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RESUM
Des de la darrera actualització de la distribució dels amfibis al Parc del Garraf 1998, no només s’ha
incrementat el coneixement de la seva distribució, sinó que també s’ha obtingut abundant informació
sobre la fenologia de les espècies presents, tant a partir de les dades obtingudes pels seguiments encarregats pel Parc, dels realitzats dins del programa SARE de la Asociación Herpetológica Española i de
nombroses dades d’observadors individuals.
Més importants encara que les dades corològiques són els coneixements sobre la fenologia de les espècies ja que ens permet tenir la informació bàsica necessària per fer una bona gestió d’aquesta
comunitat.
Es presenten les dades obtingudes fins el gener de 2015 sobre la distribució, presència d’adults,
cants, postes, període larvari i de metamorfosi per a les 8 espècies d’amfibis presents al Parc.
Les dades indiquen que és necessària una acurada gestió del medi aquàtic, amb accions directes i
concretes encaminades a crear i diversificar les tipologies dels punts d’aigua, evitar-ne un ús inadequat i la introducció d’espècies exòtiques.

PARAULES CLAU: Amfibis; reproducció; període larvari; fenologia; Garraf.
ABSTRACT
Since the last update of the distribution of amphibians in the Parc del Garraf i d’Olèrdola in 1998, not
only has increased the knowledge of their distribution, but also has obtained extensive information on
the phenology of the species. Data are obtained from monitoring reports of the Park, from SARE project
carried on Parc del Garraf and from numerous data of individual observers.
Most important than the chorological data is knowledge of the phenology of species because it allows
the basic information needed to accurate management of amphibian community.
Data obtained until January 2015 on the distribution, presence of adults, calls, eggs, larval period and
metamorphosis to the 8 species of amphibians in the Park are presented. The data indicate that management of ponds, with direct and concrete actions to create and diversify the water points, prevent an
inadequate use and the introduction of exotic species are needed.
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RESUMEN
Desde la última actualización de la distribución de los anfibios en el Parque del Garraf 1998, no sólo
se ha incrementado el conocimiento de su distribución, sino que también se ha obtenido abundante
información sobre la fenología de las especies presentes, tanto a partir de los datos obtenidos por seguimientos encargados por el Parque y los realizados dentro del programa SARE de la Asociación Herpetológica Española, como de numerosos datos de observadores individuales.
Más importantes aún que los datos corológicos son los conocimientos sobre la fenología de las especies, ya que nos permite tener la información básica necesaria para hacer una buena gestión de esta
comunidad.
Se presentan los datos obtenidos hasta enero de 2015 sobre la distribución, presencia de adultos,
cantos, puestas, período larvario y de metamorfosis para las 8 especies de anfibios presentes en el
Parque. Los datos indican que es necesaria una cuidadosa gestión del medio acuático, con acciones
directas y concretas encaminadas a crear y diversificar las tipologías de los puntos de agua, evitar un
uso inadecuado y la introducción de especies exóticas.

PALABRAS CLAVE: Anfibios; reproducción; periodo larvario; fenología; Garraf.

INTRODUCCIÓ
Entendre els patrons de distribució i
d’abundància temporal dels amfibis és una tasca
bàsica i important per poder avaluar la salut del
sistema i fer-ne una gestió acurada i útil. Els amfibis estan actualment en declivi a la major part
del món (HOULAHAN, et al. 2000). Les causes de
la reducció de les poblacions d’amfibis són molt
diverses, des del canvi climàtic, malalties emergents, pèrdua d’hàbitat, incendis forestals, fragmentació del paisatge, contaminació i la introducció d’espècies exòtiques (ALFORD i RICHARDS, 1999).
La pèrdua de poblacions i d’espècies és un fet
constatat a alguns dels Municipis que comprenen el Parc, especialment en la zona del delta
del Llobregat (BALLESTEROS i DEGOLLADA,
1995; DEL AMO et al., 2002; LLORENTE et al.,
2005; MONTORI et al. 2009; 2012).
La darrera actualització corològica dels amfibis
del Parc del Garraf data de l’any 1998 (MONTORI
i GRAU, 1998) i presentava un nivell de detall de

2,5 x 2,5 km. Actualment es disposa de prou
informació per poder donar dades més precises i
en el present estudi es presenta la informació
coneguda fins a desembre de 2014 amb una
precisió d’UTM 1 x 1 km i l’actualització de la
fenologia de la comunitat batracològica del Parc
del Garraf i d’Olèrdola. També s’analitza l’ús del
medi aquàtic de la comunitat batracològica considerant la presència i reproducció de les espècies a diferents tipologies de basses, des d'ambients efímers que es formen després de les
precipitacions, fins a grans basses permanents,
passant per basses temporals intermèdies que
retenen aigua durant diversos mesos o estacions. Per a cada espècie, a més de l’ús del medi
aquàtic, s’analitza el període d’activitat en fase
terrestre, la distribució anual dels cants o cors, el
nombre de postes observats, la presència de
larves al llarg de l’any i el període de metamorfosi.

MATERIAL I MÈTODES
L’àrea d’estudi comprèn tota la zona compresa
pels límits administratius del Parc del Garraf i
d’Olèrdola (Figura 1), amb una precisió d’anàlisi
del reticle UTM d’1x1 km.
Les fonts d’informació utilitzades tenen diversos
orígens: diversos informes i memòries encarre-

gades pel Parc del Garraf, el Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España (SIARE)
de la Asociación Herpetológica Española (siare.herpetologica.es), el portal ornitho.cat de l'Institut Català d'Ornitologia, dades pròpies de prospecció i dades extretes de les publicacions exis8
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tents (VIVES-BALMANYA, 1982; FILELLA i PASCÓ,
1984; LLORENTE et al. 1995; BALLESTEROS i
DEGOLLADA, 1996; DEL AMO et al. 2002; MINUARTIA, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011,
2012; MONTORI, 1996; MONTORI i GRAU, 1998;
MONTORI et al. 1993, 1996, 2009, 2012).
L’actualització fenològica s’ha obtingut a partir
de les prospeccions nocturnes i diürnes realitzades dintre del projecte SARE de l’AHE
(http://siare.herpetologica.es), prospeccions individuals dels autors, dades fenològiques registrades a les bases de dades de l’AHE i de l’ICO
(http://ornitho.cat) i dades registrades a les memòries realitzades en l’àmbit del Parc (MINUARTIA, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012;
MONTORI, 1996; MONTORI i GRAU, 1998; MONTORI et al. 1993, 1996, 2009, 2012). En cada
prospecció es registraven el nombre d’adults,
larves i postes observades a cada punt d’aigua o
a terra, el nombre de cants i l’estat de desenvolupament (larva, metamòrfic, adult).
Per l’anàlisi de la tipologia de punts d’aigua utilitzats pels amfibis aquests s’han dividit en efímers (presència d’aigua unes poques setmanes),
temporals (presència d’aigua alguns mesos),
permanents (presència d’aigua tot l’any) i cucones i pous. El nom de cucona correspon originàriament a forats de la roca que acumulen aigua.
La major part d’ells s’han revestit amb parets i

sostre de pedra i és per això que funcionalment
es poden considerar pous (Figura 2). Les basses
que presentaven fauna íctica introduïda s’han
separat de l’anàlisi. La categorització de la tipologia de punt d’aigua s’ha fet seguint la metodologia descrita per RICHTER-BOIX (2005). Per a
comptabilitzar un punt d’aigua per a una determinada espècie s’ha considerat que una tipologia s’utilitza si s’hi ha comprovat la presència de
larves i d’adults més d’un cop en anys diferents.
La presència puntual d’una espècie en un punt
d’aigua determinat no s’ha considerat en l’anàlisi
de les preferències de tipologies de punts
d’aigua. L’activitat anual s’ha analitzat comptabilitzant el nombre d’observacions corresponents
a individus en fase terrestre, tant subadults com
adults. El nombre de cants i cors comptabilitzant
el nombre d’individus cantant considerant el
nombre exacte quan es podia estimar o bé proposant dos valors, més de 10 i més de 20. En el
primer cas s’ha assignat en el recompte el valor
de 15 i en el segon el de 25. El nombre de postes i metamòrfics s’han comptabilitzat directament en el medi aquàtic mentre que per al nombre de larves s’han utilitzat els valors numèrics
següents: valor exacte, 25, 50 i 100. Les dades
s’han representat a les figures en percentatge
mensual respecte al total anual.

Figura 1.- Àrea d’estudi. La línea verda indica el límit administratiu del Parc del Garraf i d’Olèrdola. La línea grisa indica el
reticle UTM d’1x1 km.

9

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 22: 7-23

Figura 2.- Cucona de Can
Mercer. Moltes cucones
tenen l’accés elevat sobre
el nivell del terra fet que
dificulta l’entrada i la
sortida dels amfibis al
medi aquàtic. Per això són
poques les espècies que
les poden utilitzar per a
reproduir-se.

RESULTATS
La fauna batracològica del Parc del Garraf i
d’Olèrdola està conformada per 8 espècies: Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus, Bufo spinosus, Bufo calamita, Hyla meridionalis i Pelophylax perezi.
Des de 1992 fins a desembre de 2014 s’han
prospectat amb diferent intensitat 66 punts
d’aigua distribuïts per tot el Parc del Garraf.
D’aquests 54 punts 16 s’han categoritzat com
efímers, 22 com a temporals, 16 com a permanents, 12 s’han categoritzat com a cucones o
pous i 2 com a permanents amb presència de
peixos que no s’han considerat en l’anàlisi de les
dades. En total s’han comptabilitzat 11798 observacions de amfibis entre adults, metamòrfics,
larves, postes i cants al llarg de tot el període
considerat. A la Figura 3 es presenta la distribució actualitzada en UTM 1x1km a desembre de
2014 de les vuit espècies d’amfibis presents al
Parc. Com es pot observar, la part central del
Parc del Garraf és la que mostra una major densitat de citacions, mentre que la zona d’Olèrdola
mostra un dèficit de citacions que es corresponen principalment a una prospecció menor i secundàriament al fet que aquest sector s’ha incorporat recentment al Parc. L’espècie amb una
distribució més gran ha estat el tòtil (Alytes obstetricans), amb presència comprovada a 54 qua-

drícules UTM 1x1km, mentre que el gripau
d’esperons (Pelobates cultripes) és la que presenta una distribució més reduïda amb presència comprovada a 9 quadrícules.
A la Taula 1 es pot observar l’ús de les diferents
tipologies de punts d’aigua per part de les diferents espècies d’amfibis al Parc. La presència de
les diferents espècies s’ha quantificat des de
dues perspectives diferents. Per una banda hem
considerat el percentatge d’ocupació dels punts
d’aigua disponibles (estudiats), segons la tipologia de la bassa (Taula 1A). Per l’altra (Taula 1B)
hem quantificat com es distribueixen el total de
cites d’una espècie entre les diferents tipologies
de bassa.
Com es pot observar, Pelodytes punctatus i Bufo
calamita són les espècies que utilitzen amb major percentatge els medis aquàtics efímers i
temporals (Taula 1A). Els medis temporals són
els més utilitzats per a totes les espècies, menys
per Pelophylax perezi que preferentment es localitza a medis permanents (Taula 1B). Només Pelophylax perezi i Bufo spinosus arriben a reproduir-se amb èxit a les basses on hi ha peixos introduïts. Tot seguit es fa una descripció de la
corologia i fenologia de cada espècie.
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Figura 3.- Distribució actual coneguda de les espècies d’amfibis al Parc del Garraf i d’Olèrdola. A: Salamandra salamandra;
B: Alytes obstetricans; C: Pelobates cultripes; D: Pelodytes punctatus; E: Bufo spinosus; F: Bufo calamita; G: Hyla meridionalis; H: Pelophylax perezi.

Salamandra (Salamandra salamandra)

distribuïda, les densitats poblacionals són molt
baixes a la major part del parc i baixes a les fondalades i a la zona central del Parc on es poden
assolir pluviometries superiors als 700mm (MAZÓN i PINO, 2009). El període d’activitat dels
adults s’inicia el més d’octubre amb les pluges
de tardor, moment en que comença el zel, i finalitza el més d’abril (Figura 4). Les primeres larves
es troben a l’aigua el mes de novembre i les

És l’únic urodel present al Parc i s’ha localitzat a
34 quadrícules d’1x1km (Figura 3) la qual cosa
representa un 19,7% del territori estudiat. Es
una espècie amb una distribució al Parc força
més gran de la que caldria esperar ja que la pluviometria anual del Massís del Garraf és de només 586,6mm (MAZÓN, 2008; MAZÓN y PINO,
2009) i es troba en el límit pluviomètric de
l’espècie, el qual segons LLORENTE et al. (1995),
és de 600mm. Tot i considerar l’espècie com ben
11
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Figura 4.- Activitat dels adults. Els valors s’expressen en percentatge d’adults comptabilitzats mensualment respecte al
total anual.

darreres el mes de maig (Figura 5), encara que la
major part d’elles abandonen l’aigua durant el
mes d’abril. Les primeres metamorfosi s’han detectat el mes de març i les darreres al maig (Figura 6). En algun cas s’han observat metamòrfics al mes d’octubre, però aquest fet s’ha de
considerar com una anomalia. Les dades apunten cap a una distribució més gran els darrers
anys ja que s’han observat larves a punts d’aigua

on no havia estat observada anys enrere. Pel que
fa referència a la tipologia dels punts d’aigua
utilitzats (Taula 1), ha estat localitzada al
37,88% dels medis prospectats, amb una certa
major presència als medis temporals (45,45%),

12
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Figura 5.- Període larvari. Els valors s’expressen en percentatge mensual de larves comptabilitzades respecte al total
anual.

però amb una ocupació força uniforme. Malgrat
això, les majors densitats s’han trobat als medis
temporals (Taula 1B), amb un 63,21% de les
observacions d’aquesta espècie en aquesta tipologia de basses. Probablement el seu període
larvari centrat en l’hivern li permet utilitzar
aquests medis mentre el perill de dessecació és
menor i on les comunitats de predadors són

menys diverses. No s’ha trobat o desapareix dels
punts d’aigua on s’han introduït peixos. És una
de les poques espècies que utilitza les cucones i
pous del massís per a reproduir-se.
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Figura 6.- Període de metamorfosi. Nombre d’individus en metamorfosi o recent metamorfosejats. El valors s’expressen en
percentatge mensual d’individus comptabilitzats respecte al total anual.

Tòtil (Alytes obstetricans).

bona xarxa de medis aquàtics. És una espècie
ben distribuïda al Parc i que presenta bones poblacions. Malgrat això, s’ha constatat la desaparició de l’espècie a Campgràs, on no ha estat
citada des de l’any 2008, quan anteriorment era
una espècie molt abundant en aquesta zona.
Caldria fer un estudi acurat de la situació

El tòtil és l’espècie amb una distribució coneguda més gran al Parc. Ha estat localitzat a 54
quadrícules (Figura 3) que representen un 31,2%
de les presents al Parc. Les poblacions es troben
majoritàriament distribuïdes als voltants dels
punts d’aigua i encara que poden fer importants
desplaçaments, per aquest motiu és molt important per aquesta espècie el manteniment d’una
14
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Taula 1.- Percentatge d’ocupació dels punts d’aigua disponibles per a cada espècie i per a una determinada tipologia de
punt d’aigua (A). S’indica entre parèntesi el nombre total de basses de cada tipologia prospectades, i percentatge
d’ocupació dels diferents medis en funció del nombre d’observacions de cada espècie (B).

Salamandra
Alytes
Pelobates Pelodytes
Hidroperíode salamandra obstetricans cultripes punctatus

A

B

Bufo
spinosus

Bufo
calamita

Hyla meridionalis

Pelophylax
perezi

Efímeres (16)

31,25

62,50

0,00

75,00

18,75

93,75

18,75

6,25

Temporals (22)

45,45

77,27

18,18

63,64

50,00

50,00

50,00

31,82

Permanents (16)

37,50

75,00

6,25

37,50

31,25

37,50

31,25

50,00

Cucones/Pous (12)

33,33

66,67

0,00

41,67

8,33

16,67

33,33

8,33

Ocupació total

37,88

71,21

7,58

56,06

30,30

51,52

34,85

25,76

Efímeres

9,43

12,64

0,00

21,33

9,35

34,21

5,66

4,69

Temporals

63,21

44,61

87,50

56,87

56,07

44,08

60,38

29,69

Permanents

16,04

31,60

12,50

16,11

33,64

20,39

25,47

64,06

Cucones/Pous

11,32

11,15

0,00

5,69

0,93

1,32

8,49

1,56

d’aquesta bassa, que es troba força separada
d’altres punts d’aigua, per tal de descartar-ne la
presència de patògens del tipus ranavirus o Batrachochytrium sp. als quals l’espècie és molt
sensible o determinar si pot existir alguna altra
causa que ens expliqui la seva desaparició sobtada.
Els adults poden estar actius pràcticament tot
l’any si les temperatures no són massa fredes. El
màxim nombre d’observacions d’adults es concentren al final de l’hivern i inicis de la primavera
(Figura 4), coincidint amb el màxim del zel de
l’espècie a la zona. Per a la seva reproducció
utilitza preferentment medis temporals i permanents (Taula 1), encara que la seva presència als
diferents tipus de medi és força uniforme. L’hem
localitzat al 71,21% dels medis aquàtics considerats i és l’espècie que ocupa un major nombre
de punts d’aigua al Parc (71,21%). Les larves es
poden trobar tot l’any a l’aigua i coincideixen al
mateix temps diferents cohorts, especialment a
la primavera (Figura 5). Sorprèn que hagi estat
detectada a un 62,5% dels medis efímers, ja que
és una espècie de cicle larvari llarg i en aquests
medis li serà molt difícil completar la fase larvària. Probablement el tipus de reproducció
d’aquesta espècie sigui la causa que es trobin
larves en aquests medis que eclosionen involuntàriament quan els mascles passen per qualsevol medi aquàtic si aquesta fase del desenvolupament ja s’ha completat. Recolzant aquesta
idea tenim el baix nombre de citacions que tenim
en aquest tipus de medi (12,64%) en comparació
els altres medis (Taula 1B). Les localitzacions de
larves a punts d’aigua efímers són anecdòtiques
i difícilment arriben a la metamorfosi. Malgrat
això, cal considerar que si en medis efímers hi ha
eclosions hivernals (Figura 8), el període larvari

pot arribar a bon termini en anys plujosos i
d’hidroperíode més llarg. Les nostres dades coincideixen amb les obtingudes per RICHTER-BOIX
et al. (2007) els quals localitzen larves tant en
basses d’hidroperíode molt curt (30-60 dies),
com en basses temporals i permanents. És
també l’espècie que més freqüentment utilitza
les cucones i pous per a reproduir-se.
S’han detectat individus cantant la major part de
l’any (Figura 7). Els màxims es produeixen de
febrer a maig, tot i que en hiverns suaus i plujosos el zel pot començar ja al mes de gener. Els
cants a la tardor són molt menys nombrosos
malgrat que s’han detectat mascles portant ous
en els mesos de setembre a novembre. Els primers capgrossos recent eclosionats i restes de
postes (Figura 8) es detecten ja al mes de febrer,
tot i que són majoritaris a la primavera. Les larves es poden observar tot l’any (Figura 5) ja que
una part de la població larvària que eclosiona a
la primavera presenta un desenvolupament més
lent i passa un hivern al medi aquàtic. És una
espècie de cicle larvari llarg fet que provoca que
els capgrossos nascuts a la tardor no tinguin
temps de fer la metamorfosi i hagin també de
passar l’hivern al medi aquàtic. Els primers individus metamòrfics (Figura 6), es detecten al mes
de març i corresponen a larves nascudes l’any
anterior. El màxim nombre es dóna a l’estiu on ja
es solapen les cohorts de dos anys diferents. Els
darrers metamòrfics s’han observat el mes de
novembre, encara que la metamorfosi de tardor
és més residual.
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Figura 7.- Percentatge mensual d’individus escoltats cantant respecte al total anual.

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)

(Taula 1A). Utilitza preferentment basses temporals i secundàriament permanents (el 87,5% de
les citacions s’han obtingut a medis temporals Taula 1B-). A més, la seva presència no és continuada en el temps a totes les localitats on s’ha
detectat. És una espècie que al Garraf té unes
poques localitats de reproducció més o menys
estables, però que va apareixent i desapareixent
a d’altres punts d’aigua. A basses com la de
Campgràs i Casa Vella només s’hi ha detectat la
reproducció un any.

Aquest gripau és l’espècie menys abundant i
amb una distribució molt localitzada. Es troba
fonamentalment al vessant sud i amb influència
marítima del Massís del Garraf (Figura 3) on la
climatologia és més benigna (PARELLADA i SEVILLANO, 2012), encara que hi ha citacions disperses a d’altres indrets del Parc. Només s’ha
localitzat a 9 quadrícules dintre del Parc, que
representa un 4,6% de tota la superfície considerada i a un 7,58% de les basses prospectades
16
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Figura 8.- Període de postes. Els valors s’expressen en percentatge de postes comptabilitzades mensualment respecte al
total anual. En el cas d’Alytes obstetricans les dades corresponen a l’observació de les restes de les postes o capgrossos
recent eclosionats.

L’activitat dels adults (Figura 4) es concentra a la
primavera, encara que si es produeixen episodis
de pluges intenses els exemplars poden estar
actius en qualsevol moment de l’any. Normalment durant l’estiu, com la majoria de les espècies, acostumen a estivar. El pic que s’observa a
la Figura 4 del mes d’agost correspon a un únic
any (2014), que va ser especialment plujós a

l’estiu. Els hiverns suaus i plujosos també poden
presentar activitat terrestre.
Encara que la major part del zel és primaveral
(Figura 7), a la tardor també es pot donar un segon període reproductor, ja que s’han detectat
postes en zones properes fora dels límits del
Parc (Figura 8). Aquesta espècie, d’hàbits cavadors precisa, al Garraf, de períodes de pluja
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abundant i continuada per tal de reproduir-se. El
període larvari és relativament llarg (2-3 mesos) i
els individus metamorfosejats poden observar-se
els mesos de juny i juliol (Figura 6). Probablement les larves provinents de les postes de tardor facin la metamorfosi a finals d’hivern inici de
la primavera encara que no s’hagin detectat. Cal
indicar que el nombre d’observacions d’aquesta
espècie és força baix ja que les poblacions estan
molt fragmentades i presenten pocs efectius. El
nombre màxim de postes que s’han detectat en
una estació ha estat de dues i el nombre màxim
d’adults a l’aigua de 9. És una espècie d’activitat
exclusivament nocturna malgrat que durant el
període reproductor pot cantar de dia sota
l’aigua.

(Taula 1), encara que no rebutja les altres tipologies considerades en l’estudi. Aquest fet que
recolza el caràcter oportunista i plàstic de
l’espècie. Rebutgen però, per a reproduir-se, els
punts d’aigua on s’han introduït peixos. El major
nombre de citacions, però, es dóna als medis
temporals on es concentren el 56,87% de les
citacions.

Gripau comú (Bufo spinosus).

Ocupa una gran diversitat d’ambients. Al Garraf
el trobem arreu amb densitats no gaire elevades
encara que sembla ser més freqüent a les zones
més forestades. Ha estat localitzat a 35 quadrícules la qual cosa representa un 20,23% de la
superfície estudiada (Figura 3). L’activitat dels
adults és exclusivament nocturna i són més fàcilment observables a finals d’hivern (Figura 4).
Molt més actiu les nits de pluja, no és difícil observar-lo les nits humides i amb temperatures
moderades la resta del període d’activitat. La
reproducció es concentra als primers mesos de
l’any, encara que pot començar ja al mes de desembre (Figures 7 i 8). Acostuma a iniciar-se
amb pluges intenses d’hivern. Si l’hivern no és
plujós, com va passar l’any 2011, l’espècie pot
no reproduir-se.
El període larvari (Figura 5) té una durada d’uns
dos mesos o tres mesos en funció de la temperatura de l’aigua. Així, de forma general, les larves
es poden trobar a l’aigua des del mes de gener
fins al de maig, depenent del moment en que es
produeixi la reproducció. Els primers metamòrfics acostumen a observar-se el mes de maig
(Figura 6) i els darrers a principis de juliol. No
s’han observat postes de tardor en aquesta espècie.
La manca de cursos d’aigua superficials on a
altres indrets si reprodueix habitualment, fa que
al Garraf hagi d’utilitzar medis lèntics. S’ha localitzat en un 30,3% dels medis aquàtics prospectats i majoritàriament el podem trobar a medis
temporals (Taula 1A), que és on es concentren
també la majoria de les observacions (Taula 1B).
Aquestes dades coincideixen grosso modo amb
les dades obtingudes per RICHTER-BOIX et al.
(2007) on la major part d’observacions es produeixen a basses d’hidroperíode llarg (300-360
dies). Les diferències obtingudes poden ser degudes a que en l’estudi citat a més del Garraf
s’inclou Collserola on hi ha cursos d’aigua permanents i a que només inclou dades d’un any
d’estudi. És una espècie que fa grans desplaçaments i que colonitza fàcilment altres punts

Gripauet (Pelodytes punctatus)

Aquest anur és una de les espècies més comunes i amb una distribució més gran. Ha estat
localitzat a 50 quadrícules, fet que representa un
28,9% del total de l’àrea estudiada (Figura 3). Ha
estat observada activa tot l’any encara que la
màxima activitat es produeix entre els mesos de
gener i abril (Figura 4). És una espècie força difícil d’observar activa en estat adult fora del període reproductor i la major part de citacions corresponen a individus cantant (Figura 7). És activa
fonamentalment de nit encara que durant els
episodis reproductius també canten de dia, majoritàriament sota l’aigua. La reproducció és
majoritària a finals d’hivern primavera, període
en el qual s’han detectat el major nombre de
postes (Figura 8) i s’ha constatat un segon pic
reproductiu a finals d’estiu i inicis de la tardor.
Les postes i els cants coincideixen principalment
amb episodis de pluja intensa i fins i tot s'han
vist a ple hivern. Aquest llarg període reproductor
fa que tot l’any podem observar postes i larves a
l’aigua (Figures 5 i 8) on coincideixen temporalment varies cohorts. Els individus metamòrfics
però s’han observat d’abril a novembre i no
s’han detectat a l’hivern (Figura 6). Aquest fet
implica la presència de capgrossos hivernants
provinents majoritàriament de les postes de finals de tardor i hivern.
És una espècie molt oportunista que aprofita tots
els medis aquàtics disponibles al Parc, fins i tot
els efímers ja que és una espècie que presenta
molta plasticitat fenotípica (RICHTER-BOIX et al.,
2006) i les larves poden avançar la metamorfosi
quan la bassa comença a assecar-se. Ha estat
localitzat a un 75% dels medis efímers i a un
63,64% de les basses temporals prospectades
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d’aigua. Això fa que també hi hagi alguna observació a basses efímeres i cucones i pous. És una
de les poques espècies que al Garraf va presentar un increment poblacional l’any posterior a
l’incendi de 1994 (MONTORI et al., 1996), tant
en el nombre de parelles reproductores com de
presència. És probable que aquest increment
sigui degut a una migració des de les zones més
afectades i aquest caràcter pioner i colonitzador i
a la disminució de competidors. BOSCH i RINCÓN
(2008) van observar també un fort increment de
Bufo spinosus a Peñalara després de la desaparició d’Alytes obstetricans a causa de la quitridiomicosi. Segons aquests autors sembla que hi ha
interacció entre les dues espècies i que aquesta
afecta negativament al gripau comú. Després de
l’incendi de 1994 es va detectar una disminució
en la densitat de larves d’Alytes obstetricans, fet
que podria ser la causa de l’increment posterior
de Bufo spinosus.

s’observen ja al mes de març (Figura 5), i tenen
un període larvari molt curt ja que en 6 setmanes
o menys ja poden realitzar la metamorfosi. Només s’han observat individus metamòrfics al
mes de maig (Figura 6) tot i que a partir d’aquest
més i a la tardor s’han de produir. Ha estat localitzat al 51,52% dels punts d’aigua mostrejats
però si observem les dades de la taula 1 podem
veure que mostra una clara preferència pels medis aquàtics d’hidroperíode curt. És una espècie
força oportunista i mal competidor que prefereix
ambients efímers i temporals per a reproduir-se.
Realment és l’espècie característica dels hàbitats aquàtics de curt hidroperíode i ha ocupat el
93,75% de tots els hàbitats efímers controlats i
el 50% dels temporals (Taula 1). Aquesta ocupació de medis tan efímers fa que els anys secs no
pugui completar el cicle larvari a pràcticament
cap lloc de posta, però per altra banda, si la climatologia és favorable, tingui un gran èxit reproductor sense pràcticament risc de competència
amb altres espècies d’amfibi o predació, fonamentalment per part d’invertebrats aquàtics ja
que les comunitats de predadors dels medis efímers són molt pobres. Aquestes dades són totalment coincidents amb les obtingudes per
RICHTER-BOIX et al. (2007).

Gripau corredor (Bufo calamita).

Aquest gripau és una altra de les espècies que
podem considerar ben distribuïdes pel Parc tot i
que no presenta tampoc abundàncies molt grans
en comparació a altres zones de Catalunya. Ha
estat localitzat a 51 quadrícules, és a dir un
29,48% (Figura 3). És la segona espècie en quan
a cobertura i s’ha de considerar present a gairebé tota la superfície del Parc ja que el gripau
corredor té dominis vitals molt grans i realitza
grans desplaçaments. És l’espècie que pateix
més l’impacte dels atropellaments (MONTORI et
al., 2003) i darrerament s’ha rarificat a l’eix RatPenat-Palau Novella probablement degut a
l’increment del tràfic aquests darrers anys.
Es pot observar actiu tot l’any però preferentment a la primavera i l’estiu (Figura 4). És una
espècie nocturna que presenta una gran activitat
les nits de pluja. Malgrat això, la resta de l’any
també s’observen individus actius en fase terrestre durant les nits amb una certa humitat. El
gruix de la reproducció s’inicia el mes de març (7
i 8) i finalitza el mes de maig. Els cants s’inicien
amb les primeres pluges intenses i pocs dies
després ja es poden observar les primeres postes. Els mascles arriben als punts de reproducció
i sembla que hi ha un efecte crida dels primers
mascles que canten envers els altres. Encara
que la major part de l’activitat reproductora
d’aquesta espècie és primaveral, de març a maig
(Figures 7 i 8), s’observa freqüentment un segon
període de reproducció a l’estiu i la tardor si es
produeixen pluges fortes. Les primeres larves

Reineta (Hyla meridionalis)

Ha estat localitzat a 32 quadrícules la qual cosa
representa un 18,5% de l’àrea estudiada. És una
espècie que podem trobar ben distribuïda a la
part central del Parc (Figura 3) amb poblacions
localment molt abundants. A punts de reproducció com Casa Vella s’han arribat a comptabilitzar
fins a 50 mascles al mateix temps. És una espècie força termòfila que inicia l’activitat a la primavera (Figura 4) i la finalitza al mes d’octubrenovembre quan la temperatura baixa. Els primers cants s’escolten el més de març (Figura 7),
i coincideixen, com en el gripau corredor, amb
les pluges primaverals. Ara bé, a diferència de
l’espècie anterior, la reproducció és exclusivament primaveral i s’atura el mes de maig amb
les darreres postes a inicis d’aquest mes (Figura
8). Els cors de mascles són continus des de l’inici
del període reproductor fins el final i només
s’aturen si hi ha una forta baixada de la temperatura. És una espècie de cicle larvari llarg i precisa masses d’aigua amb hidroperíodes llargs
(Taula 1) tot i que esporàdicament s’han trobat
postes a basses efímeres que normalment no
arriben a termini. A partir del mes de maig i fins
el mes de juliol es produeixen les metamorfosis.
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A partir d’aquests moments tant adults com metamòrfics desapareixen dels punts d’aigua i viuen entre la vegetació del medi terrestre. És per
aquest motiu que és l’espècie que més pateix els
efectes del foc forestal (MONTORI et al., 1996).
Presenten activitat majoritàriament nocturna
encara que no és rar sentir-les cantant de dia a
la primavera.
S’ha localitzat al 34,85% dels medis prospectats
(Taula 1), encara que la ocupació més gran
l’hem trobat als medis temporals (50%). És una
espècie que ocupa habitualment les cucones i
pous on s’hi arriba a reproduir. La major densitat
de citacions s’ha obtingut també als medis temporals (Taula 1B).

sentar una certa activitat, especialment els
exemplars de mida petita. És l’espècie que comença més tard la reproducció. Encara que a
finals de març ja es poden sentir els primers cors
de mascles (Figura 7), les postes no es produeixen fins el mes d’abril i es perllonguen fins el
juny (Figura 8). Al Garraf només s’ha constatat
reproducció a la primavera malgrat que RICHTERBOIX et al. (2007) observen que en el cas de P.
perezi la major concentració de postes té lloc a
temperatures elevades a finals de primavera/principis d'estiu. Nosaltres no hem observat
postes a l’estiu, tot i que no es descarten, potser
degut a que al Garraf les postes s’inicien darrerament molt abans. Es poden observar larves a
l’aigua al llarg de tots els mesos de l’any (Figura
5), ja que una part de la població larvària passa
l’hivern a l’aigua. Aquest fet fa que a les basses
temporals els capgrossos hagin de fer la metamorfosi abans que el punt d’aigua es dessequi i
no tots els individus ho aconsegueixin. Això es
tradueix en una abundància poblacional molt
més gran als medis permanents i que el nombre
de citacions sigui molt més gran en aquest tipus
d’hàbitat.
A final d’hivern i primavera ja es poden observar
individus metamòrfics (Figura 6) que provenen
de postes realitzades la primavera anterior. De
fet al llarg de tot el període d’activitat es poden
observar metamòrfics. A l’estiu exemplars de
postes del mateix any i de l’anterior i a la tardor
fonamentalment del mateix any.
És una espècie que s’ha vist afavorida per
l’arranjament dels punts d’aigua per part de
l’Administració del Parc, ja que en la major part
dels casos es tendeix a restaurar-los convertintlos en permanents. La granota verda ocupa
també basses on s’han introduït peixos.

Granota verda (Pelophylax perezi)

Tot i les característiques d’estrés hídric superficial del massís del Garraf, aquesta espècie lligada al medi aquàtic està força ben representada al Parc i s’ha localitzat a un total de 43
quadrícules la qual cosa representa un 24,86%
de l’àrea considerada (Figura 3). Malgrat això, no
totes les observacions a punts d’aigua corresponen a poblacions reproductores ja que es tracta
d’una espècie que es dispersa molt i que colonitza amb facilitat i temporalment qualsevol tipus
de medi aquàtic. Prefereix els medis permanents
i temporals (Taula 1), però d’hidroperíode llarg ja
que el desenvolupament larvari és força lent.
Globalment ha estat localitzada només al
25,76% dels punt d’aigua estudiats, però al 50%
dels medis permanents. A la taula 1 es pot observar també com el major nombre
d’observacions (64,06%) s’han produït als medis
permanents. L’activitat dels adults és tant diürna
com nocturna, s’inicia el més de març i finalitza a
l’octubre (Figura 4). Malgrat ser una espècie molt
termòfila, els dies assolellats d’hivern pot pre-

DISCUSSIÓ
calamita, amb un percentatge d’ocupació dels
medis estudiats d’un 71,21%, 56,06% i 51,52%
respectivament (Taula 1). El tòtil (A. obstetricans), tot i patir les limitacions de la manca
d’aigua superficial és l’espècie més abundant,
fet que ja havia estat constatat per MONTORI
(1996).
Si analitzem les diferents tipologies de basses
utilitzades a l’àrea considerada (Taula 1) podem
veure que el gripau corredor (Bufo calamita) és
l’espècie característica dels punts d’aigua efímers conjuntament amb el gripauet (Pelodytes

Contràriament al que caldria a priori pensar, la
comunitat batracològica del Parc del Garraf i
d’Olèrdola està formada per totes les espècies
que potencialment caldria esperar (MONTORI,
1996). Si que és cert que l’acusat estrés de
l’aqüífer superficial caracteritzat per la manca de
cursos d’aigua superficial i una baixa retenció
hídrica del sòl, no permeten l’establiment de poblacions amb densitats elevades.
De les vuit espècies d’amfibis presents al Parc,
podríem considerar a 3 com les més abundants:
Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus i Bufo
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punctatus). Aquestes dades coincideixen amb les
observacions obtingudes per RICHTER-BOIX et al.
(2007) per al Garraf i Collserola. Els medis temporals a més de ser els més abundants (Taula 1),
són els que presenten una abundància i una diversitat d’amfibis més gran. Els medis permanents no tenen una diversitat batracològica tan
elevada probablement degut a diversos factors
que poden actuar sinèrgicament, per una banda
l’existència de comunitats de predadors més
diverses i estructurades i per l’altra a una competència interespecífica molt més gran. En
aquest sentit els autors hem observat que la colonització d’un determinat punt d’aigua per part
de Pelophylax perezi, redueix al cap dels anys el
nombre d’espècies que s’hi reprodueixen (obs.
pers).
Les cucones, típiques de la Comarca del Garraf
són medis aquàtics disponibles però poc accessibles per a moltes espècies d’amfibi. En el present estudi s’ha comprovat la reproducció continuada en aquests hàbitats de la salamandra
(Salamandra salamandra), el tòtil (Alytes obstetricans) i el gripauet (Pelodytes punctatus). La
reineta (Hyla meridionalis), tot i utilitzar-les freqüentment com a refugi, s’hi reprodueix rarament.
Pel que fa a la reproducció tenim espècies com
Pelobates cultripes, Bufo spinosus, Hyla meridionalis i Pelophylax perezi que concentren la seva
reproducció en un període fonamentalment de
finals d’hivern i primavera, espècies que poden
presentar un segon període reproductor a finals
d’estiu-tardor com Bufo calamita o espècies que
poden reproduir-se al llarg de tot l’any com Alytes
obstetricans i Pelodytes punctatus. Aquesta
darrera espècie es caracteritza per reproduir-se
en qualsevol moment de l’any, després de pluges
intenses.
La limitació d’aigua superficial permanent al
massís fa que les espècies de cicle larvari llarg i
més termòfiles com Pelophylax perezi o Hyla meridionalis tinguin problemes per arribar a temps a
fer la metamorfosi abans no s’assequin les basses. Per aquest motiu tenen representacions
molt menors a les que caldria esperar tot i tractar-se d’una zona típicament mediterrània sotmesa a un gran estrés hídric de l’aqüífer superficial. Espècies de tipologia més centreeuropea
com Salamandra salamandra i Alytes obstetricans poden iniciar la reproducció abans i assegurar-se que una part de la població larvària podrà arribar a la metamorfosi abans que
s’assequin les basses. En el cas del tòtil, la seva

reproducció s’estén temporalment fins la tardor.
Està clar que les postes primaverals més tardanes només podran arribar a termini a les basses
permanents o en anys molt plujosos.
La major part d’amfibis presents al massís
funcionen com a metapoblacions amb continus
processos d’extinció i colonització i amb basses
que actuen com a font i altres com a embornal.
És per aquest motiu que el manteniment d’una
xarxa ben estructurada i diversificada de punts
d’aigua és tan important per al manteniment de
les poblacions d’amfibis a llarg termini.
Aquest treball tal i com RICHTER-BOIX et al.
(2007) han observat, evidencia que les espècies
de la comunitat estudiada es distribueixen de
forma no uniforme al llarg del gradient
d’hidroperíode dels ambients aquàtics. Aquest
hidroperíode no només limita la finalització de la
fase larvària sinó que també està associat amb
interaccions interespecífiques com són la competència i la predació. Aquest conjunt de factors
que també interactuen entre ells fan que unes
espècies utilitzin medis temporals amb un risc
important de dessecació però no de predació,
com seria el cas de Bufo calamita i Pelodytes
punctatus, i altres com Pelophylax perezi, es situïn en l’altre extrem utilitzant gairebé de forma
exclusiva medis permanents. Entre mig estarien
tota la resta d’anurs que fonamentalment utilitzarien medis temporals i apostarien per diversificar els medis triats per a reproduir-se. En aquest
context cal tenir en comte també la plasticitat
fenotípica que presenten moltes espècies
d’amfibis que els permeten modificar la morfologia, el desenvolupament o el comportament en
funció de les pressions d’estrés que estiguin actuant en cada moment i/o lloc (RICHTER-BOIX,
2005; RICHTER-BOIX et al., 2006). També coincidint amb les dades de RICHTER-BOIX et al.
(2007) s'ha detectat una segregació temporal
entre les espècies a l'hora de reproduir-se. Algunes espècies com Pelobates cultripes, Pelodytes
punctatus i Bufo calamita mostren dos clars pics
reproductius, un a la primavera i un altre a finals
d'estiu-tardor, sempre relacionats amb els episodis de pluja. Un altre estaria format per espècies
que només presenten un pic de reproducció com
són Bufo spinosus, Hyla meridionalis i Pelophylax
perezi encara que amb importants diferències
entre elles ja que H. meridionalis i P. perezi presenten un període reproductor molt dilatat en el
temps mentre que B. spinosus el té molt localitzat temporalment. Una estratègia solapada amb
aquesta temporalitat seria la que utilitzen P.
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punctatus i A. obstetricans, els quals poden reproduir-se pràcticament en qualsevol moment de
l’any. Malgrat aquesta teòrica segregació,
s’observa un gran solapament entre espècies
durant la fase larvària, períodes reproductors i ús

dels medis, per la qual cosa és molt important
estudiar bé el funcionament de la comunitat per
saber en quin moment s’han d’aplicar les polítiques de gestió pel que fa als amfibis.

AGRAÏMENTS
Volem agrair a totes les persones que han cedit informació sobre la presència de les espècies. També
volem agrair a totes aquelles persones que en un moment o un altre ens han acompanyat a les sortides de camp. A la Sandra Pareja, Juanma Roig, Guillem Giner, Josep Roig, Marc Franch, Eudald Pujol,
Urtzi Enriquez, Núria Garriga i molts més que han fet molt menys feixugues les jornades de camp.

REFERÈNCIES
ALFORD, R.A.; RICHARDS, S.J. (1999): «Global amphibian declines: a problem in applied ecology». Annual Review in Ecology and Systematics, núm. 30; pàg. 133-166.
BALLESTEROS, T. i DEGOLLADA, A. (1996): Distribució dels amfibis i rèptils al delta del
Llobregat. Spartina, 2: 85-86.
BOSCH, J. i RINCÓN, P.A. (2008): Chytridiomycosis-mediated expansion of Bufo bufo in a
montane area of Central Spain: an indirect effect of the disease. Diversity and Distributions.
14(4):637-643.
DEL AMO, R.; PERIS, A.; SANTAEUFEMIA, F.X.; TORRE, I. (2002): La fauna vertebrada de
Castelldefels. Catàleg, estatus i distribució. Castelldefels: I Premi Castelldefels Àmbit Sostenible. 207 pàg.
FILELLA, E. i PASCÓ, J. (1984): «Aproximació a la faunística herpetològica del massís de Garraf
del sud-est (província de Barcelona)». Butll. Soc. Cat. Ictio. Herp., 6 (1984): 26-32.
HOULAHAN, J.E.; SCOTT, C.; SCHMIDT, B.R.; MEYER, A.H. & KUZMIN, S.L. (2000): Quantitative evidence for global amphibian population declines. Nature, 404: 752-755.
LLORENTE, G. A.; MONTORI, A.; SANTOS, X. & CARRETERO, M. A. (1995): Atlas dels amfibis i
rèptils de Catalunya i Andorra. Figueres: El Brau.
MAZÓN, J. (2008): Anàlisi pluviomètrica del massís del Garraf. V Trobada d’Estudiosos del Garraf
p. 175-181 · Diputació de Barcelona.
MAZÓN, J. i PINO, D. (2009): Pluviometric anomaly in the Llobregat Delta. Tethys, 6, 31–50.
MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS (2005): Seguiment de les poblacions d’amfibis al Parc del
Garraf / 2004 – Diputació de Barcelona – Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Document
inèdit. 66 pp + 5 annexos.
MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS (2007): Seguiment de les poblacions d’amfibis del Parc del
Garraf. Any 2006. Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Document
inèdit. 48 pp + 2 annexos.
MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS (2009): Seguiment de les poblacions d’amfibis del Parc del
Garraf / 2008. Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Document inèdit.
46 pp + 1 annex.
MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS (2010): Seguiment de les poblacions d’amfibis del Parc del
Garraf / 2009. Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Document inèdit.
44 pp + 2 annexos.
MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS (2011): Seguiment de les poblacions d’amfibis del Parc del
Garraf / 2010. Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Document inèdit.
48 pp + 1 annex.
MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS (2012): Seguiment de les poblacions d’amfibis del Parc del
Garraf / 2011. Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Document inèdit.
46 pp + 1 annex.
22

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 22: 7-23
MONTORI, A. (1996): Els amfibis i rèptils del Garraf. Gavà: La Sentiu. Quaderns de divulgació. 65
pàgines.
MONTORI, A.; GRAU, M.; FRANCESC, J.J. (1993): Ús de l’espai i el temps en la comunitat
d’amfibis del massís del Garraf. Caixa de Barcelona. Ajuts a la Recerca [memòria inèdita].
MONTORI, A.; CLIVILLÉ, S.; LLORENTE, G.A.; SANTOS, X.; CARRETERO, M.A. (1996): Efectes de l’incendi de la primavera del 1994 sobre les poblacions d’amfibis del Parc Natural del
Garraf. III Trobada d’Estudiosos del Garraf Monografies, 30:105-108.
MONTORI, A. i GRAU, M. (1998): Distribució dels amfibis i dels rèptils al Parc Natural del Garraf.
II Trobada d'Estudiosos del Garraf. Barcelona : Diputació de Barcelona. Servei de Parcs
Naturals, 1998. p. 27-35
MONTORI, A.; LLORENTE, G.A.; SANTOS, X.; RICHTER-BOIX, A. i GARRIGA, N. (2003): Incidència dels atropellaments sobre l’herpetofauna al Parc del Garraf: eix viari Olivella-RatPenat. IV Trobada d’Estudiosos del Garraf. 107-112.
MONTORI, A.; FRANCH, M.; LLORENTE, G.A.; RICHTER-BOIX, A.; SANSEBASTIÁN, O.;
GARRIGA, N & PASCUAL, G. (2009): Declivi de les poblacions d’amfibis al Delta del Llobregat. Materials del Baix Llobregat,15: 65-70.
MONTORI, A.; FRANCH, M. i SAN SEBASTIÁN, O. (2012): Amfibis i rèptils de Gavà: entre el
Garraf i la plana deltaica. VI Monografies del Garraf i d’Olèrdola. pp. 52-63 · Diputació de
Barcelona.
PARELLADA, X. i SEVILLANO, R. (2012): Dades sobre els microclimes del massís de Garraf. VI
Monografies del Garraf i d’Olèrdola · p. 12-17.
RICHTER-BOIX, A. (2005): Structure of an Anuran community in a Mediterranean Area. Tesi
Doctoral. Universitat de Barcelona.
RICHTER-BOIX, A., LLORENTE, G.A. & MONTORI, A. (2006): A comparative analysis of the
adaptive developmental plasticity hypothesis in six Mediterranean anuran species along a
pond permanency gradient. Evolutionary Ecology Research, 8: 1139-1154.
RICHTER-BOIX, A.; LLORENTE, G.A. I MONTORI, A. (2007): Segregación espacial y temporal
de una comunidad de anfibios en una región mediterránea. Munibe, 25:120-128.
VIVES-BALMAÑA, M.V. (1982): Contribución al conocimiento de la herpetofauna del NE de la
península Ibérica, tesi doctoral. Universitat de Barcelona.

23

