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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 
El projecte promou l’estudi i la conservació de les poblacions d’amfibis que habiten les basses periur-
banes i urbanes de la ciutat de Girona (Catalunya, NE d’Espanya). S’han fet mostrejos constants de les 
basses durant un any, especialment per actualitzar la informació sobre les poblacions d’amfibis de la 
zona i obtenir dades per a una futura conservació. Els mostrejos han estat auditius i visuals. S’han me-
surat alguns paràmetres fisicoquímics de l’aigua. S’ha aconsellat al Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Girona quina hauria de ser la gestió de les basses d’espais públics, per a la conser-
vació de les espècies presents en cada cas. S’ha pactat un acord amb els propietaris de dues finques 
on hi ha basses interessants per a les poblacions properes d’amfibis. Aquestes mesures han permès 
que les basses ja existents serveixin com a punt de reproducció per a les poblacions adjacents.  
 
PARAULES CLAUPARAULES CLAUPARAULES CLAUPARAULES CLAU::::    Amfibis; basses urbanes i periurbanes; Girona; mostrejos constants. 
 
    
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT        
    
The project promotes the study and conservation of amphibian populations inhabiting urban and 
periurban ponds in the city of Girona, (Catalonia, NE of Spain). Constant sampling was carried out in the 
ponds for one year, especially to update information on amphibian populations in the area and to col-
lect data for future conservation. The sampling was auditory and visual. Some physicochemical 
parameters of the water have been measured. The management of public ponds for conservation of 
the present species in each case has been proposed to the Department of Environment of the City of 
Girona. An agreement has been reached with the owners of two properties where there are interesting 
ponds for amphibian populations. These measures have enabled existing ponds to serve as breeding 
points to adjacent populations. 
    
KEY WORDS:KEY WORDS:KEY WORDS:KEY WORDS:    Amphibians; urban and periurban ponds; Girona; constant sampling. 
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INTRODUINTRODUINTRODUINTRODUCCCCCIÓCIÓCIÓCIÓ    
 
Els ambients naturals i naturalitzats acostumen 
a ser l’objecte d’estudi predilecte per portar a 
terme estudis poblacionals i de conservació 
d’amfibis. És per això que s’han fet pocs estudis 
de les poblacions d’amfibis a les ciutats espa-
nyoles. Aquests estudis s’han portat a terme a 
les ciutats de Madrid (GARCÍA-PARÍS & MARTÍN, 
1987; GARCÍA-PARÍS, 1990), Barcelona (LLO-
RENTE & MONTORI, 1987), Pamplona (GOSÁ & 
ARIAS, 2009) i Oviedo (ÁLVAREZ, 2012), entre 
d’altres. S’ha de tenir en compte que les ciutats 
s’han construït sobre espais naturals, i que algu-
nes espècies d’amfibis han pogut sobreviure o 
recolonitzar aquests espais urbans. Durant les 
últimes dècades, les ciutats han patit un fort 
procés d’urbanització, però tot i això els antics 
parcs, zones verdes, i punts d’aigua periurbans 
poden albergar ecosistemes on els amfibis des-
envolupin el seu cicle vital (GOSÁ & ARIAS, 
2009). De totes les poblacions de vertebrats, els 

amfibis són les primeres en desaparèixer quan 
s’urbanitza una zona (GARCÍA-PARÍS, 1990). Els 
amfibis són un grup amenaçat a escala global 
(STUART et al., 2004), fet que provoca un crei-
xent interès en la seva conservació. L’elaboració 
d’inventaris ha de ser una de les primeres eta-
pes en el desenvolupament de qualsevol pro-
jecte relacionat amb la gestió i conservació dels 
recursos naturals. Les poblacions animals poden 
variar la seva distribució espacial moltes vega-
des durant escales temporals molt reduïdes. Per 
això, l’actualització d’inventaris faunístics resulta 
molt important, ja que permet detectar tendèn-
cies demogràfiques com expansions o declivis, i 
planificar en conseqüència l’estratègia de gestió 
més apropiada en cada cas mitjançant la selec-
ció de taxons o àrees geogràfiques, les quals la 
seva protecció resulta prioritària (MARTÍNEZ-SO-
LANO, 2006). 

 
 
OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    
 
- Actualitzar la informació sobre les poblacions 
d’amfibis que habiten punts d’aigua de Girona i 
rodalies i elaboració d’un inventari de les espè-
cies presents a cada punt de mostreig. 
- Establir i proposar els protocols de gestió dels 
punts d’aigua per tal de mantenir la comunitat 
batracològica i afavorir la biodiversitat.  
- Proposar al Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Girona les actuacions necessà-

ries per tal de naturalitzar i restaurar els punts 
d’aigua del municipi que ho requereixin.  
- Arribar a un acord verbal o escrit amb propieta-
ris de dues finques on hi ha basses, per poder 
fer-les també aptes per als amfibis.  
 
Tot això amb la finalitat de conèixer millor i pre-
servar la comunitat d’amfibis que habita les bas-
ses urbanes i periurbanes de la ciutat. 

 
    
MAMAMAMATERIALTERIALTERIALTERIAL    
 
Salabre, botes de riu, focus de camp, safata 
blanca, termòmetre de camp, pots de vidre, lupa  
 

 
monocular, bosses d’escombraries. Reactius: 
Test de pH, nitrats, amoni, fosfats, clor lliure i O2. 

 
MMMMÈÈÈÈTODTODTODTODEEEESSSS    
 
En aquest estudi s’han mostrejat un total de 10 
punts d’aigua (Annex1) situats al municipi de 
Girona, dins la quadrícula UTM 10x10 km. 
31TDG84. Aquests punts han estat prèviament 
escollits per la proximitat a la ciutat, la citació 

d’adults i/o larves d’amfibis durant els últims 
anys, i per l’escassa distància de poblacions na-
turals (Annex 2).  
S’han fet dos mostrejos mensuals a cada bassa, 
un diürn i un nocturn. Els mostrejos s’han dividit 
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en campanyes de 2 a 3 basses mostrejades per 
dia. A cada mostreig s’han mesurat, primer de 
tot, paràmetres fisicoquímics de la massa 
d’aigua. Després s’ha fet, si calia, una recollida 
de deixalles de dins l’aigua. Llavors s’ha fet una 
prospecció terrestre pels voltants de la bassa, 
aixecant pedres, troncs, etc... que puguin servir 
de refugi als amfibis. Més endavant s’ha pros-
pectat la massa d’aigua amb el salabre. S’han 
determinat les larves d’amfibis i els possibles 
depredadors aquàtics al camp, i en cas de dub-
tes d’identificació s’han observat amb una lupa 
monocular. El cens auditiu de cants d’adults s’ha 
fet al vespre o a la nit, segons la temperatura. 
S’ha intentat escollir els millors dies del mes per 

a fer els mostrejos nocturns, és a dir, els dies 
sense vent i humitat elevada.  
S’han elaborat un inventari de les espècies loca-
litzades i un informe de l’estat ambiental de cada 
bassa a partir de les dades obtingudes als mos-
trejos. En relació a aquests informes s’han re-
dactat els protocols de gestió de cada punt i 
s’han proposat les actuacions necessàries per 
tal de naturalitzar els punts d’aigua del municipi 
que ho requerien.  
L’esforç de mostreig ha estat similar a tots els 
punts, però en alguns casos s’ha fet un esforç 
addicional, ja que l’objectiu d’aquest estudi és 
proporcionar un llistat d’espècies acurat per a 
cada bassa treballada.  

    
    
RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
 
Les basses que han obtingut una major riquesa 
d’espècies són la bassa temporal de l’argilera de 
Sant Daniel, les llacunes permanents de Santa 
Eugènia i el dipòsit de reg de la finca privada de 
Can Maton un cop restaurat. S’ha trobat un total 
de 5 espècies diferents a cada punt d’aigua es-
mentat. La bassa de la UdG ha obtingut una ri-
quesa de 4 espècies. La riera de Montilivi, el 
Parc de la Catedral, el dipòsit de reg de La Vinya i 
la bassa permanent de l’argilera han obtingut un 
valor de riquesa de 2 espècies. I per últim, al 
Parc del Migdia i al Parc de la Devesa s’ha trobat 
només 1 espècie. (Fig. 1) 
L’espècie que s’ha detectat a més punts d’aigua 
ha estat la reineta (Hyla meridionalis) (Annex 3). 
S’ha localitzat a 8 de les 10 basses mostrejades. 
La granota pintada (Discoglossus pictus) (Annex 
4) també s’ha trobat a més del 50% de les bas-
ses, en un total de 6 punts d’aigua diferents. 
Totes les altres espècies s’han trobat a menys 
del 50% de les basses. Les espècies de tritons 
existents a la comarca del Gironès, el tritó verd 
(Triturus marmoratus) (Annex 5) i el tritó palmat 
(Lissotriton helveticus) només han aparegut a la 
bassa de la UdG i al dipòsit de Can Maton, i als 
dos punts d’aigua s’ha detectat que les dues 
espècies compartien hàbitat aquàtic. (Fig. 1) 
Durant el mes de juliol s’han localitzat 3 espè-
cies d’amfibis. Al mes d’agost s’han detectat 2 
espècies. Al setembre se n’han trobat 3. A 
l’octubre i al novembre s’han localitzat un total 
de 5 espècies. Al desembre ha tornat a disminuir 

el valor de riquesa a 3 espècies. Al gener i febrer 
s’han detectat 5 espècies d’amfibis. Al març se 
n’han localitzat 7. L’abril i el maig han estat els 
mesos on s’han detectat més espècies diferents, 
s’ha obtingut un valor de riquesa de 8, sobre les 
9 espècies trobades durant tot l’estudi. I per úl-
tim al juny s’han detectat 7 espècies. (Fig. 2).  
La granota pintada (D. pictus) s’ha detectat du-
rant tots els mesos d’estudi, bé activa o bé en 
repòs estival o hivernal als seus refugis. El tritó 
verd (T. marmoratus) i la reineta (H. meridionalis) 
s’han localitzat a 8 dels 12 mesos de l’any. La 
salamandra (Salamandra salamandra) i el tòtil 
(Alytes obstetricans) s’han pogut trobar durant 7 
mesos diferents. La granota verda (Pelophylax 
perezi) i el gripau comú (Bufo bufo) s’han detec-
tat en 6 dels 12 mesos de mostreig. El tritó pal-
mat (L. helveticus) s’ha localitzat als mesos de 
març, abril, maig i juny, i per últim el gripau cor-
redor (Epidalea calamita) s’ha detectat només al 
maig i al juny. (Fig. 2) 
En total s’han aconseguit detectar gairebé tres-
cents individus adults (n=289) durant tot 
l’estudi, tenint en compte totes les espècies i 
basses. El mes on s’han localitzat més adults ha 
estat l’abril (n=57). El maig i el juny també han 
estat abundants en quant a contactes amb am-
fibis (n=50) i (n=47), respectivament. Els mesos 
on s’han trobat menys amfibis han estat l’agost 
(n=5), el setembre (n=2), el desembre (n=5) i el 
gener (n=6). (Fig. 3) 
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L’espècie amb la qual s’han tingut més contac
tes durant tot l’estudi ha estat la reineta
ridionalis), amb un valor d’abundància relativa 
del 32% (n=93). El tritó verd (T. marmoratus
(n=64), la granota verda (P. perezi
granota pintada (D. pictus) (n=45) han estat les 
darreres espècies que han obtingut més contac
tes, amb un 22%, 16% i 16% d’abundància rela
tiva, respectivament. El tòtil (A. obstetricans
(n=16), i la salamandra (S. salamandra
han obtingut un valor d’abundància relativa del 
5% i 4% respectivament. I per últim, el gripau 
comú (B. bufo) (n=7), el tritó palmat (
cus) (n=5) i el gripau corredor (E. calamita
han estat les espècies amb menys contactes, 
2%, 2% i 1% respectivament. El gripau 
d’esperons (Pelobates cultripes) i el gripauet de 
punts (Pelodytes punctatus) no s’han localitzat a 
cap de les 10 basses mostrejades. (Fig. 4)
 
Pel que fa a l’hidroperíode, podem dir que s’han 
mostrejat 6 punts d’aigua permanents i 4 de rè
 
 
 
 

Figura 1:Figura 1:Figura 1:Figura 1: Aquesta gràfica representa la riquesa d’espècies (eix y) de cada punt d’aigua (eix x) mostrejat durant 
tot l’any d’estudi, fent servir totes les tècniques de mostreig, i tenint en compte els individus adults i les larves.
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L’espècie amb la qual s’han tingut més contac-
tes durant tot l’estudi ha estat la reineta (H. me-

), amb un valor d’abundància relativa 
T. marmoratus) 

P. perezi) (n=45) i la 
) (n=45) han estat les 

darreres espècies que han obtingut més contac-
n 22%, 16% i 16% d’abundància rela-

A. obstetricans) 
S. salamandra) (n=12) 

han obtingut un valor d’abundància relativa del 
5% i 4% respectivament. I per últim, el gripau 

palmat (L. helveti-
E. calamita) (n=2) 

han estat les espècies amb menys contactes, 
2%, 2% i 1% respectivament. El gripau 

) i el gripauet de 
) no s’han localitzat a 

cap de les 10 basses mostrejades. (Fig. 4) 

Pel que fa a l’hidroperíode, podem dir que s’han 
mostrejat 6 punts d’aigua permanents i 4 de rè-

gim temporal. La bassa de la UdG, la riera de 
Montilivi i les basses temporals de l’argilera han 
resultat tenir un hidroperíode molt similar, uns 9 
mesos d’aigua a l’any aproximadament. 
S’emplenen amb les pluges de tardor, a 
l’octubre, romanen plenes tot l’hivern i la prima
vera, i al mes de juliol s’assequen. El parc de la 
devesa s’ha considerat un punt d’aigua tempo
ral, però no té res a veure amb els altres. Només 
s’ha trobat aigua durant 4 mesos, des del juliol 
fins a l’octubre. El dipòsit de reg de Can Maton, 
de règim permanent, es va assecar de forma 
voluntària 10 dies (Annex 6) durant el mes de 
novembre per extreure els més de 200 carpins 
que hi havien, i per instal·lar cinc rampes de sor
tida i dues illes flotants (Fig. 5).
També s’han de mencionar els resultats dels 
paràmetres fisicoquímics. S’ha de dir que totes 
les mesures preses durant l’estudi han estat dins 
del rang òptim per a la vida dels amfibis, excepte 
les de concentració de clor lliure al Parc del mig
dia, que van sortir molt elevades.

Aquesta gràfica representa la riquesa d’espècies (eix y) de cada punt d’aigua (eix x) mostrejat durant 
tot l’any d’estudi, fent servir totes les tècniques de mostreig, i tenint en compte els individus adults i les larves.

StE ArG ArP Lvi Cma

Riquesa total (adults i larves) / bassa

gim temporal. La bassa de la UdG, la riera de 
Montilivi i les basses temporals de l’argilera han 

idroperíode molt similar, uns 9 
mesos d’aigua a l’any aproximadament. 
S’emplenen amb les pluges de tardor, a 
l’octubre, romanen plenes tot l’hivern i la prima-
vera, i al mes de juliol s’assequen. El parc de la 
devesa s’ha considerat un punt d’aigua tempo-
al, però no té res a veure amb els altres. Només 
s’ha trobat aigua durant 4 mesos, des del juliol 
fins a l’octubre. El dipòsit de reg de Can Maton, 
de règim permanent, es va assecar de forma 
voluntària 10 dies (Annex 6) durant el mes de 

re els més de 200 carpins 
que hi havien, i per instal·lar cinc rampes de sor-
tida i dues illes flotants (Fig. 5). 
També s’han de mencionar els resultats dels 
paràmetres fisicoquímics. S’ha de dir que totes 
les mesures preses durant l’estudi han estat dins 
del rang òptim per a la vida dels amfibis, excepte 
les de concentració de clor lliure al Parc del mig-
dia, que van sortir molt elevades. 

 
Aquesta gràfica representa la riquesa d’espècies (eix y) de cada punt d’aigua (eix x) mostrejat durant 

tot l’any d’estudi, fent servir totes les tècniques de mostreig, i tenint en compte els individus adults i les larves. 
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Figura 2:Figura 2:Figura 2:Figura 2: Aquesta gràfica representa la riquesa d’espècies del conjunt de punts d’aigua (eix x) mostrejats als 
diferents mesos, separat també per les estacions de l’any (eix y), fent servir totes les tècniques de mostreig i 
tenint en compte tant els individus adult
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3:Figura 3:Figura 3:Figura 3: Aquesta gràfica indica l’abundància relativa d’amfibis (eix y) detectats durant cada mes de mostreig 
(eix x) a totes les basses, separats per espècies, fent servir totes les tècniques de mostreig i tenint en compte 
només els individus adults. 
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Aquesta gràfica representa la riquesa d’espècies del conjunt de punts d’aigua (eix x) mostrejats als 

diferents mesos, separat també per les estacions de l’any (eix y), fent servir totes les tècniques de mostreig i 
tenint en compte tant els individus adults com les larves d’aquests.  

Aquesta gràfica indica l’abundància relativa d’amfibis (eix y) detectats durant cada mes de mostreig 
(eix x) a totes les basses, separats per espècies, fent servir totes les tècniques de mostreig i tenint en compte 
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Abundància total (adults)      n= 289

 

Aquesta gràfica representa la riquesa d’espècies del conjunt de punts d’aigua (eix x) mostrejats als 
diferents mesos, separat també per les estacions de l’any (eix y), fent servir totes les tècniques de mostreig i 

 
Aquesta gràfica indica l’abundància relativa d’amfibis (eix y) detectats durant cada mes de mostreig 

(eix x) a totes les basses, separats per espècies, fent servir totes les tècniques de mostreig i tenint en compte 
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Figura Figura Figura Figura 4:4:4:4:Aquesta gràfica indica l’abundància relativa en % de les espècies
totes les basses, fent servir totes les tècniques de mostreig i tenint en compte
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Figura 5:Figura 5:Figura 5:Figura 5:    Aquesta taula ens indica l’hidroperíode de cada punt
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gràfica indica l’abundància relativa en % de les espècies trobades
totes les basses, fent servir totes les tècniques de mostreig i tenint en compte només
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Aquest estudi ha pogut contrastar i actualitzar 
les dades recollides anys enrere sobre les pobla-
cions d’amfibis a la ciutat de Girona i rodalies. 
Ha pogut corroborar l’existència de 9 de les 11 
espècies d’amfibis que habiten a la comarca del 
Gironès amb un mostreig mensual a 10 hàbitats 
aquàtics. S’han buscat punts d’aigua ben hete-
rogenis pel que fa a l’hidroperíode, l’hàbitat 
terrestre circumdant i la presència/absència de 
corrent d’aigua per poder trobar totes les espè-
cies possibles i obtenir un bon inventari de cada 
punt.  
Les dues espècies que no s’han localitzat en tot 
l’estudi han estat el gripau d’esperons (Peloba-
tes cultripes) i el gripauet de punts (P. 
punctatus), possiblement per la seva rarefacció, 
o fins i tot desaparició de la zona. 
El gripau d’esperons (Pelobates cultripes) ha es-
tat citat els anys 2006 a les hortes del municipi 
de Salt, i 2010 a l’aiguabarreig de la riera de 
Llèmena i el riu Ter (Base de Dades Herpetològi-
ques, B.D.H.). Aquests dos punts estan a poca 
distància de les Llacunes de nova creació de 
Santa Eugènia, punt mostrejat on s’hauria pogut 
detectar aquesta espècie, però no s’han obtingut 
resultats positius. Durant l’any 2012 i 2013 s’ha 
localitzat una població de gripau d’esperons 
(Pelobates cultripes) a la bassa de les Sorreres, a 
l’oest del Parc de les Deveses de Salt, en el marc 
d’un projecte de seguiment d’amfibis portat a 
terme per biòlegs (entre ells l’autor) i ambientò-
legs voluntaris de l’Associació Naturalista “El 
Blauet”. Aquestes dades afirmen l’existència 
d’una població d’aquesta espècie a les Deveses 
de Salt, però en el present estudi no s’ha detec-
tat a cap dels 10 punts d’aigua ni a les seves 
rodalies immediates. 
Altres estudis sobre les poblacions d’amfibis de 
la Vall de Sant Daniel (Girona) havien citat el gri-
pauet de punts (P. punctatus) pels voltants de 
l’anomenada “Font del ferro” (RIBAS, et al., 
1985). Per això abans de començar el projecte 
es va decidir mostrejar el dipòsit d’aigua de reg 
de la finca privada de Can Maton, que està a uns 
500 m. de la font esmentada anteriorment, però 
no s’ha tingut la sort d’escoltar ni de trobar 
individus adults ni larves d’aquesta espècie. Val 
a dir que és un gripau tímid, però és fàcilment 
localitzable durant l’època de reproducció. El 

cant nupcial del mascle és molt característic, i a 
més és un dels reclams que sona més fort i es-
trident dins les espècies que habiten la zona, es 
pot escoltar i identificar a varis metres de la 
bassa on canta. Per tant amb els mostrejos audi-
tius s’hauria d’haver detectat si hagués estat 
prop dels punts d’aigua mostrejats, i no ha estat 
així. Caldria fer un mostreig més exhaustiu per 
afirmar la seva desaparició de la vall, però el que 
sí es pot afirmar és que, si encara hi viu, no és 
gens comú. Hi ha cites més recents de l’espècie 
a les Deveses de Salt, l’any 2001 (I. Bustamante, 
com. pers). El punt de mostreig de les Llacunes 
de Santa Eugènia, com ja s’ha mencionat abans, 
està a escassa distància d’aquest paratge natu-
ral, però tampoc s’ha detectat el gripauet de 
punts (P. punctatus). També s’ha citat aquest 
anur al Puig de Montilivi, a un jardí proper a la 
Universitat de Girona, durant els anys 2008 i 
2009 (J. Barbarà, com. pers.), per això es va es-
collir la bassa temporal de la UdG com a punt 
d’aigua potencial per albergar aquesta espècie, 
però tot i això no s’ha localitzat. 
Pel que fa a les 9 espècies detectades en el 
transcurs del projecte, la que ha obtingut un va-
lor d’abundància relativa més baix ha estat el 
gripau corredor (Epidalea calamita) (n=2). No-
més s’ha escoltat el seu cant durant el mes de 
maig a prop de les basses temporals de l’argilera 
de Sant Daniel, però no s’ha pogut localitzar ni 
fotografiar cap individu adult. El que si s’ha pogut 
observar han estat les seves larves en aquest 
mateix punt d’aigua durant els mesos de maig i 
juny, i s’ha constatat la reproducció efectiva de 
l’espècie, ja que també s’han trobat metamòr-
fics.  
Segons estudis fets al País Basc, els efectes del 
glifosat, un herbicida cada vegada més utilitzat 
en l’agricultura, poden ser especialment greus 
en espècies d’amfibis associades a medis aquà-
tics temporals i efímers, ja que poden generar 
que prolonguin el seu període de permanència a 
l’aigua. Com a conseqüència, aquest fet pot 
resultar en que les larves d’aquestes espècies no 
puguin completar la metamorfosi abans que la 
bassa s’assequi, i augmenten la seva vulnerabili-
tat davant de temperatures elevades de l’aigua. 
Les poblacions de gripau corredor (Epidalea ca-
lamita), espècie lligada a aquest tipus de medis 
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temporals poden ser especialment vulnerables 
(CABIDO, et al, 2012). Altres estudis fets en 
quant a l’efecte de la dosi subletal de glifosat 
sobre les larves de diferents espècies d’amfibis 
de la Península Ibèrica conclouen que l’espècie 
més vulnerable a aquest herbicida és el gripauet 
de punts (P. punctatus) (GARIN-BARRIO, et al., 
2012). Aquests resultats poden ser una prova 
explícita que explicaria una de les causes de la 
possible desaparició d’aquest anur a la Vall de 
Sant Daniel de Girona, una vall amb forta tradició 
agrícola.  
El tòtil comú (Alytes obstetricans) només s’ha 
detectat a 2 de les 10 basses mostrejades, i 
amb un valor baix d’abundància relativa (n=16). 
Tot i trobar-se en poc nombre, s’han localitzat els 
diferents individus repartits en el temps, durant 
totes les estacions de l’any, i la major part dels 
individus adults s’han identificat pel cant. Només 
s’han localitzat larves d’aquesta espècie a les 
basses temporals de l’argilera de Sant Daniel als 
mesos de juny i juliol, ja en un estat avançat de 
creixement durant l’últim mes. A l’altre punt on 
s’ha trobat l’espècie, les Llacunes de Santa Eu-
gènia, no s’han detectat larves. La pressió de 
depredació que hi ha per part de crancs ameri-
cans, peixos, serps d’aigua, tortugues i aus aquà-
tiques és forta, i els mascles adults prefereixen 
pondre les postes a altres ambients propers a 
aquesta zona humida, com per exemple als recs 
i basses de les hortes de Santa Eugènia i a les 
ribes del riu Ter, on si que s’han localitzat larves. 
L’heterogeneïtat d’ambients aquàtics que hi ha a 
la zona fa possible la reproducció efectiva 
d’aquesta espècie, i sembla que si hi ha dife-
rents ambients per escollir, aquest anur prefereix 
punts d’aigua permanents amb lleuger corrent. 
Tot i que si ha d’escollir entre una bassa tempo-
ral sense depredadors i una permanent, amb 
més depredadors, prefereix la temporal encara 
que sigui una zona d’aigua estancada, tal i com 
s’ha observat a les basses de l’argilera.  
La reineta (Hyla meridionalis) ha estat l’espècie 
que s’ha trobat a més punts d’aigua, 8 dels 10 
mostrejats. És una espècie molt mòbil que té 
hàbits arborícoles i es pot desplaçar amb facilitat 
per l’estrat arbustiu i arbori i superar barreres 
físiques. A més, es reprodueix a la primavera 
quan les basses estan plenes, i la fase larvària 
no s’allarga més de 3-4 mesos, i això li dóna 
avantatges per a colonitzar molts tipus 

d’ambients aquàtics. S’ha de dir que a gairebé 
totes les basses estudiades hi ha vegetació 
aquàtica emergent, fet que agraeix aquesta es-
pècie ja que les utilitza com a refugi per camu-
flar-se entre les seves fulles. L’única bassa on no 
hi ha helòfits és la riera temporal de Montilivi, i 
no s’ha trobat aquesta espècie. També és l’anur 
que ha obtingut un valor d’abundància relativa 
més gran (n=93), possiblement per la seva rà-
pida detecció auditiva, ja que el seu cant de fes-
teig és el que té un so més fort. S’ha de tenir en 
compte que durant els diferents mostrejos han 
pogut haver dobles contactes, ja que els indivi-
dus no estan marcats. Això vol dir que s’ha pogut 
comptar el mateix individu 2 o més vegades en 
diferents mostrejos, per això l’abundància és 
relativa.  
La granota pintada (D. pictus) no requereix un 
hàbitat amb vegetació helofítica, ja que fa servir 
refugis més terrestres com pedres i troncs a prop 
de les basses. És una espècie oportunista i 
generalista, per això la trobem al 60% de les 
basses. Però precisament als parcs públics de la 
ciutat no s’hi ha trobat, possiblement per la falta 
de refugis. A més, aquesta espècie prefereix 
basses temporals per a fer les postes, i les 
basses dels parcs públics són permanents. 
També es pot dir que els adults sempre es 
troben a prop de l’aigua, ja sigui actius o 
refugiats sota troncs i pedres. S’han trobat les 
seves larves tant a la tardor com a la primavera, 
per tant això vol dir que té dos períodes de posta 
a l’any a les estacions abans mencionades. Això 
fa que la seva detecció als mostrejos visuals si-
gui més fàcil, perquè sempre es busquen els am-
fibis als refugis de les rodalies de la bassa, i si no 
es troben els adults es troben les larves dins 
l’aigua. També s’ha fet una observació força inte-
ressant, tot i que no s’ha comprovat. Quan van 
començar a entrar el tritons verds (Triturus mar-
moratus) a la bassa de la UdG, aquesta estava 
plena de larves de granota pintada (D. pictus). 
Doncs el mes següent, els tritons estaven molt 
grossos, i gairebé no quedaven larves de 
granota, això ens fa pensar que van servir 
d’aliment a aquests urodels de talla gran. Una 
altra observació relacionada amb aquest anur va 
ser al dipòsit de La Vinya. Es va veure un adult 
que practicava canibalisme, es va fotografiar 
com es menjava un dels molts metamòrfics de la 
seva espècie que tenia al voltant. Aquest dipòsit 
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té parets verticals, i segurament l’adult estava 
atrapat allà dins i els seus metamòrfics tenien 
molta importància en la seva dieta. 
La salamandra (S. salamandra) és un urodel 
d’hàbits molt terrestres, i eminentment forestals, 
per això ha aparegut als punts d’aigua que tenen 
zones boscoses a prop, com són la riera de 
Montilivi, la bassa permanent i les basses 
temporals de l’argilera de Sant Daniel, i el dipòsit 
de Can Maton. A la riera de Montilivi s’ha trobat 
una densitat elevada de larves d’aquesta 
espècie a la tardor i l’hivern, i a més s’ha detec-
tat un individu amb una mutació pigmentària que 
destacava sobre tots els altres, ja que tenia una 
coloració blanquinosa enlloc de fosca. Al dipòsit 
de Can Maton només s’han trobat 2 individus 
adults de salamandra, però s’han hagut de 
treure de l’aigua amb l’ajuda del salabre perquè 
no trobaven la sortida i es poden ofegar. Sembla 
ser que les rampes instal·lades al hivern en 
aquest punt d’aigua no són del tot efectives pels 
individus adults d’aquesta espècie, ja que 
aquests no tenen gaires habilitats per a la nata-
ció i no aconsegueixen trobar les rampes de sor-
tida de la bassa per elles mateixes. A més no és 
un bon lloc per a la reproducció perquè aquest 
urodel requereix que les ribes de la bassa tinguin 
una pendent poc acusada per poder expulsar les 
larves dins l’aigua, i el dipòsit té parets verticals. 
Per això no s’han trobat larves d’aquesta espè-
cie, i, en canvi, a les gorgues de les rieres de la 
vall, que estan a uns 500 m. del dipòsit, si que 
se’n troben. Pel que fa a les basses temporals i 
permanent de l’argilera de Sant Daniel, s’ha ob-
servat molta més densitat de larves a les basses 
temporals que a la permanent, perquè a la se-
gona hi ha molta més pressió de depredació que 
a les primeres. També es van observar ous 
d’aquesta espècie a la Riera de Montilivi. 
Les basses que estan als parcs públics de la ciu-
tat han resultat ser les que han obtingut uns va-
lors més baixos de riquesa, amb valors de 1 o 2 
espècies. Sembla que la granota verda (P. perezi) 
i la reineta (Hyla meridionalis) són les espècies 
més adaptades a viure a llocs antropitzats, ja 
que només s’han localitzat aquestes dues 
espècies als tres parcs mostrejats. El parc de la 

catedral (Plaça Narcís Figueras) és l’únic dels 
estudiats que té poblacions establertes 
d’aquestes dues espècies, tot i ser un lloc molt 
freqüentat per persones. Al parc de la devesa 
s’ha trobat un individu aïllat de granota verda, i 
no s’ha observat reproducció. Al parc del migdia 
tampoc s’ha observat reproducció de l’espècie 
trobada, la reineta, tot i que s’han trobat varis 
individus que feien cants de festeig. Segurament 
la manca de postes i larves es conseqüència de 
les altes concentracions de clor lliure que hi ha a 
l’aigua en aquesta última bassa.  
Dues de les tres basses amb un valor més alt de 
riquesa específica han resultat ser les que es 
troben a l’Espai d’Interès Natural (EIN) del mas-
sís de les Gavarres. Són les basses temporals de 
l’argilera i el dipòsit d’aigua de reg de la finca 
privada de Can Maton. Aquests punts d’aigua 
són ben diferents pel que fa a la morfologia, al 
volum d’aigua i a l’hidroperíode, però tot i això, 3 
de les 5 espècies trobades, la reineta (Hyla me-
ridionalis), la salamandra (S. salamandra) i la 
granota pintada (D. pictus), s’han trobat als dos 
punts d’aigua esmentats. L’altra zona humida 
amb més riquesa d’amfibis ha estat les Llacunes 
de Santa Eugènia, també amb una riquesa de 5 
espècies. Aquesta zona humida es troba al 
costat del riu Ter, i fa que apareguin espècies 
amb hàbits més fluvials com el gripau comú 
(Bufo bufo) i la granota verda (P. perezi). De fet 
aquest gripau només ha aparegut a les rodalies 
d’aquestes llacunes, i molt probablement es 
reprodueix a les basses de les ribes del Ter. 
A la bassa de la UdG, de règim temporal, s’han 
trobat 4 espècies d’amfibis, i coincideixen amb 4 
de les 5 espècies que s’han trobat al dipòsit de 
Can Maton. Les dues espècies de tritons, el tritó 
verd (Triturus marmoratus) i el tritó palmat 
(Lissotriton helveticus), aparegudes només en 
aquests dos punts de mostreig on comparteixen 
hàbitat aquàtic, requereixen que hi hagi hidròfits 
a l’aigua per a refugiar-se i fer les postes. A la 
bassa de la UdG ja n’hi havia, però al dipòsit de 
Can Maton se’n van plantar al mes de març, per 
això els tritons han aparegut en aquestes basses 
i s’han pogut reproduir. 

    

CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    
- S’ha pogut comprovar que si només 
s’haguessin fet mostrejos mensuals de cada 

bassa durant la primavera hauria estat suficient 
per a aconseguir un inventari acurat de les espè-
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cies que habiten els punts d’aigua estudiats, (fi-
gura 2), tot i que si no s’hagués mostrejat durant 
les altres èpoques de l’any no s’haurien pogut 
detectar aspectes biològics interessants dels 
amfibis de la zona, com per exemple el caniba-
lisme per part d’un individu adult de D. pictus 
sobre un juvenil, o la mutació pigmentària i els 
ous fecundats i no fecundats de S. salamandra 
- Petites actuacions de restauració i naturalitza-
ció de punts d’aigua poden afavorir molt la co-
munitat d’amfibis d’una zona, tal i com s’ha 
comprovat en retirar els peixos, plantar vegetació 
aquàtica i instal·lar rampes de sortida al dipòsit 
de reg de Can Maton (Vall de Sant Daniel, Gi-
rona).   
- En general les basses periurbanes de l’estudi 
estan millor connectades amb el medi natural, 
tenen una major riquesa d’espècies i estan millor 
conservades que les basses urbanes.  
- Al parc del migdia hi ha una connectivitat nul·la 
amb el medi natural i amb altres basses urba-
nes, ja que es troba enmig de la ciutat, i a més 
l’aigua té grans quantitats de clor, per tant s’ha 
considerat no apte per mantenir poblacions 
d’amfibis.  

- Els altres parcs públics de la ciutat tenen una 
connectivitat mínimament bona amb espais na-
turals perquè hi passen rius a prop. Tot i això 
tenen una riquesa específica baixa. Podrien ser 
bons punts per a la reproducció d’amfibis amb 
una gestió més respectuosa envers aquest grup 
de vertebrats. 
- Les basses temporals són les preferides per la 
reproducció d’amfibis (MONTORI et al., 2007) 
perquè no tenen tanta pressió de depredació. Tot 
i això, al present estudi dues basses permanents 
han estat les que han obtingut una major riquesa 
específica (S=5), juntament amb una de tempo-
ral (S=5). Llavors podem concloure que les bas-
ses permanents sense gaire pressió de depreda-
ció, amb vegetació aquàtica emergent i submer-
gida, i amb bona connectivitat amb espais natu-
rals també són bons llocs per a la reproducció 
d’amfibis, com per exemple el dipòsit de reg de 
Can Maton, on des de feia anys no se sentien 
cantar granotes ni es veien als tritons fer postes, 
i amb una petita actuació s’ha aconseguit que 
sigui una de les basses amb més riquesa especí-
fica de l’estudi.  
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ANNEXANNEXANNEXANNEXEEEESSSS    

 

 
Annex 1:Annex 1:Annex 1:Annex 1:    Ortofotomapa de la ciutat de Girona on s’indiquen, en verd, els 10 punts de mostreig. 

 

    

Annex 2:Annex 2:Annex 2:Annex 2:    Ortofotomapa de Girona amb les cites d’amfibis de la zona indicades en groc i els punts de mostreig 
indicats en verd. (Font: Base de Dades Herpetològica, B.D.H.) 
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Annex 3:Annex 3:Annex 3:Annex 3:    Fotografia d’un amplexus de reineta (Hyla meridionalis) trobat la nit del 28 de maig de 2013, a les 
basses temporals de l’argilera de Sant Daniel. (Autor: Iago Pérez Novo) 
 

 
Annex 4:Annex 4:Annex 4:Annex 4:    Fotografia d’un mascle de Discoglossus pictus trobat durant la nit de mostreig del 2 d’abril de 2013 a 
les Llacunes permanents de Santa Eugènia. (Autor: Iago Pérez Novo) 
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Annex 5:Annex 5:Annex 5:Annex 5:    Fotografia d’un mascle de tritó verd (Triturus marmoratus) localitzat en una prospecció herpetològica 
a la bassa de la UdG, el dia 28 de gener de 2013. (Autor: Roger Pacreu Oliu) 
 

 
 

Annex 6:Annex 6:Annex 6:Annex 6:    Fotografia on s’aprecia el dipòsit d’aigua de reg de la finca privada de Can Maton (Sant Daniel, Girona) 
quan es va buidar per fer les actuacions de millora del punt d’aigua. S’observen també dues de les cinc rampes 
de sortida instal·lades a la bassa, i la catedral de Girona de fons. (Autor: Iago Pérez Novo) 
 


