

res d’exposició i 17.034 μs/cm2 al cap de 24 
hores (dades pròpies). Com es pot observar, 
hi ha nombrosos punts d’aigua que presenten 
valors de conductivitat superiors als supor-
tats per aquesta espècie i, per tant, podrien 
representar un problema per a la seva super-
vivència. L’amoni podria ser un altre causant 

Figura 5. Àrees desfavorables respecte a l’amoni (vermell) i la conductivitat (blau) per a Epidalea calamita 
(a dalt) i per a Pelophylax perezi (a baix). Font: PICMA del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat.
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del declivi, ja que aquesta espècie mostra 
mortalitats del 50 % dels individus quan són 
sotmesos a concentracions d’amoni de 26,29 
mg/l, 31,37 mg/l i 45,39 mg/l durant 72, 48 i 
24 hores, respectivament (Egea- Serrano et al., 
2009). Es pot veure que els punts d’aigua amb 
nivells per sobre de la tolerància es troben a la 
zona de Gavà i Viladecans i a l’estany de la 
Murtra i la corredora de Can Sabadell. Així, 
la major part de la zona oest del Delta presen-
ta valors d’amoni massa elevats per a perme-
tre la reproducció de la granota verda. Aquest 
fet explicaria la pràctica absència de Pe-
lophylax perezi en aquesta zona.

Pel que fa al tòtil (Alytes obstetricans), no 
es disposa de dades de tolerància a la salini-
tat. Per a l’amoni, Garriga et al. (2017) tro-
ben que les concentracions que causen efec-
tes negatius a aquesta espècie en condicions 
de laboratori (≥ 22,5 mg NH4+/L) estan dins 

del rang de concentracions d’amoni registra-
des a l’àrea d’estudi (0,15-47,4 mg NH4+/L) 
Aquest fet s’hauria d’afegir als efectes sub le-
tals que aquesta exposició a l’amoni pot pro-
duir (Garriga et al., 2017).

En el cas de la reineta (Hyla meridiona-
lis), no es disposa de dades de tolerància a la 
salinitat ni als contaminants; per tant, no es 
pot concloure si la salinització i la mala qua-
litat de les basses són algunes de les causes 
del seu declivi, encara que són factors que 
podrien influir en la davallada dels efectius 
poblacionals d’aquesta espècie.

17.6. ANÀLISI DE L’ESTAT  
DE L’HERPETOFAUNA PER AMBIENTS

A l’hora d’avaluar l’estat de les poblacions 
d’amfibis i rèptils al delta del Llobregat cal, 

Figura 6. Nivells mitjans, màxims i mínims d’amoni (mg/l) en els diferents punts de mostreig. Dades pro-
cedents del PICMA. La línia de color indica el límit de tolerància publicat per a Pelobates cultripes.
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però, fer-ne una aproximació considerant els 
diferents ambients, hàbitats o unitats de pai-
satge. En aquest cas, des del punt de vista 
herpetològic, hem subdividit el Delta en les 
unitats següents:

— Litoral: que inclou la platja i les àrees 
de duna i rereduna.

— Pinedes litorals: zones arbrades localit-
zades a continuació de la litoral, fonamental-
ment de pi pinyer.

— Maresma: àrees potencialment inun-
dables situades fonamentalment darrere de 
les pinedes litorals.

— Parc agrari: àrea dedicada al conreu 
intensiu, fonamentalment d’horta.

— Medi aquàtic: inclou els estanys, els ca-
nals, les séquies i els cursos d’aigua.

— Ambient urbà i periurbà: considerant 
com a tal tant els nuclis urbans com les àrees 
industrials i de serveis.

17.6.1. Litoral (duna i rereduna)

Les platges del Prat de Llobregat, de Vilade-
cans, de Gavà i en menor mesura les de Cas-
telldefels tenen un valor natural important, 
ja que conserven les comunitats vegetals i 
animals pròpies dels sorrals costaners. Ac-
tualment, la gestió de l’espai fa compatible 
l’ús públic amb la conservació dels seus hàbi-
tats. Aquest ambient canviant i fràgil ha so-
fert variacions importants. Així, han desapa-
regut les dunes mòbils de l’extrem occidental 
que encara es podien veure entre Gavà i les 
Botigues de Sitges fa unes dècades. A Gavà 
assolien la màxima altitud. De fet, aquest sis-
tema disposava de les dunes mòbils del front 
marítim molt ben desenvolupades i de les 
dunes fixades per les pinedes de pi pinyoner 
plantades als anys vint del segle passat.

Aquest paisatge dunar ha quedat molt 
disminuït. Les depressions dunars molt hu-
mides han minvat i l’herpetofauna també ha 
baixat el nombre d’efectius. L’espècie més re-
presentativa d’aquest sistema és el sarganta-
ner petit (Psammodromus ed ward sia nus). 
Les transformacions de la platja durant els 

darrers anys han estat importants. Fins al 
1988 va ser habitual l’ús de maquinària es-
planadora per a eliminar sistemàticament la 
brossa de la platja i la vegetació psammòfila 
(Pino i Roa, 1997). Aquesta acció mantenia 
les comunitats vegetals en estadis molt pri-
maris de la successió, amb plantes herbàcies 
anuals, i també desestructurava la zonació 
del sorral (Bretón i Esteban, 1995). L’àrea de 
la zona militar no va patir aquesta pressió i 
va mantenir unes comunitats força ben es-
tructurades. A partir del 1988, es van aban-
donar aquestes pràctiques i es va emprendre 
una gestió més racional que va permetre in-
crementar la diversitat i la cobertura vegetal i 
va aparèixer una veritable zonació dunar.

Ara per ara, les mesures de gestió dedica-
des a la nidificació del corriol camanegre 
(Charadrius alexandrinus), que comporten 
una acció sobre la vegetació i una impermea-
bilització important de la zona a l’activitat 
humana (no a la platja, però sí a la zona de 
duna i rereduna), mitjançant estaques, cor-
des i vigilància, han modificat lleugerament 
el paisatge vegetal. A l’àrea militar es fa un 
esclariment lleuger a la zona més externa de 
vegetació per facilitar llocs de posta al corriol 
i s’extreuen les plantes exòtiques a la tardor, 
mentre que la resta no es toca. Això compor-
ta que la part de duna estigui massa oberta 
per al Psammodromus edwardsianus i la part 
de rereduna més tancada amb una cada ve-
gada més important presència de pins. Amb-
dues situacions són menys favorables per al 
sargantaner petit. A la zona de l’antic golf 
(on hi ha poques citacions de Psammodro-
mus edwardsianus), s’ha de considerar tam-
bé desaparegut. Les poblacions d’aquesta es-
pècie que queden a les platges són molt 
reduïdes. El 2005, un cens fet a la platja dels 
Militars va donar una densitat de 0,79 indivi-
dus per hectàrea i fins ara la població no ha 
parat de baixar en efectius.

Al litoral trobem alguns exemplars de Pe-
lophylax perezi a les basses d’aigua dolça. 
Dins dels rèptils es poden visualitzar exem-
plars relativament grans de serp verda, Mal-
polon monspessulanus (sempre al llindar de la 
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rereduna i la vegetació); de sargantaner gros, 
Psammodromus algirus, i aprofitant les passa-
rel·les, individus de sargantana ibèrica, Podar-
cis liolepis, que aprofiten les peces de fusta per 
a escalfar-se al sol i amagar-se en cas de perill.

17.6.2. Pinedes litorals

Les pinedes litorals tenen una importància 
cabdal. La més significativa és la pineda de 
Can Camins, situada entre l’aeroport i la 
platja. Hi domina el pi pinyer, que creix so-
bre les antigues dunes de sorra de la platja i 
crea un ambient molt ombrívol que serveix 
de refugi a molts ocells. Les clarianes entre els 
arbres i el sotabosc, que és molt ric, perme-
ten que hi visquin diverses espècies de rèp-
tils, com ara la serp verda (Malpolon monspes-
sulanus), el sargantaner gros (Psammodromus 
algirus) i algunes sargantanes (Podarcis liole-
pis). Els llocs més humits ofereixen unes bo-
nes condicions al vidriol (Anguis fragilis). Si 
la pineda, des del punt de vista de les pobla-
cions reptilianes, té una importància cabdal, 
és per a la població de Psammodromus ed-
wardsianus. La població d’aquest lacèrtid es 
troba molt localitzada a la franja més prope-
ra a la costa en zones obertes, però d’ecotò 
entre la pineda i la vegetació psammòfila. Si, 
com hem vist anteriorment, el sargantaner 
petit ha desaparegut pràcticament de la plat-
ja, a Can Camins hi ha la millor població 
d’aquesta espècie de tot el Delta, amb una 
densitat de 6,2 individus per hectàrea en no-
més 3,15 ha de terra descoberta amb sorra 
exposada al sol.

La pineda es pot considerar un hàbitat 
molt important per a conservar i gestionar 
adequadament aquesta espècie, perquè les 
poblacions costaneres més properes i en bon 
estat es troben a més de cent quilòmetres de 
distància, ja que les que existien a les pinedes 
de Gavà i Castelldefels s’han extingit a causa 
d’un ús antròpic intensiu. Actualment, s’està 
duent a terme una regeneració de la pineda 
litoral de Viladecans, que possiblement en un 
futur presentarà hàbitats adequats per ser co-

lonitzats pel sargantaner petit (Psammodro-
mus edwardsianus).

Els punts d’aigua dins la pineda són un 
hàbitat favorable per als amfibis com la gra-
nota verda (Pelophylax perezi) i la reineta 
(Hyla meridionalis), on presentaven bones 
poblacions. La desaparició de diversos 
d’aquests punts d’aigua a la pineda de Can 
Camins, amb motiu de l’ampliació de l’aero-
port, ha conduït a la pràctica desaparició 
d’aquestes espècies. La posterior recuperació 
d’alguns d’aquests punts de reproducció ha 
permès la recolonització per part de la gra-
nota verda, però no per part de la reineta i, a 
més, ha aparegut l’espècie introduïda Disco-
glossus pictus, actualment en expansió a la 
plana deltaica.

El pla de translocació que es va dur a ter-
me els anys 2010 i 2011 (vegeu més enda-
vant) ha permès que dues noves espècies co-
mencin a colonitzar la pineda: el tòtil (Alytes 
obstetricans) i el gripau corredor (Epidalea 
calamita), encara que caldria una avaluació 
actual de l’estat de la reintroducció.

A les depressions inundables de les pine-
des de Gavà, Viladecans i Castelldefels, s’hi 
reproduïen a la segona meitat del segle xx la 
reineta i el gripau d’esperons. Ambdues es-
pècies es poden considerar extingides en 
aquestes zones.

17.6.3. Maresma

Les zones de maresma, ara per ara, són les 
que presenten una major riquesa específica 
tot i el seu estat de degradació. Entre els am-
fibis, encara hi trobem Pelophylax perezi, 
Hyla meridionalis i l’espècie introduïda Dis-
coglossus pictus. Les dues primeres espècies 
es localitzen a les masses d’aigua més perma-
nents, mentre que la granota pintada la po-
dem trobar en qualsevol tipus d’ambient 
aquàtic, encara que preferentment temporal. 
Entre els rèptils, hi trobem Tarentola mauri-
tanica, Anguis fragilis, Podarcis liolepis, 
Psammodromus algirus, Natrix maura, Na-
trix astreptophora, Malpolon monspessulanus 
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i Rhinechis scalaris. Tot i així, no presenten 
densitats elevades. El grau de protecció que 
tenen aquestes zones pot ser la causa de la 
seva major diversitat herpetològica.

17.6.4. Parc agrari

Actualment, el parc agrari és el paradigma 
del que no ha de ser una explotació respec-
tuosa amb el medi. A la major part no hi so-
breviu cap espècie d’amfibi i pocs rèptils. 
Només s’hi localitza puntualment alguna pe-
tita població de granota verda (Pelophylax 
perezi) i de l’espècie introduïda (Discoglossus 
pictus). Hi han desaparegut el tòtil (Alytes 
obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates 
cultripes), la reineta (Hyla meridionalis), el 
gripau corredor (Epidalea calamita) i el gri-
pau comú (Bufo spinosus). Les causes de re-
gressió, en la majoria dels casos, estan asso-
ciades a la manca de qualitat de l’aigua. En el 
capítol de declivi s’ha fet una descripció més 
acurada de la problemàtica.

La situació dels rèptils, tot i que és millor, 
tampoc no és bona. Només es poden conside-
rar presents de manera estable el dragó (Ta-
rentola mauritanica), el vidriol (Anguis fragi-
lis), la serp verda (Malpolon monspessulanus) 
i la serp blanca (Rinechis scalaris). Totes elles 
estan força associades a l’ésser humà i d’algu-
na manera lligades a les activitats agrícoles. Es 
poden donar per desaparegudes la sarganta-
na comuna (Podarcis liolepis), el sargantaner 
gros (Psammodromus algirus), el llangardaix 
ocel·lat (Timon lepidus) i la serp de collaret 
(Natrix astreptophora). La manca de cober-
tura, la destrucció i la crema sistemàtica dels 
marges, la desaparició d’una gran part de les 
preses pels tractaments fitosanitaris i espe-
cialment la manca d’hàbitat per la uniformit-
zació del medi en són les causes principals.

17.6.5. Medi aquàtic

Es considera com a medi aquàtic tot el con-
junt de canals i masses d’aigua que es localit-

zen a la plana deltaica. Deixant de banda els 
espais naturals del delta del Llobregat, on la 
situació és una mica millor, a la resta de me-
dis aquàtics la fauna herpetològica és pràcti-
cament inexistent.

Pel que fa als amfibis, la deficient condi-
ció fisicoquímica de l’aigua fa que no puguin 
desenvolupar el cicle larvari (vegeu l’apartat 
de declivi) en una gran part dels canals i recs. 
D’altra banda, la introducció d’espècies exò-
tiques com la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta), la gambúsia (Gambusia holbrooki) i 
el cranc americà (Procambarus clarkii) s’ha 
d’afegir a les nefastes condicions d’aquest 
medi. En molts canals del parc agrari, les 
úniques espècies presents són la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa), la tortuga de Flo-
rida (Trachemys scripta) i la serp d’aigua 
(Natrix maura), aquesta darrera amb densi-
tats molt baixes. Només en el medi aquàtic 
dels espais protegits es mantenen poblacions 
d’espècies amb bones densitats. Així, per 
exemple, la reineta (Hyla meridionalis) ha 
desaparegut en deu anys de pràcticament 
tota la plana i només en queden poblacions 
aïllades a la zona de Cal Tet. La granota ver-
da (Pelophylax perezi) i la serp d’aigua (Na-
trix maura) també mantenen en aquesta 
zona poblacions amb densitats elevades i 
amb exemplars de mida gran.

Llacunes com la Ricarda, Cal Dimoni, 
Reguerons i el Remolar-Filipines han perdut 
una gran part de les espècies presents anys 
enrere i només la serp de collaret (Natrix 
maura) es podria dir que es manté estable 
gràcies al seu règim alimentari ictiòfag. Cal 
dir que, encara que present en moltes 
d’aquestes llacunes, Pelophylax perezi es tro-
ba en franca regressió.

Un cas extrem el representa la reineta 
(Hyla meridionalis). Aquesta espècie, molt 
abundant a la plana deltaica a gairebé tots els 
ambients, s’ha anat rarificant fins a estar 
pràcticament extingida avui dia (figura 7). 
No hi ha dades publicades sobre els nivells 
de tolerància a la contaminació química de 
l’aigua, però possiblement aquesta deu ser la 
causa fonamental de la seva regressió. Ac-
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tualment, només en queda una bona pobla-
ció a la zona de Cal Tet i ha desaparegut tam-
bé de la zona del Sorral, de Castelldefels, de 
Gavà i de Viladecans, on era abundant a fi-
nals del segle xx (figura 7).

Les poblacions de la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa) es poden considerar en 
bon estat tot i que, a causa d’una reducció dels 
hàbitats aquàtics, hi ha pogut haver una frag-
mentació de les poblacions que pot provocar 
processos de microextinció. Malgrat tot, els 
mostratges amb nanses demostren que les 
poblacions estan constituïdes per nombrosos 
efectius. Cal veure si l’increment de la tortuga 
de Florida (Trachemys scripta) actua d’una 
manera negativa a més llarg termini.

17.6.6. Ambient urbà i periurbà

Aquest ambient manté unes característiques 
molt peculiars que fan que només les espè-

cies més antròpiques s’hi localitzin. El dragó 
(Tarentola mauritanica) és l’espècie caracte-
rística d’aquest ambient, amb densitats molt 
elevades localment. D’altra banda, a les zo-
nes verdes o enjardinades encara es mante-
nen petites poblacions de sargantana ibèrica 
(Podarcis liolepis), de granota verda (Pelo phy-
lax perezi) i, sens dubte, de tortuga de Flori-
da (Trachemys scripta). El dragó rosat (He-
midactylus turcicus), amb tota seguretat, hi 
ha de ser present, però sempre en densitats 
molt baixes.

17.7. PLANS DE TRANSLOCACIÓ

Una acció que es va dur a terme per a recu-
perar la biodiversitat batracològica al Delta 
va ser el desenvolupament, en col·laboració 
amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat, l’Aso-

Figura 7. Evolució temporal de la distribució de la reineta (Hyla meridionalis). A dalt a l’esquerra: distri-
bució fins a l’any 2000. A dalt a la dreta: distribució l’any 2007. A baix a l’esquerra: distribució l’any 2010.  
A baix a la dreta: distribució l’any 2015. Font: Dades pròpies.
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ciación Herpetológica Española i la Univer-
sitat de Barcelona, i finançat per la Fundación 
Biodiversidad, d’un pla de translocació. L’ob-
jectiu principal d’aquest pla va ser la recupe-
ració de les poblacions de Epidalea calamita i 
Alytes obstetricans a la plana deltaica del Llo-
bregat, principalment al municipi del Prat de 
Llobregat. Per a assolir aquest objectiu, en 
primer lloc es van crear o restaurar diversos 
punts d’aigua en zones on les condicions fi-
sicoquímiques del medi aquàtic presentaven 
nivells tolerables per a les espècies. Així, es va 
crear una bassa en una zona propera a Cal 
Nani, i se’n va recuperar una altra a la pineda 
de Can Camins. La translocació d’individus 
es va localitzar en aquestes dues basses per 
tal aconseguir l’establiment de dos nuclis po-
blacionals lligats a aquests dos punts d’aigua.

A dia d’avui s’ha constatat la reproducció 
d’una de les espècies, el tòtil (Alytes obstetri-
cans) amb la recaptura continuada d’exem-
plars i l’observació d’individus larvaris. Pel 
que fa l’altre espècie (Epidalea calamita), de 
moment no s’ha aconseguit una estabilitza-
ció clara, tot i que hi ha recaptures esporàdi-
ques d’individus.

Seria de gran interès avançar amb la 
translocació d’individus de gripau corredor i 
de tòtil i ampliar-la a dues espècies més, la 
reineta (Hyla meridionalis) i el gripau d’es-
perons (Pelobates cultripes), i així continuar 
recuperant la biodiversitat d’amfibis a la pla-
na deltaica.

En aquests moments, també hi ha un pla 
de recuperació de punts d’aigua litoral al 
municipi de Viladecans que facilitarà la re-
cuperació d’algunes de les espècies extingi-
des al segle xx.
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