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Resum 
Es recullen i s’analitzen les dades bibliogràfiques i altres referències d’Hyla arborea 
(Linnaeus, 1758) a Catalunya, i s’arriba a la conclusió que aquesta espècie 
(actualment Hyla molleri Bedriaga, 1890) havia estat present a Catalunya.  
 
Abtract 
The bibliographical information about the presence of Hyla arborea (Linnaeus, 
1758) in Catalonia is analyzed, and it comes near to the conclusion that this species 
(nowadays Hyla molleri Bedriaga, 1890) has been present in Catalonia. 
 
Resumen 
Se recopilan y analizan los datos bibliográficos y otras referencias de Hyla arborea 
(Linnaeus, 1758) en Catalunya, y se llega a la conclusión de que esta especie  
(actualmente Hyla molleri Bedriaga, 1890) había estado presente en Catalunya.  
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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
A Catalunya actualment sols podem trobar una espècie del gènere Hyla: H. 
meridionalis (Rivera et al., 2011). D’acord amb estudis moleculars recents 
(Recuero, et al., 2007), les poblacions d’Hyla meridionalis a Catalunya, País Basc i 
sud de França haurien estat originades a partir d’introduccions d’exemplars 
procedents de poblacions nord-africanes, i fins i tot s’ha proposat que aquesta 
introducció va tenir lloc originàriament al sud-est de l’actual Estat francès, i 
possiblement en l’època dels fenicis, d’una manera similar a la introducció 
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ocorreguda posteriorment amb la granota pintada (Discoglossus pictus), actualment 
en procés d’expansió (Montori et al., 2010).   

L’altra espècie del gènere Hyla clàssicament citada a la península ibèrica és H. 
arborea, que fins fa unes dècades es considerava també present en territori català 
(Vives-Balmaña, 1984, 1990; Vives-Balmaña et al., 1987), però revisions posteriors 
la van excloure de la nostra herpetofauna (Llorente el al., 1999). En una publicació 
recent, Montori et al. (2010) assenyalen que les citacions corresponents a H. 
arborea en territori català han estat bàsicament el producte de confusions amb 
exemplars d’H. meridionalis, i els mateixos autors afirmen que H. arborea no ha 
estat mai present als Països Catalans. Davant de l´exemplar d’Hyla arborea, 
conservat i etiquetat amb la localitat d’Empúries, al MNCN de Madrid (comprovat 
per un dels autors de la present aportació), Llorente et al. (1995) assenyalen que deu 
ser un error d’etiquetatge, però sense donar cap prova del suposat “error”, per bé que 
és una hipòtesi ben plausible, atès el fet de ser un sol exemplar, conservat i trobat 
molt lluny de les citacions més properes conegudes i en un territori on actualment és 
present, i fins i tot abundant, H. meridionalis.  

Tanmateix, si fem un repàs a les altres referències d’H. arborea recollides a Vives-
Balmaña (1990) trobem cites més difícils de rebatre, com la de Palaus & Schmidtler, 
1969 a La Seu d’Urgell, o la de Francesc Martorell (recollida per Boscá, 1877) a La 
Cerdanya, atès que aquestes localitats no poden presentar confusió amb H. 
meridionalis, ja que la reineta meridional no és present en aquestes valls 
pirinenques. S’ha consultat el Doctor Xavier Palaus sobre la seva cita d’H. arborea 
arborea a La Seu d’Urgell, el qual recorda haver-la trobat en un ambient humit amb 
bogues (Typha angustifolia), prop del riu Segre. 

Una altra localitat aportada per Vives-Balmaña (1990) és a la quadrícula CG37, on 
recull les cites de Joaquim Maluquer (1917), Salvador Maluquer (1918) i Robert 
Mertens (1925) d’Hyla arborea a La Pobla de Segur (Pallars Jussà). Salvador 
Maluquer Nicolau (1956) publica que, a la mateixa localitat de La Pobla de Segur a 
550 m.s.n.m., es troba una població d’H. arborea arborea  i diu:  
 

“En la Pobla se encuentra esta forma típica, que abunda en primavera 
junto a los charcos de la cola del embalse, en la desembocadura del rio 
Flamisell y en las huertas de los antiguos cauces de este rio”. 

  

El mateix Salvador Maluquer va col·lectar l’any 1919 un exemplar per a la 
col·lecció del Doctor F. Haas, que va acabar al Museu Senckenberg de Franckfurt 
a/M., i que Robert Mertens (1925) va examinar i la va descriure d’aquesta manera: 
 

"L'exemplar existent coincideix en tot els aspectes amb la forma centre-
europea de la reineta verda. La franja lateral negra és molt ampla; en el 
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punt més ample mesura 5 mm. Està separada de la part superior verda de 
l’esquena per una línia blanca prima; el llaç del costat apareix molt 
clarament. El coll pigmentat en fosc. La pell del ventre força menys 
granulada que en la meridionalis."  

Uns anys més tard, un altre exemplar d'Hyla arborea procedent també de la localitat 
de La Pobla de Segur va ésser donat per Joaquim Maluquer, en una visita a Londres 
l'octubre de 1925, a Mr. Parker, per a la col·lecció del British Museum.  

Malgrat no poder establir la data exacta de la desaparició d’aquesta reineta a La 
Pobla, el fet de que S. Maluquer hi tingués una casa i hi mantingués una activitat 
naturalista intensa fins molt poc abans de la seva mort (1955), fa pensar que la 
reineta ibèrica era present almenys fins la dècada dels 50 a la vall del Flamisell. 
 
 
DISCUSSIÓ 
La descripció de l’exemplar d’Hyla arborea de la localitat de La Pobla de Segur per 
part de R. Mertens (1925) és molt detallada i no deixa cap dubte sobre la seva 
determinació; que hagi estat descrita la localització exacta de la població i que fos 
nombrosa, capturats diversos individus en diferents anys i que les observacions 
s’hagin estès, almenys, durant unes quatre dècades, no deixa cap motiu per dubtar 
que en un passat recent va haver-hi una població d’H. arborea establerta en aquesta 
localitat pallaresa. 

Tanmateix, és paradoxal que, si ja en temps ben reculats com ara a principis del 
s.XX es tenia clara constància de la diferenciació entre H. arborea i H. meridionalis 
(llavors H. arborea arborea i H. arborea meridionalis, respectivament), es 
produeixin en la darrera dècada del passat segle els dubtes i desconfiances entorn la 
presència real d’ H. arborea a Catalunya. Pensem que la clau, en bona mesura, passa 
per rellegir directament les fonts documentals i interpretar-les correctament. Així, a 
Mertens 1925, dins de l’apartat d’H. a. arborea se citen les localitats de la Cerdanya 
(Boscá, 1877); Huesca (Boscá, 1881); Cerdanya i nord i centre d’Espanya 
(Bedriaga, 1890); Cerdanya (Maluquer, 1916), Cambrils i Pobla de Segur 
(Maluquer, 1917) i la Pobla de Segur (Salvador Maluquer, 1918 i Joaquím 
Maluquer, 1919). 

Robert Mertens (1925) diu:  
 

“Amb seguretat a Catalunya no es coneix fins ara més que Hyla arborea 
arborea de la Pobla de Segur i la Cerdanya, per més que en els Pirineus 
hagi de trobar-se moltes vegades en substitució de la meridionalis. La 
indicació de que la forma centreeuropea de la reineta hagi estat trobada 
també a Cambrils, o sia a la costa mediterrània del sud de Catalunya, 
necessita, al meu entendre, d’una nova comprovació.”  
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El mateix autor (R. Mertens, 1925), quan parla d’Hyla arborea meridionalis 
diu:  
 

“A Catalunya només es coneix Hyla arborea meridionalis de la regió 
litoral nord i central; cal suposar que també l’esmentat indret de la 
troballa a Cambrils, per a Hyla arborea arborea, pertany a l’ àrea de 
dispersió d’aquesta forma”. 

 

De fet, l’única incoherència de tot el llistat de localitats catalanes d’Hyla arborea 
arborea de principis de segle, com Mertens (1925) exposa clarament, correspon a la 
localitat de Cambrils. Aparentment, aquesta inclusió confusa s’arrossega a partir 
d’una badada de J. Maluquer Nicolau (1917), atès que Eduard Boscá (que és qui 
l’aporta), en una carta privada del 16 de febrer de 1916 dirigida al seu amic català li 
comenta que a Espanya hi ha dues espècies o subespècies d’Hyla y comenta, de 
forma molt explícita, la polèmica cita de Cambrils: 
 

“la H. perezi1 o para otros la variedad meridionalis, de lo cual ya 
hablaremos más adelante, también hallada por mi en Cambrils. Digo yo 
que ya hablaremos más adelante por que yo la di la meridionalis como 
perezi y aún no me han convencido de que sea sólo una variedad de la H. 
arborea”.  

 

La carta adés esmentada, escrita per E. Boscá, deixà clar que per aquest autor la 
Hyla trobada a Cambrils no era pas H. arborea i que la distinció entre ambdues 
espècies (o subespècies) era claríssima per a aquest autor. 

Tanmateix, cal dir que abans del treball de Mertens 1925 era freqüent veure llistats 
amb localitats tant atribuïdes a H. arborea var. typica (o arborea) com a H. arborea 
var. meridionalis, sense cap criteri més que l’aportat pels autors de les citacions (que 
cal pensar que a vegades no tenien clars els criteris distintius, o bé citaven només H. 
arborea, en el benentès que era una única espècie, i d’ací es passava la cita com si 
pertanyés a la varietat nominal). En aquest sentit cal valorar el rigor i criteri de R. 
Mertens, que va fer clarament una criba molt intensa de les citacions existents i 
publicades, sobretot al Butlletí de la ICHN (Maluquer, 1916; 1917), donant per 
vàlides només les cites pirinenques amb exemplars per ell mateix revisats o 
procedents d’autors solvents, com el mateix Boscá. Segurament per aquest fet, i pel 
respecte que li deuria merèixer l’herpetòleg valencià, no va gosar descartar 
totalment la citació de Cambrils abans esmentada. Això dóna, al nostre entendre, 

                                                 
1 Tot aquest darrer comentari d’Eduard Boscá es degut a que a l’any 1880 va descriure Hyla 
perezii com una espècie diferent d’Hyla arborea, però uns anys abans, al 1874, Boettger ja 
havia descrit H. meridionalis com una varietat d’Hyla arborea (H. arborea var. 
meridionalis). 
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tota la validesa al llistat de localitats d’H. arborea publicat per Mertens 1925, les 
quals tenen, a més, una coherència geogràfica força marcada, ja que s’estenen per 
l’alta vall del Segre i afluents. 

Altra cosa són els errors o confusions, propis d’autors contemporanis, ocorreguts 
molts anys després i recollits per Vives-Balmaña (1990), com ara les cites de: 
Torelló (Palaus & Schmidtler, 1969), que encara que es van citar com Hyla arborea 
arborea, no es disposa de cap fotografia (com. pers. X. Palaus) i estan en una zona 
de presència abundant d’Hyla meridionalis; Empúries (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales), ja esmentada, i Selvanera (Centro Pirenaico de Biologia Experimental) 
de la dècada dels 70. En relació a aquesta darrera localitat es va consultar a Joan Pau 
Martínez Rica, el qual va comentar que es tractava d’uns exemplars larvaris que va 
arreplegar n’Enric Balcells i que van metamorfosar-se al CPBE de Jaca, i que 
recorda que a les col·leccions en quedaven, però en molt mal estat. Tampoc es pot 
donar com una prova vàlida, ja que sabem que l’indret d’on provenien (i a tota 
l’Alta Segarra) hi ha encara H. meridionalis, i la determinació d’exemplars recent 
metamorfosats pot esdevindre fàcilment en confusions entre aquestes dues espècies. 

Pensem que són aquests errors i/o imprecisions, que mesclen localitats meridionals o 
costaneres i septentrionals per a H. arborea –semblantment al que passava a 
principis de segle–, el que probablement hauria dut a pensar a varis autors actuals 
sobre l’origen espuri d’H. arborea a Catalunya. 
 
 
SITUACIÓ ACTUAL I CONTEXT D’ Hyla arborea A CATALUNYA I 
TERRITORIS VEÏNS 

Hyla arborea a la península Ibèrica sembla que hauria pogut tenir una dispersió 
plistocènica postglacial a partir de refugis situats a l’àrea Càntabre-Atlàntica, en 
direcció cap el centre peninsular, i penetrant a la vall de l’Ebre d’Oest a Est, i, 
d’aquesta manera, les localitats aragoneses, així com la de La Pobla de Segur (i les 
altres localitats pirinenques, fins a l’alta vall del Segre), estarien situades en els 
límits occidentals de la seva àrea de dispersió i, com a poblacions límit, haurien patit 
processos d’aïllament, ja sigui per qüestions climàtiques rigoroses o per d’altres 
factors. 

Altres localitats situades al límit SE mediterrani de la distribució actual d’H. 
arborea, com les de les províncies castellano-manxegues d’Albacete i Conca, així 
com les poblacions presents en els seus límits meridionals de dispersió, a les 
províncies de Sevilla, Jaén, Huelva i Badajoz, es troben també molt aïllades de la 
resta de la seva àrea de distribució (Marquéz, 2002), i demostren que, en aquesta 
espècie, es donen altres poblacions o metapoblacions relictuals, del que forçosament 
hauria d’haver estat una distribució pretèrita més àmplia.  
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Per explicar la rarefacció o extinció actual de poblacions, al límit de la seva 
distribució, Svardson (1949) assenyala que, en aquestes condicions, les espècies 
tendeixen a ocupar tan sols els hàbitats més òptims, fet que incrementa l’aïllament 
d’aquestes poblacions. En aquest sentit, els patrons espacials canvien en l’escala del 
temps, degut a variacions temporals dels factors ambientals biòtics i abiòtics 
(Antúnez & Mendoza, 1992). En el cas concret de poblacions aïllades d’amfibis, que 
depenen de determinats punts d’aigua, una alteració d’aquests punts de reproducció 
pot equivaldre a la desaparició de les poblacions. Altres espècies d’anurs ibèrics és 
troben també en l’actualitat en regressió en sectors límit de les seves distribucions, 
en ambients mediterranis, com Discoglossus jeanneae (a Múrcia, País Valencià o 
Aragó) o Alytes dickhilleni (a Andalusia i Múrcia) (Martínez-Solano & García-París, 
2002; García-París & Arntzen, 2002).   

Hyla arborea actualment es considera absent de Catalunya i, segons les evidències 
anteriorment exposades i d’acord amb Filella (2007), s’hauria de donar aquesta 
espècie com per probablement extingida d’aquest territori (en el proper catàleg 
d’espècies amenaçades de Catalunya probablement aparegui com extingida). Les 
localitats actuals més properes es troben a l'Alt Aragó, concretament la cita més 
oriental es troba al “Cañón de Añisclo” (conca alta del Cinca), a 1600 m (Astudillo, 
1997; Grossenbacher, 2009). Cal destacar que algunes poblacions de l’Alt Aragó, 
com les de Cuarte (rodalies de la ciutat de Huesca) i altres punts de “La Hoya de 
Huesca” és troben en una marcada recessió, essent molt rares o desaparegudes en 
l'actualitat, quan fa només dues dècades eren abundants (vegeu Figura 1). Altres 
localitats de l’Alt Aragó també es troben en una situació crítica, com les de San Juan 
de la Peña, on les reinetes s’han rarificat fins el punt que semblen haver desaparegut, 
degut probablement a infeccions de quitridiomicets (Arribas, com pers.). 

Estudis recents mitocondrials i nuclears sobre el gènere Hyla en l’àmbit circum-
mediterrani (Stöck et al, 2008), consideren a la fins ara qualificada de forma ibèrica 
d’Hyla arborea com una espècie críptica però diferent: H. molleri Bedriaga, 1890 
(endèmica de la península Ibèrica i potser també present a part d’Aquitània), que 
resulta estar més emparentada amb H. orientalis (pròpia d’Europa oriental i del 
Proper Orient) que amb la mateixa  H. arborea i la resta d’espècies d’aquest 
complex.  
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Figura 1: Exemplar d’Hyla molleri  Bedriaga, 1890, de la població de Cuarte (Osca). Foto:  David 
Solans. 

 


