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En referència als coneixements 
històrics sobre l’expansió de la 
granota pintada (Discoglossus 
pictus) en el territori català, 
LLORENTE et al. (2015) 
afirmen “En la península ibérica, 
hasta la década de 1980, su 
distribución se centraba en las 
comarcas del Alt y Baix 
Empordà, y en el Pla de l’Estany, 
penetrando sólo levemente en el 
Gironés. En la década de 1990 
colonizó la citada comarca y La 
Selva..”. Aquest text és 
pràcticament idèntic a l’anterior-
ment publicat a MONTORI et al. 
(2007) on afegeixen que D. pictus 
arriba a la Garrotxa i a la conca 
de la Tordera en la primera 
dècada del 2000, malgrat que 
MASSIP a l’any 1993, ja el cita a 
la Garrotxa, assenyalant les 
localitats de Mieres i El Torn.  
 
 
En fer un repàs de les 
observacions de granota pintada 
recollides pels dos autors, al llarg 
de la dècada dels anys 1980, 
observem com tres d’aquestes 

cites corresponen a observacions 
anteriors a les proposades per 
MONTORI et al. (2007) i per 
LLORENTE et al. (2015) com a 
data de colonització per a les 
comarques de la Selva i la 
Garrotxa:  
 

 3/07/1984.- Besalú (La Gar-
rotxa) DG77: diversos adults 
(XR). 

 17/02/1985.- Caldes de 
Malavella (La Selva) a la riera 
de Santa Maria (tributaria de la 
riera de Santa Coloma, i que 
pertany a la conca de la 
Tordera), entre Sils i Caldes de 
Malavella. DG83: 1 adult (XR 
& JIG). 

 19/03/1989.- Caulès, Vidreres 
(La Selva), també a la conca 
de la Tordera a DG82: 1 adult 
(JM & AVC). 

 
Amb aquestes dades s’avança 
lleugerament la data d’arribada de 
Discoglossus pictus a les 
comarques de la Selva i de la 
Garrotxa, i es constata com a 

Besalú, població situada al sector 
oriental de la comarca de la Gar-
rotxa i per on probablement va 
accedir a aquesta comarca per la 
conca del Fluvià, l‘espècie ja era 
present a l’any 1984. I com a la 
comarca de la Selva, ja era detec-
tada a l’any 1985 a Caldes de 
Malavella, i també que a l’any 
1989 era present una mica més al 
sud en aquesta mateixa comarca, 
a Caulès dins el municipi de 
Vidreres, i com aquestes 
localitats van poder ser un dels 
focus d’entrada de l’espècie a la 
conca de la Tordera (a la qual 
pertanyen), on no s’havien 
recollit dades segons en 
MONTORI et al. (2007) fins la 
primera dècada de 2000, i on 
curiosament consultats LLO-
RENTE et al. (2002), MONTORI 
et al. (2007) i GONZÁLEZ 
(2011) observem com en l’ac-
tualitat la quadricula U.T.M. 
(10x10) 31T DG83, no recull cap 
citació d’aquesta espècie, pel que 
a part d’una observació històrica, 
es tracta a data d’avui d’una 
quadricula de nova citació.  
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Tres juvenils de Discoglossus pictus amb morfotips llistat, tacat i llis, fotografiats 13/5/1984 al Clot d’Espolla entre 

Fontcoberta i Porqueres (actualment a la comarca del Pla de l’Estany, però en aquells anys del Gironès).  

http://www.herpetologica.org/BAHE/BAHE26(2)_%5b240%5d_14_Speci02.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Montori2007_Munibe25-1bajo.pdf

