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Resum 
S’exposa una cita de Pleurodeles waltl a una latitud de 41º 15’ 07,71’’ N a la Serra de 
Prades (Baix Camp de Tarragona), la qual representa un nou límit septentrional a 
Catalunya. 
 
Abstract 
New data is presented about Pleurodeles waltl found at 41º 15’ 07,71’’ N latitude in 
Serra de Prades (Baix Camp of Tarragona) as a new northernmost limit in Catalonia.  
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DADES DE LA TROBALLA I DISCUSSIÓ 
El 08/05/2010 es va localitzar un exemplar adult de Pleurodeles waltl a la Serra de 
Prades (Tarragona), a una bassa de recollida d’aigües pluvials de l’antic poble de La 
Mussara (T. M. de Vilaplana), UTM 31TCF3468 a una altitud de 970 m s.n.m, i  a 
una latitud de 41º 15’ 07,71’’ N, cosa que suposa un nou registre límit en altura i 
latitud per aquesta espècie a Catalunya. L’exemplar es va trobar amb una granota 
verda ibèrica Pelophylax perezi en posició d’amplexus (Figura 1). 
En aquest indret ens trobem, dins el context  la serralada Prelitoral Catalana, amb sòls 
de tipus calcaris i amb una vegetació de tipus mediterrani amb pinedes secundàries de 
Pinus halepensis i Pinus sylvestris en substitució dels alzinars potencials. Les zones 
superiors del massís (altura màxima 1201 m) estan ocupades per vegetació 
submediterrània (Folch & Velasco, 1975). 
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Els diferents registres consultats ens donen com a situació coneguda més propera els 
Ports de Tortosa i Besseit i la Serra de Tivissa, amb poblacions estables als UTMs 
CF13 i CF14 (base de dades de la SCH i Llorente et al. 1995).  
Per altra banda s’ha trobat la referència d’en M. Domingo i companys que van trobar 
el 21 de maig de 2008 tres exemplars al Baix Camp (UTM CF13), un d'ells força 
gran, un mascle en zel de 22 cm de llarg (Màrius Domingo et al., 2008) i a la d’un 
estudi ambiental de Vandellòs on també refereixen com a límit septentrional de 
l’ofegabous els UTMs CF13 i CF14 (Agenda 21 de Medi Ambient de Vandellós-
l’Hospitalet de l’Infant).  
Hi ha una referència d’un exemplar, també trobat a l’hivern de 1999, a una bassa del 
Mas d’En Torner a Cornudella de Montsant UTM CF2468 (Vico & Aguilar, 1999), 
que si més no queda a la mateixa latitud nord.  
En tots aquests indrets indicats anteriorment la distribució altitudinal està entre els 25 
i els 750 metres, amb el gruix de les poblacions entre els 400 i els 500 metres, la qual 
cosa situa aquesta nova cita completament fora del rang fins ara a Catalunya, encara 
que no a la resta de la península, on assoleix els 1500 metres, tot i que la majoria de 
les poblacions són per de sota els 1000 m (Montori et al, 2004).  
A l’any 1985 s’havien visitat dues bases de l’indret de la troballa, observant-se tan 
sols: Pelophylax perezi, Natrix maura, Anguis fragilis i Pelodytes punctatus. 
Serà precisa una prospecció detallada de l’entorn, per a verificar si la presència actual 
de Pleurodeles waltl es tracta d’una troballa aïllada, si és una població introduïda, 
atesa l’accessibilitat de l’indret (Figura 2), o bé si és una població comunicada amb 
les altres més meridionals ja conegudes.     
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Figura 1: Exemplar de Pleurodeles waltl trobat a La Mussara (Baix Camp) amb una granota 
verda ibèrica (Pelophylax perezi) en posició d’amplexus. 

Figura 2: Bassa d’aigües pluvials de l’antic poble de La Mussara (Vilaplana, Baix Camp) 


