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Resum  
Es confirma la supervivència de la població de gripau d’esperons Pelobates cultripes 
(Cuvier, 1829) a Gavà (Baix Llobregat) UTM: 31T DF17.  
 
Resumen  
Se confirma la supervivencia de la población de sapo de espuelas Pelobates cultripes 
(Cuvier, 1829) en Gavà (Baix Llobregat) UTM: 31T DF17. 
 
Abstract 
The survival of the population of Western Spadefoot Pelobates cultripes (Cuvier, 
1829) in Gavà (Baix Llobregat) UTM: 31T DF17 is confirmed. 
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L’any 1999 es va localitzar al municipi de Gavà (Baix Llobregat) una població de 
gripau d’esperons (Pelobates cultripes) situada en el límit entre el massís del Garraf i 
la plana deltaica del Llobregat, entre la carretera de la Sentiu i el Turó de Caçagats 
(prop d’una hípica); UTM: 31T DF17 (Sáez & Rivera, 2001). En diverses 
prospeccions realitzades en anys posteriors no es van observar altres reproduccions, 
ni tan sols la presencia de l’espècie, el que va fer pensar en la possible desaparició 
d’aquesta població, fet recolzat per l’observació, almenys els anys 1999 i 2000, de 
crancs americans (Procambarus clarkii) a la bassa, així com d’exemplars de tortuga 
de Florida (Trachemys scripta elegans) i fins i tot d’ànecs domèstics. 
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Tot i que crèiem que el gripau d’esperons podia haver desaparegut d’aquesta bassa, 
hem recollit dades sobre la seva reproducció, amb imatges filmades per un naturalista 
local, a la primavera de l’any 2007. Més recentment, en dues prospeccions 
realitzades el 19 i el 29 de maig de l’any 2010, es van trobar a la mateixa bassa un 
gran nombre de larves de Pelobates cultripes, la major part d’elles en un estat 
avançat de desenvolupament (algunes larves que van ser capturades per observar-les 
in situ estaven entre els estadis 37 i 39 de Gosner (Gosner, 1960). També va ser 
rellevant no detectar la presencia de cranc americà. En la darrera prospecció també 
van ser detectats tres exemplars de Pelophylax perezi. 
Els autors treballem amb la hipòtesi que els forts episodis de sequera esdevinguts la 
darrera dècada (els de major intensitat van ser al llarg dels anys 2007 i 2008), podrien 
haver causat la desaparició del cranc americà i afavorit el retorn del gripau 
d’esperons.  
El dia 2 de juny de 2010 va realitzar-se una tercera prospecció en la que es va 
observar també larves de Pelobates cultripes, i van poder comptabilitzar-se 4 
exemplars adults de Trachemys scripta elegans. 
Aquesta població de gripau d’esperons caldria poder conservar-la, ja que aquesta 
espècie es troba en una situació molt delicada en l’àmbit metropolità de Barcelona, 
on ha desaparegut de la plana deltaica del Llobregat (Montori et al., 2009), mentre 
que les altres poblacions conegudes al massís del Garraf semblen mantenir-se però en 
els darrers anys s'han reproduït irregularment. Cap al nord, ha desaparegut de la serra 
de Collserola (on es porta a efecte per part de la Societat Catalana d’Herpetologia un 
projecte de recuperació de l’espècie), de la propera plana vallesana, serres de Marina 
i Litoral, retrobant-se una localitazió reproductora al municipi de Sant Celoni (però 
amb presència de cranc americà) (Gómez, Roig & Giner, 2011; Rivera, Maluquer-
Margalef & Amat, 2009).  
Conscients de la importància de mantenir aquesta població, la Societat Catalana 
d’Herpetologia va donar a conèixer per carta aquesta troballa a Armand Ribes, 
Tècnic de l’Ajuntament de Gavà, donat que està aprovada l’urbanització d’un sector 
molt proper a l’àrea en qüestió, i per què des d’aquesta administració local es vetlli 
per la conservació d’aqueta bassa i del seu entorn, tot aconsellant l’extracció dels 
exemplars de tortuga de Florida.  
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Figura 1. Bassa de Gavà (Baix Llobregat) on es localitza la població de Pelobates cultripes.  
Foto: Xavier Rivera. 

 
 

 


