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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 en-
carregats 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 es-
pècies 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 inade-
quat 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 mana-
gement 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. 
 
KEY WORDS: Amphibians; reproduction; larval period; phenology; Garraf. 
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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 se-
guimientos encargados por el Parque y los realizados dentro del programa SARE de la Asociación Her-
petológica Española, como de numerosos datos de observadores individuales. 
Más importantes aún que los datos corológicos son los conocimientos sobre la fenología de las espe-
cies, 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 am-
fibis 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 emer-
gents, pèrdua d’hàbitat, incendis forestals, frag-
mentació del paisatge, contaminació i la intro-
ducció d’espècies exòtiques (ALFORD i RIC-
HARDS, 1999).  
La pèrdua de poblacions i d’espècies és un fet 
constatat a alguns dels Municipis que compre-
nen 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 con-
siderant la presència i reproducció de les espè-
cies a diferents tipologies de basses, des d'am-
bients 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 esta-
cions. 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 metamor-
fosi. 

  
 
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 Infor-
mación de Anfibios y Reptiles de España (SIARE) 
de la Asociación Herpetológica Española (sia-
re.herpetologica.es), el portal ornitho.cat de l'Ins-
titut Català d'Ornitologia, dades pròpies de pros-
pecció i dades extretes de les publicacions exis-
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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; MI-
NUARTIA, 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 realitza-
des dintre del projecte SARE de l’AHE 
(http://siare.herpetologica.es), prospeccions indi-
viduals dels autors, dades fenològiques registra-
des a les bases de dades de l’AHE i de l’ICO 
(http://ornitho.cat) i dades registrades a les me-
mòries realitzades en l’àmbit del Parc (MINUAR-
TIA, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012; 
MONTORI, 1996; MONTORI i GRAU, 1998; MON-
TORI 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 desenvo-
lupament (larva, metamòrfic, adult).  
Per l’anàlisi de la tipologia de punts d’aigua uti-
litzats pels amfibis aquests s’han dividit en efí-
mers (presència d’aigua unes poques setmanes), 
temporals (presència d’aigua alguns mesos), 
permanents (presència d’aigua tot l’any) i cuco-
nes i pous. El nom de cucona correspon originà-
riament 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 tipo-
logia de punt d’aigua s’ha fet seguint la metodo-
logia descrita per RICHTER-BOIX (2005). Per a 
comptabilitzar un punt d’aigua per a una deter-
minada espècie s’ha considerat que una tipolo-
gia 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 compta-
bilitzant 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 pro-
posant 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 pos-
tes i metamòrfics s’han comptabilitzat directa-
ment en el medi aquàtic mentre que per al nom-
bre 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. 
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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:  Sa-
lamandra salamandra, Alytes obstetricans, Pelo-
bates cultripes, Pelodytes punctatus, Bufo spino-
sus, Bufo calamita, Hyla meridionalis i Pelophy-
lax 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 perma-
nents, 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 ob-
servacions de amfibis entre adults, metamòrfics, 
larves, postes i cants al llarg de tot el període 
considerat. A la Figura 3 es presenta la distribu-
ció 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 den-
sitat de citacions, mentre que la zona d’Olèrdola 
mostra un dèficit de citacions que es correspo-
nen principalment a una prospecció menor i se-
cundàriament al fet que aquest sector s’ha in-
corporat recentment al Parc. L’espècie amb una 
distribució més gran ha estat el tòtil (Alytes obs-
tetricans), amb presència comprovada a 54 qua-

drícules UTM 1x1km, mentre que el gripau 
d’esperons (Pelobates cultripes) és la que pre-
senta una distribució més reduïda amb presèn-
cia 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 dife-
rents 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 tipolo-
gia 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 ma-
jor 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 loca-
litza a medis permanents (Taula 1B). Només Pe-
lophylax perezi i Bufo spinosus arriben a repro-
duir-se amb èxit a les basses on hi ha peixos in-
troduïts. Tot seguit es fa una descripció de la 
corologia i fenologia de cada espècie. 
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Salamandra (Salamandra salamandra) 
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 plu-
viometria anual del Massís del Garraf és de no-
més 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 

distribuïda, les densitats poblacionals són molt 
baixes a la major part del parc i baixes a les fon-
dalades i a la zona central del Parc on es poden 
assolir pluviometries superiors als 700mm (MA-
ZÓN 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 fina-
litza el més d’abril (Figura 4). Les primeres larves 
es troben a l’aigua el mes de novembre i les  

 
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 meridiona-
lis; H: Pelophylax perezi. 
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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 de-
tectat el mes de març i les darreres al maig (Fi-
gura 6). En algun cas s’han observat metamòr-
fics al mes d’octubre, però aquest fet s’ha de 
considerar com una anomalia. Les dades apun-
ten 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%),  

 
Figura 4.- Activitat dels adults. Els valors s’expressen en percentatge d’adults comptabilitzats mensualment respecte al 
total anual. 
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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 ti-
pologia 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. 
 

 
Figura 5.- Període larvari. Els valors s’expressen en percentatge mensual de larves comptabilitzades respecte al total 
anual. 
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Tòtil (Alytes obstetricans). 
El tòtil és l’espècie amb una distribució cone-
guda 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 impor-
tant per aquesta espècie el manteniment d’una 

bona xarxa de medis aquàtics. És una espècie 
ben distribuïda al Parc i que presenta bones po-
blacions. Malgrat això, s’ha constatat la desapa-
rició 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  

 
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. 
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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 Ba-
trachochytrium sp. als quals l’espècie és molt 
sensible o determinar si pot existir alguna altra 
causa que ens expliqui la seva desaparició sob-
tada.  
Els adults poden estar actius pràcticament tot 
l’any si les temperatures no són massa fredes. El 
màxim nombre d’observacions d’adults es con-
centren 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 perma-
nents (Taula 1), encara que la seva presència als 
diferents tipus de medi és força uniforme. L’hem 
localitzat al 71,21% dels medis aquàtics consi-
derats 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 larvà-
ria. Probablement el tipus de reproducció 
d’aquesta espècie sigui la causa que es trobin 
larves en aquests medis que eclosionen involun-
tàriament quan els mascles passen per qualse-
vol medi aquàtic si aquesta fase del desenvolu-
pament 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 coin-
cideixen 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 plujo-
sos 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 pri-
mers 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 lar-
ves 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 indi-
vidus 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. 
 

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). 

 

Hidroperíode 
Salamandra 
salamandra 

Alytes 
obstetricans 

Pelobates 
cultripes 

Pelodytes 
punctatus 

Bufo 
spinosus 

Bufo 
calamita 

Hyla m-
eridionalis 

Pelophylax 
perezi 

A 

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 

B 

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 
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Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 
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 SEVI-
LLANO, 2012), encara que hi ha citacions dis-
perses 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 conside-
rada i a un 7,58% de les basses prospectades 

(Taula 1A). Utilitza preferentment basses tempo-
rals i secundàriament permanents (el 87,5% de 
les citacions s’han obtingut a medis temporals -
Taula 1B-). A més, la seva presència no és conti-
nuada 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.  

 
Figura 7.- Percentatge mensual d’individus escoltats cantant respecte al total anual. 



 

       Pàg 7-23 
 

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. Normal-
ment durant l’estiu, com la majoria de les espè-
cies, 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 se-
gon període reproductor, ja que s’han detectat 
postes en zones properes fora dels límits del 
Parc (Figura 8). Aquesta espècie, d’hàbits cava-
dors precisa, al Garraf, de períodes de pluja 

 

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. 
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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). Probable-
ment les larves provinents de les postes de tar-
dor 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. 
 
Gripauet (Pelodytes punctatus) 
Aquest anur és una de les espècies més comu-
nes 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 difí-
cil d’observar activa en estat adult fora del perío-
de reproductor i la major part de citacions corres-
ponen a individus cantant (Figura 7). És activa 
fonamentalment de nit encara que durant els 
episodis reproductius també canten de dia, ma-
joritàriament 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 temporal-
ment 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 fi-
nals 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 

(Taula 1), encara que no rebutja les altres tipolo-
gies 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 quadrí-
cules la qual cosa representa un 20,23% de la 
superfície estudiada (Figura 3). L’activitat dels 
adults és exclusivament nocturna i són més fà-
cilment observables a finals d’hivern (Figura 4). 
Molt més actiu les nits de pluja, no és difícil ob-
servar-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 de-
sembre (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 tempera-
tura 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 metamòr-
fics 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 es-
pècie. 
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 loca-
litzat en un 30,3% dels medis aquàtics prospec-
tats 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 pro-
dueixen a basses d’hidroperíode llarg (300-360 
dies). Les diferències obtingudes poden ser de-
gudes a que en l’estudi citat a més del Garraf 
s’inclou Collserola on hi ha cursos d’aigua per-
manents i a que només inclou dades d’un any 
d’estudi. És una espècie que fa grans desplaça-
ments i que colonitza fàcilment altres punts 
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d’aigua. Això fa que també hi hagi alguna obser-
vació a basses efímeres i cucones i pous. És una 
de les poques espècies que al Garraf va presen-
tar 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 desapa-
rició d’Alytes obstetricans a causa de la quitridio-
micosi. 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. 
 
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 gai-
rebé 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 Rat-
Penat-Palau Novella probablement degut a 
l’increment del tràfic aquests darrers anys.  
Es pot observar actiu tot l’any però preferent-
ment 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 terres-
tre 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 pos-
tes. 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 

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. No-
més 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 loca-
litzat 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 me-
dis 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 hàbi-
tats aquàtics de curt hidroperíode i ha ocupat el 
93,75% de tots els hàbitats efímers controlats i 
el 50% dels temporals (Taula 1). Aquesta ocupa-
ció 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 cli-
matologia és favorable, tingui un gran èxit repro-
ductor sense pràcticament risc de competència 
amb altres espècies d’amfibi o predació, fona-
mentalment per part d’invertebrats aquàtics ja 
que les comunitats de predadors dels medis efí-
mers són molt pobres. Aquestes dades són to-
talment coincidents amb les obtingudes per 
RICHTER-BOIX et al. (2007). 
 
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 reproduc-
ció com Casa Vella s’han arribat a comptabilitzar 
fins a 50 mascles al mateix temps. És una espè-
cie força termòfila que inicia l’activitat a la pri-
mavera (Figura 4) i la finalitza al mes d’octubre-
novembre quan la temperatura baixa. Els pri-
mers 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 exclusiva-
ment 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 tempe-
ratura. És una espècie de cicle larvari llarg i pre-
cisa 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 me-
tamòrfics desapareixen dels punts d’aigua i vi-
uen 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 tem-
porals (Taula 1B).  
 
Granota verda (Pelophylax perezi) 
Tot i les característiques d’estrés hídric superfi-
cial del massís del Garraf, aquesta espècie lli-
gada al medi aquàtic està força ben represen-
tada 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 correspo-
nen a poblacions reproductores ja que es tracta 
d’una espècie que es dispersa molt i que colo-
nitza 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 ob-
servar 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-

sentar una certa activitat, especialment els 
exemplars de mida petita. És l’espècie que co-
mença 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 pro-
dueixen 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 RICHTER-
BOIX et al. (2007) observen que en el cas de P. 
perezi la major concentració de postes té lloc a 
temperatures elevades a finals de prima-
vera/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 darre-
rament 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 meta-
morfosi 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 convertint-
los en permanents. La granota verda ocupa 
també basses on s’han introduït peixos. 
 

 
DISCUSSIÓ 
 
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 po-
blacions 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 

calamita, amb un percentatge d’ocupació dels 
medis estudiats d’un 71,21%, 56,06% i 51,52% 
respectivament (Taula 1). El tòtil (A. obstetri-
cans), 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 efí-
mers conjuntament amb el gripauet (Pelodytes 
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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 tem-
porals a més de ser els més abundants (Taula 1), 
són els que presenten una abundància i una di-
versitat d’amfibis més gran. Els medis perma-
nents 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 com-
petència interespecífica molt més gran. En 
aquest sentit els autors hem observat que la co-
lonització 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 accessi-
bles per a moltes espècies d’amfibi. En el pre-
sent estudi s’ha comprovat la reproducció conti-
nuada en aquests hàbitats de la salamandra 
(Salamandra salamandra), el tòtil (Alytes obste-
tricans) i el gripauet (Pelodytes punctatus). La 
reineta (Hyla meridionalis), tot i utilitzar-les fre-
qüentment com a refugi, s’hi reprodueix rara-
ment.  
Pel que fa a la reproducció tenim espècies com 
Pelobates cultripes, Bufo spinosus, Hyla meridio-
nalis 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 me-
ridionalis tinguin problemes per arribar a temps a 
fer la metamorfosi abans no s’assequin les bas-
ses. Per aquest motiu tenen representacions 
molt menors a les que caldria esperar tot i trac-
tar-se d’una zona típicament mediterrània sot-
mesa a un gran estrés hídric de l’aqüífer superfi-
cial. Espècies de tipologia més centreeuropea 
com Salamandra salamandra i Alytes obstetri-
cans poden iniciar la reproducció abans i asse-
gurar-se que una part de la població larvària po-
drà 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 tarda-
nes 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 com-
petència 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 si-
tuïn en l’altre extrem utilitzant gairebé de forma 
exclusiva medis permanents. Entre mig estarien 
tota la resta d’anurs que fonamentalment utilit-
zarien medis temporals i apostarien per diversifi-
car 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 morfolo-
gia, el desenvolupament o el comportament en 
funció de les pressions d’estrés que estiguin ac-
tuant en cada moment i/o lloc (RICHTER-BOIX, 
2005; RICHTER-BOIX et al., 2006). També coin-
cidint amb les dades de RICHTER-BOIX et al. 
(2007) s'ha detectat una segregació temporal 
entre les espècies a l'hora de reproduir-se. Algu-
nes 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 episo-
dis 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 pre-
senten un període reproductor molt dilatat en el 
temps mentre que B. spinosus el té molt localit-
zat temporalment. Una estratègia solapada amb 
aquesta temporalitat seria la que utilitzen P. 
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punctatus i A. obstetricans, els quals poden re-
produir-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 políti-
ques de gestió pel que fa als amfibis. 
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