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Montsià. Dades de manteniment del patró i de longevitat
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RESUM
En la present nota es dona a conèixer una nova localització per Pelophylax kl. grafi, l’exemplar en
qüestió, va ser fotografiat l’any 2009 i és va recapturar novament l’any 2017, desprès de 7 anys i 215
dies. Aquest individu, va poder ser identificat per la permanència del mateix disseny de taques.
Mitjançant l’ús de tècniques d’esqueletocronologia, l’edat estimada per aquest exemplar és d’11 anys,
essent la longevitat més gran trobada en el gènere Pelophylax.

PARAULES CLAU: Pelophylax kl. grafi; granota de graf; patró de coloració; longevitat;
esqueletocronologia; Catalunya.

ABSTRACT
In this note, a new localization for the Pelphylax Kl. grafi species is referenced. The individuals was
captured for first time in 2009 and recently recaptured in 2017 (after 7 years and 215 days). The
individual was identified by its unique pattern of coloration.
The estimated age (according to skeletochronology) was 11, that is the highest longevity found in
Pelophylax genus.
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RESUMEN
En la presente nota se da a conocer una nueva localización para Pelophylax kl. grafi, el ejemplar en
cuestión, fue fotografiado en 2009 y fue recapturado nuevamente en el año 2017, tras 7 años y 215
días. Este individuo, fué identificado por la permanencia del mismo patrón de manchas.
Por técnicas esqueletocronológicas, se ha estimado la edad de 11 años para este ejemplar, siendo
esta la longevidad más grande encontrada en el género Pelophylax.
PALABRAS CLAVE: Pelophylax kl. grafi; rana híbrida de graf; patrón de coloración; longevidad; técnicas
esqueletocronológicas; Cataluña.
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DADES DE DISTRIBUCIÓ A CATALUNYA
Les observacions de granota de Graf a Catalunya
han estat recollides en RIVERA, FERNANDEZ-GUIBERTEAU
i
HAWLITSCHEK
(2016),
on
s’assenyalen en un mapa les citacions: ARANO &
LLORENTE, 1995 (Cerdanya, Delta de l’Ebre,
Lleida, Solsonès, Delta del Llobregat i Pals); RIVERA, ESCORIZA, MALUQUER-MARGALEF, ARRIBAS & CARRANZA, 2011 (Torroella de Montgrí,
Garrigàs, Seu d’Urgell, Serra de Balmeta, Serra de
Collserola); RIVERA, MALUQUER, MELERO, FILELLA, & ROCA, 2011 (Mas de Barberans); MASÓ &
PIJOAN, 2011 (Girona, PN Aiguamolls de
l’Empordà i Lleida); FERRER & FILELLA, 2012
(Cap de Creus); RIVERA, FERNANDEZ-GUIBERTEAU & MELERO, 2016 (Montcada i Vallvidrera);

FERNANDEZ-GUIBERTEAU, BARGALLÓ, MARTÍNEZSILVESTRE, MIRAS, BLANCO & MOMPART, 2016
(Serinyà); FERNANDEZ-GUIBERETAU, MALUQUERMARGALEF & MIRAS, 2016 (La Roca del Vallès);
SÁNCHEZ-MONTES, RECUERO, GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, GOMEZ-MESTRE, & MARTÍNEZ-SOLANO,
2016 (Darnius, Oix i Prades) i RIVERA, FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU i HAWLITSCHEK, 2016 (Castellterçol). A aquestes dades cal d’afegir-n’he altres
dues referenciades per MIRAS i FERNANDEZGUIBERTEAU, 2016 (Vallcebre i Artesa de Segre),
així com la de la present aportació (en color verd
al mapa 1, que ha estat modificat de RIVERA,
FERNANDEZ-GUIBERTEAU
i
HAWLITS-CHEK,
2016).

Mapa 1.- Localitzacions conegudes de granota de Graf a Catalunya, el requadre verd representa la present
aportació de la Serra del Montsià (Modificat de RIVERA, FERNANDEZ-GUIBERTEAU i HAWLITSCHEK, 2016).
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NOVA APORTACIÓ
El dia 20 de juny de 2009, en el transcurs d’una
sortida a la serra del Montsià (quadrícula UTM:
31T BF 90) en arribar a la Font del Llop a les
11:06h. a.m., va ser localitzat i fotografiat un
exemplar femella de granota de Graf Pelophylax
kl. grafi (vegis imatge 3). Posteriorment i de forma
casual, en una altra prospecció per un àrea propera, el 21 de gener de 2017, es va tornar a
trobar i fotografiar el mateix exemplar a la Font

del Burgar, a 225m de distància de l’altre punt, a
la mateixa serra, a les 22:28h, desprès de 7 anys
i 215 dies (vegis imatge 4). Tal i com es pot observar en les imatges 3 (20/06/2009) i 4
(21/01/2017), la comparació en el disseny de les
taques dorsals de les dues fotografies, permet
constatar que es tracta del mateix exemplar femella adulta de granota de Graf.

Imatge 1 (esquerra): Es mostra una extremitat posterior de l’exemplar objecte de la present nota, on es pot
apreciar un palès tubercle metatarsià propi de la granota de Graf.
Imatge 2 (dreta): Detall del paladar superior d’aquest mateix exemplar de granota de Graf, amb les dents
vomerianes disposades en forma allargada i en contacte (vegis RIVERA et al., 2011).

LA IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA I LA PERMANÈNCIA D’UN MATEIX PATRÓ EN ADULTS
En els amfibis, la identificació individual mitjançant el patró de coloració i taques, amb disposició
diferent en cada un dels exemplars, ha estat utilitzada per diversos autors, per exemple: RIVERA
& SIMÓN, 1999 i PÉREZ-NOVO, 2017 (per Salamandra salamandra); SLATER, 1992 (per Lissotriton vulgaris i Triturus cristatus); RAMÍREZ & RODRÍGUEZ, 2011 (per Gastrotheca riobambae) o
PEREIRA,
2014
(per
Melanophryniscus
montevidensis).

Pel que respecta a la granota de Graf, creiem que
el cas descrit en la present nota és el primer en el
que es reconeix un exemplar mitjançant aquest
mètode. Segons aquesta observació, es planteja
la utilització d’aquest sistema fotogràfic
d’identificació individual per altres tipus d’estudis
poblacionals. També seria interessant conèixer si
aquesta permanència en el patró de taques, es
extrapolable a altres granotes del gènere Pelophylax.

LONGEVITAT
Per a Pelophylax kl. grafi, no coneixem dades publicades sobre la seva longevitat, però si que es
coneixen dades per a P. ridibundus i per a P. perezi.

Segons alguns autors (com: NOLLËRT & NÖLLERT,
1995, DUGUET & MELKI, 2003), la longevitat màxima al medi natural per a P. ridibundus es situaria als 11 anys.
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Pel que fa a P. perezi, alguns autors com GARCÍAPARÍS, 1985; DUGUET & MELKI, 2003 o
BARBADILLO et al., 1999, publiquen una
longevitat de 10 anys, tot i que BARBADILLO et
al., 1999 assenyalen que podria estar
sobreestimada. SALVADOR & GARCÍA-PARÍS
(2001) per a la mateixa espècie estimen una
longevitat màxima de 5 anys pels mascles i de 6
anys per les femelles.
Estudis esqueletocronològics fets sobre P. perezi
en el País Basc, mostren com la major part de les
femelles tenen al voltant de 3 anys i els mascles
entre 2 i 3 anys. L’edat màxima detectada tant al
nord peninsular, com a Extremadura és de 6 anys
per les femelles; i pels mascles 4 anys a
Extremadura, i 5 anys al nord ibèric (DOCAMPO &
MILAGROSA-VEGA, 1991; PATÓN et al., 1991;
AREZ & CAETANO, 1992; ESTEBAN et al., 1996).

casos al tercer any de vida (DOCAMPO &
MILAGROSA-VEGA, 1991; ESTEBAN et al., 1996).
Les mides de les quatre femelles reproductores
de Pelophylax kl. grafi de les que es disposen per
a l’estudi de la biologia reproductora, preses pel
GRENP (Grup de Recerca de la Escola de la
Natura de Parets del Vallès) i la SCH, que es
porten a efecte a les instal·lacions de l’Escola de
la Natura de Parets del Vallès, son les següents:
77’57mm, 85’41, 88’64mm, 85’04mm = mitjana
84’165 mm LCC. Aquestes quatre femelles,
porten dos anys consecutius en les instal·lacions
com a femelles reproductores (havien estat fa dos
anys capturades ja com adultes).
Mitjançant l’ús de tècniques d’esqueletocronologia (vegis per ex. SINSCH, 2015) s’ha
estimat en 11 anys l’edat de la femella adulta de
granota de Graf, objecte de la present aportació,
recapturada al 2017 amb una mida de 96’5 mm
LCC (longitud cap-cloaca). Segons aquesta dada,
tenia 3 anys quan va ser capturada per primer
cop a l’any 2009 (Imatges 3 i 5), amb una mida
de 75’4mm LCC.

Segons NOLLËRT & NÖLLERT (1995) las femelles
de Pelophylax ridibundus, podrien no reproduir-se
fins desprès del tercer hivern de vida. Mentre que
les femelles de P. perezi, podrien reproduir-se a
l’any de vida (o als dos anys) en el País Basc, al
sud-oest ibèric ho farien al segon i en alguns

Imatges 3 (esquerra - 20 juny 2009 ) i 4 (dreta - 21 gener 2017): Mostren el mateix exemplar femella adulta de
granota de Graf, amb una diferència de 7 anys i 215 dies, ja que tal i com es pot apreciar en la comparació de
les dues fotografies, presenten una idèntica disposició en el disseny de les taques fosques.
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Imatges 5 (esquerra - 20 juny 2009) i 6 (dreta - 21 gener 2017): Mostren el mateix exemplar en visió ventral, on
s’aprecia un enfosquiment possiblement conseqüència, més que per l’envelliment, per condicions ambientals
amb unes temperatures més baixes del més de gener.

Imatge7: Fotografia de la secció d’una falange d’un dit de l’exemplar de femella adulta de granota de Graf
recapturada en el 2017. L’edat s’estima mitjançant el recompte de les línies d’aturada de creixement en el
periosti de l’os, marcades anualment per l’individu. En la imatge s’observa la línia de la metamorfosis (LM) i la
part corresponent a la cavitat medul·lar (MC).
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