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Resum 
Es descriu la predació d’una posta de Bufo (bufo) spinosus Daudin, 1803 per part d’un 
hirudínid (Hirudinidae) a la Val d’Aran (Catalunya). 
 
Resumen 
Se describe la depredación de una puesta de Bufo (bufo) spinosus Daudin, 1803 por 
un hirudínido, en la Val d’Aran (Catalunya).  
 
Abstract 
We describe the predation of eggs of Bufo (bufo) spinosus Daudin, 1803 by an 
Hirudinidae in the Val d'Aran (Catalonia). 
 
 

Paraules clau: Gripau comú; Bufo bufo; predació; Hirudinidae; Limnatis; Val 
d’Aran. 
Palabras clave: Sapo común; Bufo bufo; predación; Hirudinidae; Limnatis; Val 
d’Aran. 
Key words: Common Toad; Bufo bufo; predation; Hirudinidae; Limnatis; Val 
d’Aran. 
 

 
 

Les sangoneres poden parasitar una gran diversitat d’animals en ambients humits, 
però també depreden larves i postes d’amfibis (Burgin & Schell, 2005; Álvarez, 
2010). Els ous de certs bufònids son de gust desagradable o tòxics (Light, 1969); tot i 
això s’ha descrit la seva ingestió per sangoneres com Haemopis sanguisuga (Sowig & 
Laufer, 2007).     
En una prospecció realitzada al mes de març de l’any 2004, a l’antic balneari d’Arties 
(Naut Aran; Val d’Aran), es va observar un amplexus de tres mascles amb una 
femella de gripau comú Bufo (bufo) spinosus Daudin, 1803; i a la regió cloacal de la 
femella, mentre aquesta feia la posta, hi havia una sangonera enganxada alimentant-se 
d’ous (fig.1). Aquesta sangonera, en principi, sembla tractar-se d’un hirudínid del 
gènere Limnatis. Al Pirineu de Lleida han estat citades dues espècies d’aquest gènere 
L. nilotica i L. haasi (Altaba, et al. 1991). 
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El balneari d’Arties porta més de 40 anys tancat, i en el moment de la prospecció es 
trobava en estat ruïnós amb el sostre parcialment esfondrat. Tot i això en el seu 
interior s’havien format diverses tolles, on es podien observar varies espècies 
d’amfibis: el citat Bufo (bufo) spinosus, i també Rana temporaria, Alytes obstetricans, 
Salamandra salamandra i, a pocs metres en front del mateix edifici, on es forma una 
petita zona inundable (que va a desguassar al proper riu Garona), es van observar 
larves d’A. obstetricans i adults de Lissotriton helveticus. Però aquest espai, així com 
aquesta variabilitat local d’amfibis, sembla estar afectada per un projecte urbanístic, 
que preveu la construcció d’un nou balneari i un complex hoteler.        
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Figura 1: Amplexus de Bufo (bufo) spinosus a Arties (Val d’Aran) amb un hirudínid, emmarcat 
en una el·lipse vermella, depredant la posta. 


