Alytes muletensis (Sanchiz & Adrover, 1977)
Nom comú: Ferreret
Classe: Amfibia

Ordre: Anura

Família: Discoglossidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
El ferreret, amfibi de petita mida (4 cm), és una espècie endèmica de Mallorca,
present també al registre fòssil de Menorca. Descobert per la ciència primerament
com a fòssil el 1977, fou trobat viu el 1980, però els pagesos de la Serra de
Tramuntana ja el coneixien i l’anomenaven ferreret, degut al seu cant agut,
semblant al cop del martell sobre l’enclusa del ferrer.
És un animal nocturn de costums fissurícoles, i el seu hàbitat actual són gorgs
permanents a alguns torrents de la Serra, poc accessibles als predadors introduïts
per l’home en temps històrics, principalment la serp d’aigua Natrix maura, gran
consumidora de larves i adults. L’espècie té la particularitat que els ous, després de
ser posts per la femella i fecundats, són portats pel mascle fins a la seva eclosió.
Només posa al voltant d’una dotzena d’ous, molts menys que espècies semblants
del continent.
Degut a la seva àrea de distribució fragmentada i al baix nombre d’adults, és una
espècie catalogada En perill d’extinció (EP) al Catàleg Nacional d’Espècies
Amenaçades.
Per altra banda, des de pràcticament el seu descobriment, es duen a terme accions
de conservació, com la cria en captivitat, alliberaments, translocacions, millora i
creació de nous hàbitats i control de predadors, ja que l’espècie és capaç de criar a
basses, abeuradors i aljubs amb característiques semblants als de les seves localitats
naturals. Tot això ha permès incrementar els efectius de larves quasi un 100% des del
1991, inici de l’aplicació del Pla de Recuperació del Ferreret, per la qual cosa la UICN
considera que ha passat de Perill Crític a Vulnerable al Llibre Vermell d’Espècies
Amenaçades (2006).
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