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Editorial 
 
 
 
 
          
Aquest any la Societat Catalana d’Herpetologia celebra el seu XXX 
aniversari i que millor que celebrar-ho tots plegats els dies 8 i 9 d’octubre a 
la Sénia, en el marc de les Jornades Herpetològiques. Ho celebrarem amb 
els companys de la Sociedad Herpetologica Valenciana (SO.HE.VA), ja 
que som les dues societats pioneres en l’àmbit de l’herpetologia a tot 
l’Estat espanyol. 
Estem organitzant unes jornades molt interessant, en les que predominen 
aspectes com la conservació dels amfibis i els projectes de recuperació 
d’espècies, pel que desitgem que pogueu venir i gaudir d’aquestes jornades 
i us animem a presentar els vostres treballs o aportacions herpetològiques 
en format de pòster. També us demanem que feu difusió als vostres amics i 
coneguts, així com en altres entitats o fòrums naturalistes o herpetològics. 
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NOTICIES BREUS 
 

- Rescat d’hèrptils als pous de Tarragona 
 

 
 

El passat 18 de juny de 2011, la Societat Catalana d’Herpetologia va organitzar 
una sortida dirigida per Ferran Aguilar, a la que van assistir 17 persones, que al 
llarg de tot el matí van prospectar diversos pous i cisternes per les proximitats de 
la ciutat de Tarragona, amb el propòsit de rescatar amfibis i rèptils que havien 
quedat atrapats.  
Al primer pou ja va sortir un esquirol (Sciurus vulgaris) i una sargantana 
cuallarga (Psammodromus algirus), en els següents pous varem traure dues serps 
de ferradura (Hemorrhois hippocrepis), una serp blanca (Rhinechis scalaris), dos 
gripaus corredors (Bufo calamita) i alguns dragons comuns (Tarentola 
mauritanica), tot i que en el cas dels dragons no es poden considerar animals 
caiguts, ja que entren i surten dels pous sense problemes, la resta d’animals, van 
ser alliberats. 
Per finalitzar vam concloure la sortida a la terrassa d’un bar, on vam celebrar 
l’aniversari d’un soci acabat de fer... 
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- Institució Catalana d’Història Natural  
A partir d’aquest any la Societat Catalana d’Herpetologia, consta com membre adherit a 
l’Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). Tal i com consta al Notícies de 
l’ICHN, número 96, de Juliol-Agost 2011, pàg 7-8:  http://ichn.iec.cat/pdf/N96.pdf.  En 
aquest mateix enllaç podeu consultar a les pàg 9 i 10 de la circular una recensió feta per 
la ICHN de la guia recentment editada per la SCH i Lynx edicions “Amfibis i rèptils de 
Catalunya, País Valencià i Balears”.   
 
 

- Noves del projecte de recuperació del tritó verd 
L’any 2011, s’han alliberat a la serralada Litoral 106 tritons verds, reproduïts en 
captivitat a les instal·lacions de Can Miravitges, dins el marc del projecte de recuperació 
que realitza la Societat Catalana d’Herpetologia, amb la col·laboració del Parc de la 
Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, l’Ajuntament de Badalona i 
l’Associació ALOC. En els dos anys que s’està duent a terme aquest projecte, s’han 
alliberat en dues basses diferents 191 juvenils de tritó verd reproduïts a Can Miravitges. 
Recentment com a material educatiu, s’ha editat un tríptic, sobre els amfibis de la 
serralada de Marina/Litoral i sobre el projecte de recuperació del tritó verd en aquesta 
serralada. També tècnics de la Televisió de Catalunya (TV3), han enregistrat un 
reportatge, sobre aquest projecte que s’emetrà el proper dimecres dia 7 en el programa 
“El Medi Ambient”, abans del telenotícies migdia.        
 

 
Instantània d’un dels alliberaments de tritó verd realitzats l’estiu de l’any 2011 a una 
bassa de la serralada Litoral (Foto: Xavier Rivera).   
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JORNADES HERPETOLÒGIQUES 
La Sénia, 8 i 9 d’octubre de 2011 

 
El tema central d’aquestes Jornades és la conservació de les poblacions d’amfibis, amb 
ponències sobre els nous avanços contra la quitridiomicosi, la recuperació d’hàbitats i la 
presentació de diferents projectes de recuperació d’amfibis. Es presentaran ponències, 
versades en altres aspectes de l’herpetologia, com els rèptils endèmics de les Balears o 
la biogeografia, diversitat i classificació dels rèptils. El dissabte dia 8 d’octubre es 
realitzarà, paral·lelament a les xerrades, un curset d’introducció a l’herpetologia; així 
com sortides herpetològiques, amb un curset pràctic de fotografia nocturna. 
 

La inscripció és de 20 Euros, però pels socis de la SCH i de SOHEVA és gratuït, i per a 
qualsevol soci d'un altra societat herpetològica o naturalista se li realitzarà un 
descompte del 50% (10 Euros). Es recomana que envieu una confirmació d’assistència 
o preinscripció abans del 29 de setembre, a Joan Ferrer (SCH):  ferrriu@telefonica.net , 
per assegurar-vos tenir un llibret dels resums de les presentacions realitzades en 
aquestes jornades. 

Podeu presentar pòsters sobre qualsevol temàtica herpetològica. La data límit per al 
lliurament dels resums serà el 20 de setembre (a:  ferrriu@telefonica.net ), on també 
podeu demanar més informació. 
 

Els socis de la SCH, que no hagueu recollit encara la guia: “Amfibis i rèptils de 
Catalunya, País Valencià i Balears”, disposeu d’una darrera oportunitat per recollir-la 
en aquestes Jornades Herpetològiques (passades les jornades, ja no s’entregaran 
gratuïtament), teniu que enviar un correu electrònic a Joan Ferrer  ferrriu@telefonica.net   
abans de les jornades, per tenir una previsió de la demanda. 
 

Més informació de les jornades a:  
http://soccatherp.org  
http://www.soheva.org 
          
Organitzades per:                                                  Amb la col·laboració de:  

                                      

Societat Catalana d’Herpetologia (SCH)      

Sociedad Herpetológica Valenciana (SO.HE.VA)   
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Programació provisional de les Jornades Herpetològiques 
La Sénia, 8 i 9 d’octubre de 2011 

 

 

Dissabte 8 d’octubre     

09,00–09,30: Inscripcions i col·locació de pòsters.  

09,30–10,10: Presentació de les Jornades Herpetològiques a la Sénia.  

10,15–11,00: Conferència Inaugural: “Avances recientes en la lucha contra la 
quitridiomicosis”  Per: Jaime Bosch, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
CSIC - Asociación Herpetológica Española.  

11,00–11,15: Temps per fer un cafè  

11,15–11,55: “Els amfibis panamenys, biodiversitat”. Per: Edgar Wefer, Veterinari, 
SOHEVA.  

12,00–12,35: “Anfibios de Castilla y León -1ª part”. Per: Manuel Merchan i César 
Pérez Muñiz, Asociación Chelonia.  

12,35–13,10: “Anfibios de Castilla y León -2ª part”. Per: Manuel Merchan i César 
Pérez Muñiz, Asociación Chelonia.  

13,10–14,00:  Lectura de pòsters (1ª part)  

14,00–16,00:  Temps per dinar  

16,00–16,35: “El programa LIFE anfibios: conclusiones"” . Per: Vicent  Sancho, 
Associació Roncadell..  

16,40–17,15: “Projectes de recuperació de la SCH: del gripau d’esperons a 
Collserola i del tritó verd a les serralades de Marina i Litoral” . Per: Pep 
Roca, Joan Maluquer, Fèlix Amat, Xavi Rivera, Aïda Tarragó, Carles Hernando  i 
Fernando Carceller, Societat Catalana d’Herpetologia. 

17,20–17,55: “Actuacions de conservació d'amfibis al Parc Natural dels Ports. 
Gestió de punts d'aigua”. Per: Toni Buira i Joan Mestre – Parc Natural dels 
Ports. Generalitat de Catalunya. DAAM.  

17,55–18,10: Temps per fer un cafè  

18,10–18,45: “Assaig sobre la ceguesa: antropomorfisme per omissió i visió en color 
en els lacèrtids” Per: Guillem Pérez i de Lanuza, Laboratori d’Etologia. Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València.  
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18,50–19,25: “La actuación veterinaria en los proyectos de conservación ex-situ de 
anfibios”. Per: David Perpiñán, NaturaVets. 

19,30–20,05: “Biologia aplicada a la conservació de l'amfibi més amenaçat 
d'Europa occidental: el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)”. Per:  Emilio 
Valbuena (Universitat Autònoma de Barcelona-Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge de Torreferrussa-DAAM) i Francesc Carbonell; Monica Alonso; Elena Obon i 
Raquel Larios (CRFS de Torreferrussa). 

  

20,05–21,00: Lectura de pòsters (2a part)  

21,00–22,30: Temps per sopar  

22,30–23.00: Celebració del XXX aniversari SOHEVA i SCH  

23,00: Sortida nocturna per veure amfibis amb taller de fotografia nocturna 
d’amfibis. Per: Edgar Wefer.  

 

 

   

Diumenge 9 d’octubre  

9,00–9,50: Xerrada: “Los reptiles endémicos de Baleares, evolución y ecología 
insulares”. Per: Valentín Pérez-Mellado. Dr. en Biología y Catedrático de 
Zoología de la Universidad de Salamanca.  

9,50–10,30: Xerrada: Els rèptils: una finestra a l’evolució de la diversitat. Per: 
Salvador Carranza. Institut de Biologia Evolutiva CSIC-UPF.  

10,30–10,35: Clausura de les Jornades herpetològiques de la Sénia i XXX 
Aniversari de la Societat Catalana d’Herpetologia i de la Sociedad 
Herpetológica Valenciana.  

10,35: Sortida herpetològica pels espais naturals dels Ports de Beseit o el Montsià. 
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Projecte de recuperació de la població de gripau 
d’esperons Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) a la 
serra de Collserola 
 
Xavier Rivera, Joan Maluquer-Margalef, Fèlix Amat i Pep Roca  
Societat Catalana d’Herpetologia,  Museu de Zoologia. Passeig Picasso s/n. 08003-Barcelona  
 

 

Introducció 

El gripau d’esperons (Pelobates cultripes) es distribueix per gran part de la península 

Ibèrica, des d’on s'estén per l'àrea mediterrània francesa fins al Departament del Var, 

remuntant pel Roina fins a Valença. També ocupa un àrea aïllada del litoral atlàntic 

francès. A Catalunya té una extensa àrea de distribució, però manca clarament en les 

zones de mitjana i alta muntanya. 

Fa diverses dècades s'havia observat com, en anys meteorològicament favorables, es 

produïen veritables explosions poblacionals d'aquesta espècie. A mitjans segle passat 

van arribar a comptabilitzar-se 450.000 juvenils atropellats en carreteres dels voltants de 

Canet (Catalunya Nord).  S’han descrit a la península Ibèrica altres casos d’abundàncies 

puntuals extremes, com a la Laguna del Duero (Valladolid) d’on José Antonio Valverde 

descriu que el 10 d’agost de 1956 “su abundancia era tal que en algunos corros 

arenosos inmediatos a la laguna el terreno estaba muelle por la cantidad de sapos 

enterrados, y en las acequias de riego y arquetas se amontonaban tantos miles que las 

obstruían, siendo necesario limpiarlas con palas.” A Doñana també s’han descrit 

aquestes enormes abundàncies els anys 1952, 1954 i 1956 i, posteriorment, també 

alguns anys de les dècades dels anys setanta i vuitanta.  

A la Catalunya sudpirinenca no tenim constància d’aquestes “explosions estacionals” en 

anys climatològicament favorables, tot i que no pot descartar-se que en el passat 

poguessin haver-se donat, atès que eren conegudes poblacions localment abundants en 

indrets com els Aiguamolls de l’Empordà o el Pla de l’Estany.  
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En les últimes dècades el gripau d’esperons està patint una regressió gairebé 

generalitzada arreu de la seva àrea de distribució. A l’oest de la península Ibèrica s’ha 

constatat un declivi en algunes de les seves localitats de Galícia o del nord de Castella-

Lleó i també a Doñana es troba en recessió. En tot l'Estat francès es coneixen només 

unes 150 localitats, havent desaparegut ja d'alguns departaments, com les Landes, 

l’Haute Garone i, recentment, la Loire-Atlantique.  

 
Situació del gripau d’esperons a l’àmbit metropolità de Barcelona i rodalies 
 

A Catalunya, tot i que és una espècie d'àmplia distribució, algunes de les seves 

poblacions semblen estar disminuint, especialment en àrees litorals o zones 

profundament transformades per la urbanització, com és el cas de la Regió 

Metropolitana de Barcelona. Segons les dades de la Societat Catalana d’Herpetologia, 

en les darreres dècades s’ha observat una molt forta davallada del gripau d’esperons 

(Pelobates cultripes) a la Regió Metropolitana de Barcelona, incloent-hi les àrees 

protegides del delta del Llobregat, serra de Collserola i serralades de Marina i Litoral, 

on en els darrers anys ha desaparegut completament. També s’han constatat altres 

desaparicions de poblacions com les de la Llagosta, Mataró, Polígon Canyelles i un llarg 

etcètera. No podem descartar situacions similars en altres llocs com ara l’àrea litoral 

entre el Garraf i el Camp de Tarragona, on tenim constància de poblacions 

desaparegudes a Torredembarra, Calafell o a la conca del Gaià. La desaparició del 

gripau d’esperons al delta del Llobregat podria haver-se iniciat amb motiu de l’aplicació 

massiva de fertilitzants i pesticides, per passar a continuació a ésser els canvis en els 

usos del sòl el principal problema. Més tard s’hi va afegir la introducció continuada de 

gambúsies (Gambusia holbrooki) i també l’ocupació d’aquest espai per part del cranc 

americà (Procambarus clarkii). A la serra de Collserola, les causes del declivi i actual 

desaparició de la població reproductora viable que havia existit al pantà de Vallvidrera 

es remunten a la dècada dels 90, moment en què aquest pantà va perdre la capacitat de 

retenir aigua. L’ultima posta observada a Vallvidrera de gripau d’esperons data del 10 
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d’abril de 2002, en un bassal de pluja a la mateixa cubeta del pantà, que va assecar-se al 

cap de pocs dies i es va perdre la posta. Amb posterioritat a la data assenyalada no s’ha 

tornat a observar cap indici d’aquesta espècie al pantà de Vallvidrera, tot i les 

prospeccions regulars realitzades a la zona. 

Les polítiques de conservació de l’espècie passen per la conservació i nova creació de 

punts d’aigua de característiques específiques per a la reproducció d’aquesta espècie, 

útils també per a la majoria d’amfibis amb qui comparteix el territori, amb les 

característiques següents: cert volum d’aigua, aigua semipermanent, absència de peixos, 

bona accessibilitat per als adults i per a la sortida dels metamòrfics i vegetació emergent, 

entre d’altres. La gestió de l’hàbitat terrestre és també essencial; en aquest sentit, el 

desconeixement de l’ús de l’espai i dels patrons de moviment d’una espècie críptica com 

aquesta, degut als seus hàbits excavadors, és un problema de cara a plantejar mesures de 

conservació. Així, en la mesura en què avança la pèrdua d’espais oberts amb sòls tous i 

la fragmentació d’aquests per les abundants vies de comunicació, així com l’extensió del 

sòl urbanitzat i de les masses forestals en els indrets més marginals, apareix la necessitat 

de plantejar-se el repte de la recuperació d’aquesta espècie.  

 

Projecte de recuperació de Pelobates cultripes a Collserola  

A la serra de Collserola, i fins els anys 90, el gripau d’esperons es coneixia d’unes 

poques localitats del massís. La darrera població viable d’aquest gripau es trobava 

localitzada al pantà de Vallvidrera i va desaparèixer al llarg de la dècada dels anys 90, 

quan aquest pantà va perdre la capacitat de retenir aigua.  

Donada la importància de les poblacions d’amfibis al pantà de Vallvidrera, així com la 

impossibilitat d’aquest embassament per retenir aigua de forma efectiva, el Patronat 

Metropolità de Collserola –a instància de la Societat Catalana d’Herpetologia– va 

construir una bassa en un extrem de la cua del pantà, que ha estat funcional des del 31 

de març de 1999. D’aquesta manera es va aconseguir mantenir un mínim d’efectius 

poblacionals de la majoria de les espècies d’amfibis que tradicionalment s’havien 

reproduït al pantà. Pelophylax perezi, Pelodytes punctatus, Hyla meridionalis, 
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Salamandra salamandra i Triturus marmoratus van colonitzar de manera natural la 

bassa a partir dels antics efectius poblacionals del pantà. Tanmateix, d’altres espècies 

que també eren presents al pantà de Vallvidrera, com Pelobates cultripes o Bufo bufo, 

no van reproduir-se mai en aquesta bassa. L’última posta observada a Vallvidrera de 

gripau d’esperons data del 10 d’abril de 2002, en un bassal de pluja a la mateixa cubeta 

del pantà, que va assecar-se al cap de pocs dies.  

A la primavera de l’any 2004 van finalitzar les obres d’arranjament del pantà, i ben 

aviat va omplir-se d’aigua i va estar funcional per a la reproducció d’amfibis. Cal dir, 

però, que s’han repetit al llarg d’aquests anys episodis d’alliberaments de peixos, 

principalment gambúsies (Gambusia holbrooki), amb els efectes prou coneguts sobre la 

fauna d’amfíbis. Per dificultar l’establiment de poblacions de peixos introduïts i 

potenciar alhora les poblacions autòctones d’amfibis, el Patronat del Parc de Collserola 

està realitzant cada any un buidatge del pantà, fet que està donant uns bons resultats, 

mantenint a ratlla les poblacions de gambúsia i potenciant per tant les poblacions 

d’amfibis.  

Malgrat l’èxit genèric dels objectius cercats per part d’espècies dels amfibis a l’àrea del 

pantà, no s’ha aconseguit la recuperació de Pelobates cultripes ni la de Bufo bufo. 

Aquest fet, en el context de l’estat actual de l’espècie a Catalunya i al Parc de 

Collserola, justifica amb escreix la presentació d’un projecte per la seva recuperació. 
  

Aquest projecte el porta a efecte des de la primavera de l’any 2010 la Societat Catalana 

d’Herpetologia, amb la col·laboració del Parc Metropolità de Collserola. 
 

El projecte de recuperació del gripau d’esperons a Collserola ha seguit les fases 

següents: 

- Localització i viabilitat de les poblacions més properes a Collserola. 

- Anàlisi genètica de les diverses poblacions properes.  

- Captura de petits capgrossos (en estats inicials de desenvolupament) i manteniment 

per al seu creixement a les instal·lacions de Can Balasc (Parc de Collserola). 

- Alliberament de larves metamòrfiques al Parc de Collserola. 
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L’any 2010, es va procedir experimentalment amb un petit número de larves per tal de 

avaluar la viabilitat del projecte, amb bons resultats i, van poder ser alliberades 54 

animals metamòrfics al Parc de Collserola. Recentment al llarg de la primavera-estiu 

de l’any 2011, s’ha incrementat el número a 297 larves capturades en estadis inicials 

de creixement, i totes elles han efectuat satisfactòriament el procés de creixement en 

captivitat i, han estat alliberades al Parc de Collserola. Actualment han estat 

alliberades 351 metamòrfics, i es preveu continuar el procés en el decurs dels propers 

anys i, sempre dins de les possibilitats, augmentar el nombre de larves mantingudes a 

les instal·lacions del centre de recuperació de Fauna de Can Balasc.        
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Adult de gripau d’esperons (Pelobates cultripes). Foto: Pep Roca 

 

 

     

Imatges dels primers alliberaments de gripau d’esperons a Collserola. Fotos: Joan Maluquer 

 


