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RESUM 

 

Es comenta la troballa d'una nova població de gripau d'esperons Pelobates cultripes, en una àrea ex-

tractiva d'argil·les al vessant SO de la serra de Collserola. Es tracta, probablement, d'un vestigi d'anti-

gues poblacions establertes sobre la vall del Llobregat, que han anat desapareixent per la combinació 

de pèrdua d'hàbitat, fragmentació i alteració de les antigues basses tradicionals existents en aquesta 

àrea. 
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ABSTRACT  

 

The founding of a new populations of Western Spadefoot in a clay mining facility in the SW slope of 

Collserola mountain is discussed. It will probably be the remaining of old populations established along 

the river Llobregat valley, that have been disappearing due to the combination of habitat loss, fragme-

tation and alteration of traditional pounds. 

 
KEY WORDS: Pelobates; Spadefoot toad; Collserola; fragmentation; relictual population. 

 
 

INTRODUCCIÓ 

 

El gripau d'esperons Pelobates cultripes és un 

anur que es distribueix per les zones temperades 

del litoral francès (litoral mediterrani fins el Var i 

remuntant el Roina fins a Valença així com una 

àrea atlàntica aïllada entre Nantes i Bordeus) 

(DUGUET & MELKI, 2003) i a la península Ibèrica, 

on ocupa una àmplia extensió. A Catalunya té dos 

àmbits de distribució principals, un situat al nord-

est del país (Alt i Baix Empordà, Gironès, La 

Selva,Vallès Oriental, Osona i Bages) i l'altre sec-
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tor situat a la plana de Lleida (Segarra, Urgell, 

Segrià, Noguera) fins les ribes del riu Ebre i, al 

llarg d'aquest riu, fins al seu mateix delta, amb 

cites més aïllades a la resta de la Catalunya inte-

rior i litoral (RIVERA et al., 2009; RIVERA et al., 

2011). 
 

En ser una espècie fonamentalment de plana i/o 

baixa altitud i sovint vinculada als sòls sedimenta-

ris, d'origen al·luvial i col·luvial ha sofert especial-

ment els processos de transformació del territori, 

pels canvis en els usos del sòl i l'abandonament 

i/o substitució de les basses agrícoles tradicio-

nals per d'altres no accessibles per a la fauna i, 

sobretot, la urbanització (RIVERA et al., 2009). 

Ser una espècie de cicle metamòrfic llarg (3-4 

mesos) tampoc l'ha afavorit gens, a diferència 

d'altres espècies d'anurs, més adaptables o sus-

ceptibles de tirar endavant en petits bassals tem-

porals. Per tot plegat Pelobates cultripes ha expe-

rimentat una davallada d'efectius i poblacions a 

bona part del territori, molt més important en les 

comarques més metropolitanes i/o afectades 

pels processos d'urbanització i agricultura d'horta 

intensiva, amb un ús elevat de fitosanitaris i pla-

guicides. Potser és per això que el gripau d'espe-

rons està proposat com a espècie vulnerable (VU) 

-únic cas entre els anurs catalans- en el Catàleg 

de Fauna Amenaçada de Catalunya, pendent d'a-

provació des del 2010. 
 

De les localitats conegudes de la franja litoral 

metropolitana, excloent el massís del Garraf i el 

delta de la Tordera, incloses Collserola i les serres 

de Marina, Litoral i Montnegre, només tenim 

constància que el gripau pervisqui, de forma pre-

cària, a la zona de La Sentiu (Gavà), amb extin-

cions de llocs tan emblemàtics com el Delta del 

Llobregat, on havia estat freqüent, i, presumible-

ment, de la zona al·luvial de la riera d'Argentona 

(Mataró), així com de la resta de la Serralada Lito-

ral al Maresme, de la Serralada del Corredor i dels 

pendissos de Collserola que donen al Barcelonès i 

al Vallès Occidental (RIVERA et al. 2011; Roser 

Campeny in verbis). 
 

Fruit d'aquesta situació, la Societat Catalana 

d'Herpetologia (SCH) desenvolupa un projecte de 

recuperació del gripau d'esperons a la serra de 

Collserola des de l'any 2010, conjuntament amb 

el Consorci del Parc Natural de Collserola, i 

aquest any 2017 n'inicia un altre al Baix Ma-

resme, amb l'associació Ursus i el Consorci del 

Parc de la Serralada Litoral.  

 

 
EL GRIPAU D'ESPERONS A COLLSEROLA 

  

Concretament, a Collserola i zona d'influència es 

coneixien algunes poblacions a la quadrícula UTM 

31T DF29, bàsicament a l'àrea de Cerdanyola-

Bellaterra, on es va citar per darrera vegada l'any 

1993 i d'on, aparentment, hauria desaparegut. Al 

vessant sud de Collserola (UTM 31T DF38), al 

terme de Barcelona, es coneixia una localitat re-

productora al Polígon Canyelles fins el 1984, en 

una bassa actualment abandonada i inservible 

(RIVERA et al., 2009). 

La localitat del pantà de Vallvidrera, coneguda 

des de 1918 i reconfirmada o verificada durant 

els anys 60, 70, 80 i 90 del s.XX va quedar to-

cada de mort amb pèrdua d'estanqueïtat del 

pantà, de manera que el gripau d'esperons va 

anar minvant els seus efectius i van ser observa-

des postes, per darrera vegada, l'any 2002. L'any 

2004 vam trobar una resta d'ós cranial prop del 

barranc de la Budellera, a 1km en línia recta del 

pantà, d'un individu adult probablement de la 

mateixa població actualment extinta. 
 

La cubeta pissarrosa i molt forestada del pantà i 

el seu entorn han suposat sempre un fet un xic 

sorpresiu, atès que s'allunya força dels hàbitats 

clàssics preferits per aquesta espècie. Descar-

tada la hipòtesi d'una introducció, atesa l'antigui-

tat i continuïtat de les observacions, sempre ha-

víem pensat que el gripau havia colonitzat el 

pantà remuntant la vall de la riera de Vallvidrera, 

a partir de l'al·luvial del Llobregat (marge es-

querre). 
 

I com a localitat nova, el 2 de març de 2017, en 

el decurs d'una sortida per avaluar l'estat de les 

basses del Parc Natural de Collserola i el seu 

entorn, vam poder constatar la pervivència del 

gripau d'esperons a la zona del Papiol (UTM 31T 

DF18), en un parell de basses properes i d'origen 

artificial, una força antiga i l’altre d’origen més 

recent, situades dins la pedrera d'argiles, en el 

límit amb el Parc Natural de Collserola. A més del 

gripau d'esperons (Pelobates cultripes), a les 

dues basses del Papiol varem observar, postes i 

adults de gripau espinós (Bufo spinosus) i juvenils 

de granota verda (Pelophylax cf. perezi). 

Cal destacar l'elevada presència de gambússia 

Gambusia hoolbroki a les dues basses, així com 
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de perca americana Micropterus salmoides pre-

sent a la bassa més antiga de la pedrera (d'acord 

amb els tècnics del P.N. de Collserola, encara que 

no detectada en aquestes sortides), fet que 

potser està a l'origen que una de les postes se 

situés en una zona inundada contigua, de molt 

poca fondària i, per tant, amb risc evident de 

dessecació. La segona posta, situada a la bassa 

més recent, es trobava al marge més accessible i 

menys profund, coberta de sediment argilós 

(Fig.1). 

Amb posterioritat s’ha efectuat un altre 

prospecció a aquestes basses, el dia 3 de maig 

de 2017, i a la bassa d’origen més recent s’ha 

observat en aquesta ocasió la presència de larves 

de gripau d’esperons, de gripau espinós i de 

granoteta de punts (Pelodytes punctatus), així 

com adults de la granota Pelophylax cf. perezi 

cantant. Mentre que a la bassa més antiga vam 

observar larves i metamòrfics de B. spinosus i 

adults de P. cf. perezi. 
 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Una de les postes de Pelobates cultripes localitzades al Papiol (Fotografia García-Salmerón). 

 
 

DISCUSSIÓ 

 
Les dues basses de la pedrera del Papiol on s’ha 

detectat la presència de gripau d’esperons, serien 

probablement el vestigi d'antigues poblacions 

establertes sobre la vall del Llobregat que han 

anat desapareixent per la combinació de pèrdua 

d'hàbitat, fragmentació i alteració de les antigues 

basses tradicionals existents (abandonament, 

introducció de peixos o bé transformació i pèrdua 
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d'accessibilitat per als gripaus). De fet, es troben 

només a poc més de 5km en línia recta de l'espai 

del Terral-Rierada on s'ha efectuat la major part 

dels alliberaments de capgrossos i metamòrfics 

de gripau d'esperons fruit del projecte de recupe-

ració endegat per la SCH des del 2010. En l'espai 

intermedi, les condicions són en general poc a-

dients per a la implantació del gripau, conse-

qüència de l'elevat grau de transformació del 

medi i/o la presència de peixos al·lòctons. No 

obstant, s'està en procés de localització i avalua-

ció de les condicions d'algunes basses i no és 

totalment descartable trobar encara alguna po-

blació relicta en aquest espai final entre la riera 

de Vallvidrera i el Papiol. 

 

També hi ha la possibilitat de potenciar la pre-

sència del gripau en alguna altra bassa que reu-

neixi les condicions adients, amb la predisposició 

de la propietat. 
 

Cal dir que, a mig termini, les dues basses del 

Papiol on s'ha trobat el gripau d'esperons estan 

condemnades a desaparèixer, per bé que la di-

recció de la pedrera està d'acord amb construir-

ne una altra a la zona del perímetre que quedi 

fora de l'explotació, encara que caldrà esperar 

que compleixi els requeriments adients. 
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