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La saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri)

Introducció
Els ortòpters són el grup d'insectes que inclou les llagostes, els saltamartins, els grills, les
someretes i els cadells. Actualment a Catalunya es coneixen al voltant de 170 espècies diferents,
algunes amb una àmplia distribució i d'altres molt localitzades. Tot i ser un grup popularment
conegut, la major part de les espècies passen desapercebudes, ja sigui per la seva mida petita o
per la seva facilitat de confondre's amb l'entorn. No obstant això, a partir de la publicació de
dues monografies sobre els ortòpters de Catalunya (Llucià, 2002; Olmo-Vidal, 2002) i de l'Atles
dels Ortòpters de Catalunya i llibre vermell (Olmo-Vidal, 2006) el seu coneixement no ha parat
de créixer i, actualment, amb l'impuls de noves persones expertes en el tema i amb l'aparició de
portals especialitzats en recollir observacions d'espècies, cada vegada són més les dades de les
quals es disposa. Els ortòpters en general i algunes espècies en particular són bones indicadores
de qualitat d’hàbitats com prats secs i brolles esclarissades, ambdós tipus d’ambients
considerats de conservació prioritària a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
i en l’àmbit europeu (Hochkirch et al., 2016).
Tot i aquest augment del coneixement, que ha portat a ampliar l'àrea de distribució d'espècies
que fa uns anys es consideraven rares o molt rares, algunes espècies, entre elles la saltarel·la del
Montseny (Ctenodecticus masferreri), segueixen localitzant-se en zones molt concretes del
territori català.
La saltarel·la del Montseny és endèmica del Montseny. Els únics punts a nivell mundial on s'havia
localitzat abans de l'inici d'aquest projecte eren les zones de Collformic-Matagalls, Sant Marçal,
el Pla de les Arenes (Espinelves) i Arbúcies. Les cites d'Arbúcies i del Pla de les Arenes
corresponen a dades antigues, del segle XIX (Cuní, 1880; Bolívar, 1894 i 1899). Catalogada com
a Vulnerable a Catalunya segons ICHN (2008) i Quasi Amenaçada a Europa (Presa et al., 2016).
Està inclosa en el Pla de Conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
(2014). Segons els criteris UICN (2012) i la informació disponible en aquests moments, es
considera una espècie Vulnerable a Catalunya segons el criteri D2 (població molt restringida) i
per tant, una espècie d'Interès de Conservació Prioritària de la Xarxa de Parcs de la Diputació de
Barcelona inclosa dins la categoria 1 (EICP2-1b) (Artola, 2019). És important fer notar i així ho
fan també els criteris de UICN (2012), que qualsevol alteració en l'hàbitat per efectes de
l'activitat humana o la pèrdua de superfície d'hàbitat favorable per canvis produïts en la gestió
agroramadera ja sigui per sobrepastura o per emmatament d'espais oberts, farien canviar la
categoria d'amenaça a En perill (EN) o En perill crític (CR) en un període de temps relativament
curt.
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La saltarel·la del Montseny: identificació
Les llagostes, saltamartins, someretes, saltarel·les, grills i cadells pertanyen a l'ordre dels
ortòpters (Orthoptera) dins del gran grup dels insectes. Tenen una forma allargada i destaquen
per tenir el darrer parell de potes desenvolupat i adaptat per al salt. Hi ha espècies amb les ales
ben desenvolupades i altres que les tenen atrofiades (el primer parell d'ales s'anomenen
tègmines). Entre el cap i les ales tenen el pronot que és un caràcter diagnòstic. La major part de
les espècies d'ortòpters tenen la capacitat d'emetre sons (estridular). Els ortòpters els separem
en dos grans grups: els ensífers amb antenes llargues i filiformes, les femelles dels quals presenten
un llarg oviscapte o ovopositor (Ensifera: grills, someretes i cadells) (Figura 1) i els celífers

caracteritzats per antenes curtes i un oviscapte curt, format per dos parells de valves (Caelifera:
llagostes i saltamartins) (Figura 2). La saltarel·la del Montseny (Figura 3) pertany al grup dels
ensífers.

Figura 1. Thyreonotus corsicus femella un

Figura 2. Còpula de Calliptamus barbarus un

exemple d'ensífer.

exemple de celífer.

Figura 3. Femella de saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri).
2

La saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri)

Juntament amb les altres espècies del gènere Ctenodecticus, la saltarel·la del Montseny és
l'ortòpter més petit que viu a Catalunya. En estat adult amida entre 8,5 i 11 mm cosa que, sumat
a la seva coloració críptica amb l'entorn fa que passi totalment desapercebuda.
Presenta unes ales (tègmines) molt curtes que gairebé no es veuen (en el mascle sobresurten
una mica més). Per tant, és una espècie micròptera que no pot volar. Té antenes primes i llargues
(més llargues que el cos). Les femelles presenten un oviscapte (ovopositor) llarg al final de
l'abdomen lleugerament dirigit cap amunt a la punta. Es diferencia d'altres espècies semblants
per la presència d'uns "esperons" molt grans, anomenats plàntules, a la base de les potes del
darrera.
A la península ibèrica hi viuen 6 espècies d'aquest gènere, Ctenodecticus pupulus, C. masferreri,
C. ramburi, C. major, C. granatensis, C. lusitanicus i C. thymi (Iberfauna, 2020). Totes sis espècies
són molt semblants i amb seguretat, només es diferencien per caràcters anatòmics de les
estructures genitals. L'espècie més propera, geogràficament parlant, és la saltarel·la del
Montsec (Ctenodecticus thymi) que només s'ha trobat al Prepirineu central en zona de brolles
calcícoles de romaní (Olmo-Vidal, 1999). La saltarel·la del Montseny i la saltarel·la del Montsec
mantenen poblacions aïllades sense cap tipus de contacte entre elles.

Figura 4. Yersinella raymondi mascle.

Figura 5. Platycleis albopunctata mascle

En el seu hàbitat es pot confondre amb nimfes i adults d'altres espècies d'ensífers, com
Pholidoptera griseoaptera, Yersinella raymondi (Figura 4), Platycleis albopunctata (Figura 5),
amb nimfes d'espècies com Platycleis albopunctata, Thyreonotus corsicus o Sepiana sepium i
fins i tot, amb nimfes de saltamartins (Chorthippus sp. i altres). La mida petita de la saltarel·la
del Montseny és un dels aspectes principals a l'hora de diferenciar-la ràpidament d'altres
espècies.
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Distribució i hàbitat
A tota la superfície prospectada durant el 2020 s'han realitzat fins a 251 contactes positius de
l'espècie, és a dir, s'han identificat 251 individus repartits pels diferents ambients del Parc. S'ha
comprovat la seva presència a les localitats on ja havia estat observada amb anterioritat i s'ha
ampliat la seva àrea de distribució.
Els hàbitats preferents per a la saltarel·la del Montseny són els prats silicícoles i xeròfils amb
presència de bàlec i amb retalls d'altres hàbitats com els pradells de teròfits o la vegetació
pionera de terraprims silícics amb afloraments de roques recobertes de líquens. També els prats
acidòfils i mesòfils amb presència notable de ginebrons, representen un bon hàbitat per a
l'espècie. En les landes de gòdua, tot i que en estructura s'assemblen als balegars, s'hi han trobat
poques saltarel·les. Les zones de prats i pastures amb ginebres més o menys densos, també han
aportat algunes dades, però molt escasses.
Per a més informació sobre la distribució de la saltarel·la del Montseny en l'àmbit del Parc i els
hàbitats on es localitza, podeu contactar directament amb el Parc Natural.

Fenologia i aspectes de la biologia
Els primers exemplars es varen observar el dia 25 de juny de 2020 i tots eren nimfes (Figura 6).
Els primer adult es va localitzar el dia 7 de juliol de 2020. Durant els mesos de juliol i agost i la
primera quinzena de setembre els punts mostrejats on es va detectar la presència de saltarel·la
sempre era força abundant. A partir d'aquest moment, les poblacions comencen a decréixer i
l'últim exemplar es localitza el dia 16 d'octubre de 2020. Per tant, amb la informació recollida
en aquest treball es pot afirmar que l'activitat de les fases adultes s'inicia a principis de juliol i
finalitza a mitjans d'octubre. Durant les primeres jornades de prospecció, des de finals de juny i
durant tot el mes de juliol, la major part
dels individus es podien observar fàcilment
movent-se pels espais oberts de l'hàbitat
que ocupaven. En canvi, quan ja havia
avançat el període fenològic i tots els
exemplars

eren

adults,

gairebé

mai

s'observaven fora de les mates de bàlec,
ginebró o bruguerola on es refugiaven. És
més, si els exemplars saltaven del matoll en
ser molestats, primer es quedaven quiets Figura 6. Nimfa femella de saltarel·la del Montseny.
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per passar desapercebuts al ser confosos amb l'entorn, però al cap d'uns segons, caminant i
saltant s'aproximaven ràpidament cap a un dels matolls propers i es refugiaven a dins. És
probable que durant els estadis nimfals i a l'inici de la fase adulta es dispersin a la recerca
d'ambients favorables i, quan ja han arribat a la fase adulta amb capacitat per reproduir-se,
cerquin refugi i ja no es moguin gaire del lloc escollit.
A banda d'aquest comportament al llarg del seu període d'activitat, també es va poder observar
que la seva estratègia davant del perill i per extensió, davant de possibles depredadors, primer
intenta passar desapercebut, quedant-se immòbil i confiant en no ser detectat ja que es confon
fàcilment amb l'entorn. Quan sent el perill a prop, realitza un, dos o diversos salts ràpids i caòtics
descrivint una paràbola alta (a diferència de celífers i altres ensífers que salten més lluny
descrivint paràboles més allargades). Després d'aquests salts ràpids torna a quedar immòbil i,
quan intueix que el perill ja ha passat, tal com s'ha comentat, busca refugi caminant i realitzant,
ara sí, salts curts, poc alts i seguint la trajectòria de la marxa.
Pel que fa al procés de la
reproducció, tot i que no s'ha
pogut observar cap còpula, sí que
s'han detectat algunes femelles
amb

espermatòfor

i

d'altres

realitzant la posta. En moltes
espècies

d'ensífers,

tal

com

apunta Pinedo (1984), els mascles
dipositen un espermatòfor, que
és una estructura blanquinosa
semitransparent de consistència
gelatinosa i força grossa en relació Figura 7. Femella de saltarel·la del Montseny amb l'abdomen
a l'insecte que conté els totalment corbat cap endavant i alimentant-se de
espermatozous, a la base de

l'espermatòfor.

l'ovopositor de la femella (Figura 7). És una estructura molt visible i normalment la femella se la
menja mentre els espermatozous se situen dins el receptacle seminal de la femella.
Segons s'ha observat, la posta la realitza al terra corbant l'abdomen i introduint l'ovopositor en
punts tous del substrat. Una vegada té l'ovopositor totalment enterrat (Figura 8), bombeja els
ous amb moviments convulsius de l'abdomen. Quan retira l'ovopositor, amb les potes del
darrera realitza moviments amb els quals remou sorra i partícules del terra per tal d'ocultar el
lloc on ha fet la posta. Es desplaça uns centímetres i torna a repetir el mateix procediment. No
5
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sembla que sigui molt exigent pel que fa al lloc de la posta, ja que no busca indrets amagats sota
vegetació o propers a roques grosses que serveixin de protecció a la posta, sinó que escull zones
obertes i sense cap protecció superficial.
En relació als recursos tròfics que utilitza la saltarel·la del Montseny, només se l'ha vist menjant

Figura 8. Diferents moments de la posta d'una femella de saltarel·la del Montseny.
restes seques de vegetació (Figura 9), restes dels que semblava una cutícula d'algun invertebrat
i, tal com s'ha comentat, els espermatòfors. En cap cas se les ha vist alimentant-se de brots
tendres de les plantes que tenen al seu abast. Aquestes dades concordarien amb les exposades
a Pinedo (1984) que comenta que altres espècies filogenèticament properes a la saltarel·la del
Montseny, tenen una dieta mixta i s'alimenten de restes d'invertebrats, matèria vegetal seca o
en descomposició i també predant sobre altres insectes, cosa que no s'ha observat en el cas de
la saltarel·la del Montseny.

Figura 9. Saltarel·la femella alimentant-se de restes vegetals.

6

La saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri)

Fins a data d'avui, no s'havia pogut escoltar el cant de la saltarel·la del Montseny, però en
diverses ocasions, s'han pogut observar mascles estridulant durant llargues estones. Els mascles
emeten les estridulacions fent fregar els èlitres entre ells (Figura 10). És una estridulació gairebé
imperceptible a la oïda humana i t'has d'acostar molt (a menys de 20 cm) per poder-la escoltar.

Figura 10. Detall dels èlitres dels mascles de saltarel·la del Montseny.
Emet unes pulsacions continuades i una mica irregulars amb una durada d'uns 10 ms (Figura 11).
El tipus de cant és molt semblant al de Ctenodecticus granatensis tant en la freqüència com en
el ritme i molt diferent del de C. thymi i C. major que consisteix en parells de síl·labes molt
separades entre elles (Heller, 1988).

Figura 11. Sonograma d'un mascle de saltarel·la del Montseny. Font: elaboració pròpia a partir
de gravacions al camp i utilitzant el programa Raven Lite 2.0.1.
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Metodologia per al seguiment de les poblacions de la saltarel·la del
Montseny
Tot i que la superfície on es troba la saltarel·la és gran, es pot veure afectada o bé pel tancament de
les zones obertes o per la sobrepastura. A més, aquests petits espais que queden allunyats de la
població principal poden perdre's si es produeix qualsevol canvi en l'hàbitat.
És per aquestes raons que s'ha desenvolupat un seguiment per poder quantificar la població o les
subpoblacions i establir una metodologia que es pugui anar repetint en un futur, per tal d'avaluar
com evoluciona la població davant els possibles impactes (freqüentació, competència
interespecífica, pèrdua d'hàbitat, ...).
La metodologia emprada per quantificar la població és la de transsectes lineals (Índexs lineals
d'Abundància - ILA) enfront d'altres mètodes com els de mangueix, quadrats oberts, quadrats
tancats, trampes de caiguda, escoltes, ... explicades a Gardiner et al. (2005). El mètode de transsectes
lineals, utilitzat per Isern-Vallverdú et al. (1993) i explicat a Voisin (1986) té els següents avantatges:
Metodologia senzilla
Ràpida aplicació
Poca alteració de l'hàbitat i de les espècies
Necessitat d'un sol observador
Alta precisió per a la comunitat mostrejada
Comptatges d'una o diverses espècies
Discriminar entre sexes per a les espècies amb clar dimorfisme sexual
Facilitat de dur-lo a terme en terrenys heterogenis o de superfície abrupte
Es basa en recórrer, dins d'una àrea determinada, transsectes de 100 metres de llargada per 0,5
metres d'amplada molt a poc a poc, i anotar els individus que es mouen (caminen o salten) quan
passa l'observador. Es poden realitzar els recorreguts que es cregui convenient sempre i quan no hi
hagi comptatges dobles d'individus (3-5 m de distància entre transsectes). Cal determinar el número
de transsectes en funció de la superfície total de l'hàbitat i de la seva heterogeneïtat.
Els 100 metres cal definir-los prèviament amb l'ajuda d'una cinta mètrica. Per no interferir en
l'activitat de les saltarel·les, es pot deixar la cinta mètrica a terra i realitzar el transsecte
paral·lelament a uns dos o tres metres de la cinta.
El recorregut es fa caminant molt a poc a poc emprant sempre el mateix temps (uns 20 min).
El millor període per realitzar el seguiment de les poblacions és quan els individus són adults, perquè
és més fàcil detectar-los i és més difícil confondre'ls amb altres espècies, ja que aquestes espècies

8

La saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri)

amb qui comparteix hàbitat ja són adultes i són molt més grosses que la saltarel·la. Per tant, el
seguiment s'hauria de portar a terme entre els mesos de juliol i setembre.
Tot i que no és imprescindible, les millors condicions per fer els comptatges es donen quan el dia és
assolellat i sense vent o amb una brisa suau. A partir de les 11:00 h i fins a les 16:00 h és un bon
interval horari per realitzar els transsectes d'observació.
Per poder fer els comptatges correctament és important no fer-se ombra un mateix ja que és més
difícil detectar els individus i sobretot, seguir-los quan salten o es mouen. Si el terreny és en pendent,
també va millor fer el recorregut en el sentit de la pujada que no pas al revés (Figura 12).
Cal anotar totes les dades en una fitxa de camp:
-

Dades generals: Data; Lloc; Observador/a; Temperatura inicial i final

-

Dades de cada transsecte: Tots els individus de saltarel·la del Montseny separant mascles i
femelles; Altres ensífers; Celífers.

Anotarem la quantitat d'individus d'altres espècies per tenir una relació d'abundància entre la
saltarel·la i les altres espècies que comparteixen hàbitat.

Figura 12. Detall d'un dels transsectes que transcorre en un espai obert amb matolls de bàlec.
Tenir quantificades les poblacions de saltarel·la del Montseny d'alguns dels diferents llocs on és
present, servirà per detectar possibles afectacions futures, sobretot pel que fa a canvis d'hàbitat. Per
tant, aquests seguiments s'haurien de realitzar periòdicament, ja sigui anualment, biennalment o
triennalment.

9

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Jornada de formació
La jornada de formació amb tècnics del Parc Natural i personal de la guarderia de l'espai protegit
es va portar a terme el mes de setembre en una de les localitats on ja es coneixia una important
població de saltarel·la del Montseny. En total, a la jornada de formació, hi van assistir 7 persones
(3 tècnics i 4 guardes) (Figura 13). Durant la jornada es va repartir un dossier sobre diferents
aspectes de la saltarel·la, amb informació de com diferenciar-la d'altres espècies semblants i
totes les directrius bàsiques per poder fer el seguiment amb garanties.
Després d'una exposició sobre l'espècie i la teoria de com i perquè fer el seguiment, es va
procedir a posar en pràctica la metodologia dels transsectes lineals. Es van poder observar
diversos exemplars de l'espècie i es van valorar i discutir els avantatges i els inconvenients del
mètode, sobretot posant especial èmfasi en la dificultat d'observar individus tan petits i tan
críptics. Tot i així, la jornada es va valorar positivament i es va decidir que s'implementaria un o
diversos seguiments en l'àmbit del Parc per avaluar com evolucionen les poblacions conegudes
al llarg dels anys.

Foto: Narcís Vicens

Figura 13. Jornada de formació amb tècnics i personal de la guarderia.
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Gestió dels hàbitats i de les poblacions de saltarel·la del Montseny
Tal com s'ha comentat anteriorment, les amenaces més grans que pateixen les poblacions de
l'espècie són, per un costat, la pèrdua d'hàbitat produïda per l'abandonament de les pràctiques
ramaderes i el conseqüent emmatament dels espais oberts i per l'altra, la fragmentació de
l'hàbitat que porta a la pèrdua de connectivitat entre poblacions. A nivell no tant important cal
tenir en compte la sobrepastura en determinats llocs sensibles i la hiperfreqüentació en punts
concrets on es conserven poblacions molt petites. El canvi climàtic és un factor que de ben segur
també afectarà a la dinàmica de l'espècie.
Per tant, cal mantenir una gestió ramadera que asseguri un bon manteniment dels espais oberts,
però que no sigui molt intensa o no hi sigui en punts claus per a la supervivència de la saltarel·la.
Actuacions d'obertura d'espais oberts, ja sigui amb mitjans mecànics o amb cremes controlades,
sempre que no sigui molt intenses, segur que afavoriran a les poblacions de saltarel·la. No
obstant això, s'hauria d'intentar no malgastar recursos en aquest sentit si es poden mantenir els
hàbitats amb una bona gestió de la ramaderia. Aquestes actuacions de desbrossada són molt
més efectives en hàbitats d'extensió més reduïda i on no hi ha pastura. També es podrien portar
a terme actuacions de neteja i manteniment d'espais oberts per garantir la connectivitat entre
poblacions que d'altra manera no es podria donar.
A part de les actuacions físiques de millora d'hàbitat i de seguiment de les poblacions conegudes
de l'espècie, també cal seguir cercant en hàbitats favorables que, o bé no s'han pogut mostrejar
en aquest treball, o bé, tot i ser prospectats, els resultats han estat negatius. Cal pensar que és
una espècie difícil de detectar i amb un comportament molt esquiu i per tant, pot haver passat
desapercebuda en determinats indrets.
Finalment, tot i que s'ha avançat en el coneixement de la biologia de l'espècie, cal realitzar més
estudis en aquest sentit ja que de ben segur, aquesta informació recollida servirà per conservar
i millorar les poblacions d'aquesta espècie endèmica del Montseny que a nivell global té una
àrea de distribució molt petita.
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