
 
 
 
 

 
 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 27: 57-71. Abril de 2019 

ISSN 2339-8299 

Disponible en http://soccatherp.org/publicacions/ 

 

Societat Catalana 

www.soccatherp.org 
 

d’Herpetologia 

 

 

Influència de l’heterogeneïtat  ambiental sobre l'activitat d’Hyla 

meridionalis Boettger, 1874, al pantà de Vallvidrera (Catalunya) 
 

Alejandro GARCÍA SALMERÓN
1
 i  Cristina FERNÁNDEZ PADILLA 

 
 

1
SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA. Museu de Ciències Naturals. Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019-Barcelona 

 
RESUM 
 

Diferents estudis han comprovat la importància de les variables ambientals com un dels principals 

factors que determinen l'activitat de les espècies en un determinat espai. A banda de les variables 

climàtiques, factors com l'estructura i la cobertura vegetal també tenen un gran pes en la determinació 

de la distribució espacial i el comportament dels anurs d'una comunitat. En el present estudi s'avalua 

en quina mesura afecten els gradients d'humitat relativa, temperatura i cobertura vegetal,en l'activitat 

d'una població de reineta meridional (Hyla meridionalis), localitzada al pantà de Vallvidrera (Barcelona,

Catalunya). Els resultats indiquen que tant l'abundància d'exemplars actius com l'emissió de senyals 

acústics no són aleatòries, sent la cobertura vegetal la variable que més influència té sobre l'activitat 

de l'espècie. A més, com ja s’ha demostrat en altres treballs, l'elevada presència de mascles durant les 

primeres setmanes del període reproductor indica que són aquests els primers a presentar activitat i 

acudir als llocs d'aparellament. 
 

PARAULES CLAU: Humitat; temperatura; vegetació; Hyla meridionalis; activitat. 

 

ABSTRACT  
 

Different studies have shown the importance of environmental variables as one of the main factors 

that determine the activity of the species in a given space. Apart from the climatic variables, factors 

such as structure and vegetation cover also have a great influence in determining the spatial 

distribution and behavior of the anurans of a community. In the present study, the extent to which the 

relative humidity, temperature and vegetation cover gradients affect the activity of a tree frog 

population of the Palearctic region, Hyla meridionalis, located in the Vallvidrera swamp (Barcelona, 

Catalonia). The results indicate that both the abundance of active specimens and the emission of 

acoustic signals are not random, being the plant cover the variable that has more influence on the 

activity of the species. In addition,as has already been shown in other works, the high presence of 

males during the first weeks of the breeding period indicates that they are the first to present activity 

and go to the mating sites. 
 

KEY WORDS: Humidity; temperature; vegetation; Hyla meridionalis; activity. 

 
RESUMEN 
 

Diferentes estudios han comprobado la importancia de las variables ambientales como uno de los 

principales factores que determinan la actividad de las especies en un determinado espacio. A parte 

de las variables climáticas, factores como la estructura y la cobertura vegetal también tienen un gran 

peso en la determinación de la distribución espacial y el comportamiento de los anuros de una 

comunidad. En el presente estudio se evalúa en qué medida afectan los gradientes de humedad 

relativa, temperatura y cobertura vegetal sobre la actividad de una población de ranita meridional(Hyla 

http://soccatherp.org/publicacions/
http://www.soccatherp.org/


Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 27: 57-71. 

 

58 
 

meridionalis), situada en el pantano de Vallvidrera (Barcelona, Cataluña). Los resultados indican que 

tanto la abundancia de ejemplares activos como la emisión de señales acústicas no son aleatorias, 

siendo la cobertura vegetal la variable que más influencia tiene sobre la actividad de la especie. 

Además, como ya se ha demostrado en otros Trabajos, la elevada presencia de machos durante las 

primeras semanas del periodo reproductor indica que son éstos los primeros en presentar actividad y 

acudir a los lugares de apareamiento. 
 

PALABRAS CLAVE: Humedad; temperatura; vegetación; Hyla meridionalis; actividad. 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Durant els últims anys l'estudi, coneixement i 

quantificació de la importància relativa dels 

factors abiòtics i biòtics que regulen la 

dinàmica i estructura de les comunitats 

naturals ha estat un dels aspectes de major 

interès per l'ecologia evolutiva i la biologia del 

comportament (LLUSIA, 2013). És conegut que 

les comunitats d'organismes en ambients 

lèntics, entre les quals es troben alguns 

amfibis, estan organitzades al llarg de gradients 

abiòtics (marcats per la permanència de l'aigua) 

i biòtics (marcats pel risc de depredació) que 

regulen l'abundància de cada espècie en funció 

de les seves característiques (RICHTER-BOIX et 

al., 2007). La majoria d'amfibis, especialment 

els anurs de la zona temperada, presenten 

patrons temporals d'activitat lligats amb l'època 

de reproducció (POUGH et al. 2004) durant un 

període de temps relativament curt al llarg de la 

primavera i l'estiu. Tot i que aquests patrons 

segueixen una dinàmica cíclica i d'origen 

endogen (LOFTS, 1974), també influeixen 

factors exògens, sent els més estudiats les 

variables climàtiques estacionals com la 

temperatura i precipitació (OSEEN & 

WASSERSUG, 2002), seguit de la humitat, 

pressió atmosfèrica, vent o cicles lunars 

(STEELMAN & DORCAS, 2010). 
 

Des que els primers vertebrats van colonitzar el 

medi terrestre a la fi del Devonià fa 

aproximadament 360 Ma (YOUNG, 1981), la 

pèrdua d'aigua a través del teixit corporal és un 

dels principals problemes de la vida en aquest 

mitjà (TOLEDO & JARED, 1993 ). No obstant 

això, els rèptils, aus o mamífers han adquirit un 

tegument impermeable, modificacions 

integumentaries (com les escates o pèl) o 

excrecions de productes de rebuig que els ha 

permès solucionar la pèrdua d'aigua 

(THORSON, 1955). L'aigua és un element 

fonamental per a la supervivència dels éssers 

vius i, en el cas dels amfibis, la seva 

importància radica, entre altres factors, en que 

el seu cos està constituït per un 70-80% d'aigua 

(POUGH et al. 2004), la majoria d'espècies 

estan lligades a un ambient aquàtic durant tot o 

part del seu cicle vital (WELLS, 2007) i la 

respiració cutània, en la qual es necessita la 

pell humida, és essencial per a l’intercanvi de 

gasos (FEDER & BURGGREN, 1985). L'elevada 

permeabilitat de la seva pell provoca que les 

taxes d'evaporació siguin més altes que en 

altres vertebrats fins i tot en atmosferes 

saturades (ADOLPH, 1933). Per aquest motiu, 

han desenvolupat un conjunt d'estratègies per 

tal de regular la pèrdua d'aigua entre les que 

destaquen: (1) nocturnitat (HAIRSTON, 1949), 

(2) selecció d'hàbitats humits (TAUB, 1961), (3) 

llocs humits protegits (WELLS, 2007), (4) 

excavar a terra (DOLE, 1967) i (5) canvis en 

l'activitat (HEATWOLE et al., 1969). Els amfibis 

poden trobar-se en ambients molt diversos, 

però, els llinatges més reeixits, estan associats 

a ambients terrestres que requereixen la 

presència de microhàbitats humits 

(SHOEMAKER, 1975). Fins i tot a escala local, la 

humitat del sòl i la presència de refugis humits 

afecten en gran mesura a la distribució i 
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abundància dels amfibis (VENCES et al. 2000). 

Generalment, aquests microhàbitats es 

caracteritzen per una vegetació heterogènia ja 

que proporciona major humitat, protecció, llocs 

d'ovoposició i vocalització per als anurs 

(AFONSO & ETEROVICK, 2007; CANDEIRA, 

2007). 
 

A causa de la seva condició d'animals 

ectoterms, la temperatura també influeix en 

gairebé tots els processos biològics dels amfibis 

(WELLS, 2007; ANGILLETTA, 2009). A les zones 

temperades s'ha observat que cessen les 

activitats relacionades amb la reproducció o 

migració quan la temperatura es troba per sota 

del llindar específic de cada espècie (OSEEN & 

WASSERSUG, 2002). A més, generalment 

l'activitat augmenta a mesura que ho fa la 

temperatura corporal fins a arribar a un punt 

màxim a partir del qual disminueix ràpidament 

a temperatures molt elevades (WELLS, 2007). 

Per tant, la temperatura corporal juga un paper 

fonamental en el comportament i fisiologia dels 

amfibis (WALVOORD, 2003) i no és d'estranyar 

que ambients càlids beneficiïn a aquest tipus 

d'organismes (ROME et al. 1992). Una 

estratègia comuna en aquest grup de 

vertebrats per regular la seva temperatura 

corporal també és la selecció de microhàbitats 

favorables (SEEBACHER & FRANKLIN, 2005), 

fet que suposa un feedback positiu amb 

l'evaporació de l'aigua. És a dir, a mesura que 

augmenta la temperatura augmenta la pèrdua 

d'aigua per evaporació. Aquest fenomen unit a 

la baixa capacitat de mantenir l'aigua corporal 

implica que la selecció de microhàbitats obliga 

als amfibis a afrontar un trade-off pel que fa a 

la temperatura. Com a conseqüència, els 

amfibis seleccionen microhàbitats amb una 

temperatura elevada que els permeti 

incrementar la temperatura corporal (i per tant 

la seva activitat) procurant que sigui prou baixa 

per evitar la dessecació (KÖHLER et al. 2011). 
 

En conseqüència, la interacció entre la 

temperatura i l'estat d'hidratació afegeix una 

dimensió important als estudis relacionats amb 

el desenvolupament d'activitats (POUGH et al. 

2004). Durant l'època de reproducció, la 

vocalització és l'activitat més representativa 

dels anurs i suposa un elevat cost energètic 

(GRAFE & THEIN, 2001) i un major risc de 

depredació (TUTTLE & RYAN, 1981). Per tant, 

s'espera que pressions selectives afavoreixin 

mecanismes per determinar el moment òptim 

d'activitat (MURPHY, 2003). El cant 

d'aparellament o matting call és el senyal més 

comú i és emesa únicament per mascles 

(WELLS & SCHWARTZ, 2007). Aquests es 

reprodueixen en leks o cors i es congreguen 

sincrònicament en els llocs reproductius per 

defensar el territori (no basat en recursos) dels 

competidors i atreure a les femelles (HÖGLUND 

& ALATALO, 1995). A més dels factors 

ambientals, el moment i la durada de les 

exhibicions en grup estan influenciats per 

factors socials, com el cant dels primers 

mascles en arribar (WELLS & SCHWARTZ, 

2007). El comportament reproductiu dels anurs 

es pot dividir en dos patrons bàsics: (1) 

reproducció perllongada (durant més d'un mes) 

i (2) reproducció explosiva (durant diversos dies 

o poques setmanes). S'ha observat que les 

espècies d'anurs de reproducció perllongada 

semblen respondre a més factors exògens al 

llarg de la temporada de reproducció (OSEEN & 

WASSERSUG, 2002). Per això, cal una anàlisi 

de múltiples variables per predir adequadament 

l'activitat d'aquest tipus d'anurs (OSEEN & 

WASSERSUG, 2002). 
 

El present estudi avalua quantitativament els 

efectes de múltiples factors ambientals, tant 

abiòtics (temperatura i la humitat relativa) com 

biòtics (estructura de la vegetació), sobre 

l'activitat d'una espècie de granota arborícola 

del Paleàrtic, l’Hyla meridionalis, durant l'inici 

de la seva temporada de reproducció. Es 

monitoritzen l'activitat, mitjançant la presència i 

l'emissió de senyals acústics, i les condicions 

ambientals en una població situada a la regió 

nord-est de la seva distribució ibèrica. 
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Específicament, es vol comprovar la influència 

positiva dels factors de (1) humitat relativa, 

temperatura i cobertura vegetal sobre l'activitat 

d’Hyla meridionalis, i que (2) a l'inici de l'època 

de reproducció són els mascles els primers a 

presentar activitat.  

 
 

MATERIAL I MÈTODES 
 

Descripció de l'espècie i zona d'estudi 

La reineta o Hyla meridionalis (Böttger, 1874) 

es distribueix per diversos països de la regió 

Paleàrtica (BORKIN, 1999). A la península 

Ibèrica el seu rang es divideix en nuclis aïllats 

(TEJEDO & REQUES, 2002): sud-oest de la 

Península, extrem nord-est d'Espanya i una 

població al País Basc (ETXEZARRETA & ROS, 

2003). En la Serra Litoral Catalana, presenta 

dos pics reproductius, a la primavera i tardor, 

vinculats amb els períodes de major 

precipitació (RICHTER-BOIX et al., 2007). És una 

espècie associada a ambients temporals de 

llarga durada i que presenta una reproducció 

perllongada. Durant el període reproductor els 

mascles generalment són els primers a 

presentar activitat (DÍAZ-PANIAGUA et al. 2005), 

s'amaguen en arbustos o amagatalls 

subterranis durant el dia, i abans de la posta 

del Sol migren als punts de cria, on vocalitzen 

mentre suren sobre l'aigua o es posen sobre 

vegetació emergent (MÁRQUEZ et al,. 2005). 

Aquests, que posseeixen un sac vocal a la gola i 

excrescències còrnies poc visibles al dit intern 

de cada mà (BARBADILLO et al. 1999), formen 

cors compostos per nombrosos individus que 

succeeixen o alternen els seus cants. A més, 

són comuns els mascles silenciosos, que es 

situen propers als que emeten trucades 

nupcials i intenten interceptar les femelles 

atretes (DÍAZ-PANIAGUA et al. 2005). 
 

L'estudi va ser realitzat al pantà de Vallvidrera, 

situat a la comarca del Barcelonès (41 ° 24 '53 

"N, 2 ° 05' 52" E; 255msnm), concretament, a 

la capçalera de la Rierada, el curs d'aigua més 

important que recull les aigües de pluja de la 

Serra de Collserola. El clima de la zona és 

mediterrani prelitoral central caracteritzat per 

una precipitació mitjana anual que sobrepassa 

els 620mm, amb un règim pluviomètric 

estacional màxim a la tardor, i una humitat 

relativa al voltant de 81,66%. La temperatura 

mitjana anual es situa al voltant dels 15ºC, tot i 

que a l'hivern la temperatura es manté prop 

dels 5ºC i a l'estiu al voltant dels 21ºC. El pantà 

presenta una superfície total de 0,778ha, una 

capacitat d'embassament de 0,018hm i una 

longitud de coronació de 50m. Va ser construït 

el 1864 i actualment és un espai de protecció 

per a amfibis i rèptils de la zona. No obstant 

això, la presència d'espècies invasores 

introduïdes fa que sigui necessari un buidatge 

periòdic per assegurar la supervivència dels 

amfibis. La vegetació de ribera del pantà es 

determina pel punt d'humitat que garanteix la 

proximitat freàtica (PARC NATURAL DE 

COLLSEROLA, 2018). A primera línia, fins i tot 

submergides, són característiques espècies 

herbàcies com Carex pendula, Carex muricata, 

Scirpus holoschoenus, Iris pseudacorus, 

Rorippa nasturtium-aquaticum, Plantago 

lanceolata, Malva sylvestris, Rumex crispus, 

Apium nodiflorum, Parietaria officinalis, 

Ranunculus repens i diverses gramínies anuals 

i perennes. L'estrat arbustiu està format per 

Rubus ulmifolius, Rhamnus alaternus, Prunus 

spinosa, Prunus domestica i Pistacia lentiscus. 

L'estrat arbori està dominat per Quercus ilex i 

Pinus halepensis. 

 

Descripció de les subzones 

El pantà presenta diferents característiques 

estructurals, especialment fisonòmiques, com 

la cobertura vegetal dins i al voltant del marge, 

que són representatives dels diferents 

microhàbitats de la zona. Per tant, per estudiar 

aquesta heterogeneïtat ambiental es va dividir 

el pantà en 8 subzones amb una amplitud de 

10m i una longitud de 30m al llarg de la riba. Es 

va realitzar una separació de 6mentre aquestes 

amb l'objectiu d'evitar comptar el mateix 
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individu d’Hyla meridionalis en subzones 

consecutives (Figura 1). 
 

Cada subzona es va categoritzar en funció del 

percentatge de cobertura vegetal (CV) al voltant 

i dins el marge del pantà. Per a això, es van 

definir quatre categories percentuals que 

determinen l'abundància de la coberta vegetal 

present a la subzona: (1) 0-25%; (2) 25-50%; 

(3) 50-75%; (4) 75-100%. La composició 

vegetal específica o tipus de plantes (TP) al 

voltant i dins el marge del pantà, com la 

cobertura, també varia entre subzones. Aquesta 

variabilitat es va descriure en funció dels 

estrats vegetals presents en cadascuna d'elles, 

on es va classificar: (1) presència de vegetació 

herbàcia rastrera (principalment emergida); (2) 

presència de vegetació herbàcia rastrera 

(principalment emergida) i erecta; (3) presència 

de vegetació herbàcia rastrera (emergida i 

submergida) i vegetació arbustiva; (4) presència 

de vegetació herbàcia rastrera (principalment 

emergida) i erecta i vegetació arbustiva; (5) 

presència de vegetació herbàcia rastrera 

(principalment emergida) i erecta, arbustiva i 

vegetació arbòria. La Taula 1 mostra la 

categoria de cobertura vegetal (CV) i el tipus de 

plantes (TP) per a cada subzona estudiada. 

 

Mostreig de les dades 

El monitoratge es va realitzar durant 14 dies, 

entre el 22 de març de 2018 i el 5 d'abril de 

2018. Els mostrejos diaris van ser duts a terme 

durant dues hores, de 21:30h a 23:30h, i 

complint les normes de bioseguretat per el 

treball amb amfibis. Les dades d'humitat i 

temperatura van ser recollides mitjançant 

l'higròmetre Tacklife HM01® en un punt 

concret corresponent a la meitat de cada 

subzona. El mesurament de la temperatura 

presenta una desviació de ± 0,5ºC (en el rang 

de 25ºC) mentre que la desviació de la humitat 

relativa és de ± 2% (TACKLIFE, 2018). El 

mostreig de les dues variables ambientals en 

un punt unitari té com a objectiu eliminar el 

biaix que es produiria en mesurar la 

temperatura i humitat relativa en diferents llocs 

de les corresponents subzones. La mesura de 

les dues variables es va realitzar dirigint 

l'higròmetre cap al pantà per evitar incloure la 

variabilitat que pot suposar la cobertura 

vegetal. El temps de mostreig emprat va oscil·lar 

entre els 2-4 minuts a causa de que les dades 

van ser anotades quan es van estabilitzar. 
 

L'activitat d’Hyla meridionalis es va anotar per 

un únic observador per evitar biaixos. Les 

observacions de camp van consistir en (1) 

determinar el nombre d'individus (abundància) 

diferenciant entre adults, femelles i subadults 

presents en cada subzona, considerant com 

subadult aquell exemplar no madur sexualment 

però que ha hibernat com a mínim una vegada, 

i (2) el nombre de cants categòricament d’Hyla 

meridionalis identificats en cada subzona. Per a 

això es van comptabilitzar tots els individus 

observats a una distància prudencial dins de 

cada subzona per evitar la seva fugida a l'aigua. 

La vegetació de cada subzona va ser revisada 

acuradament per identificar individus posats 

sobre ella. El mostreig dels senyals acústics es 

va realitzar de forma qualitativa en quatre 

categories: (0) cap individu cantant; (1) 1 

individu cantant; (2) 2-3 individus cantant; 

(3)>3 individus cantant. El fet de no quantificar 

numèricament els cants es deu a que més de 

tres individus cantant fan difícil identificar 

exactament el nombre d'individus, ja que es 

solapen entre ells amb l'objectiu d'emmascarar 

el cant d'altres mascles (WELLS & SCHWARTZ, 

2007). Els cants van ser quantificats a la 

mateixa distància prudencial utilitzada per 

mostrejar el nombre d'individus en cada 

parcel·la per evitar que cessessin el seu cant en 

detectar la nostra presència.  

 

Anàlisi de les dades 

Per testar si l'heterogeneïtat ambiental influeix 

en el cant i abundància d’Hyla meridionalis, es 

van definir com a variable aleatòria les 

subzones mostrejades amb l'objectiu de 

detectar la variabilitat que pugui existir en les 
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dues variables entre les subzones. Per a això, 

es van considerar els descriptors de l'activitat 

d’Hyla meridionalis com a variables dependents 

mentre que els tres descriptors ambientals com 

a variables independents. Seguidament, es va 

realitzar un model lineal generalitzat mixt 

(GLMER) amb una única variable aleatòria 

seguint la distribució de Poisson en tots els 

casos. Els paràmetres de GLMER es van obtenir 

mitjançant l'aproximació de Laplace 

(RAUDENBUSH et al., 2000; BOLKER et al. 

2009). Es va definir el 95% de confiança com a 

criteri per definir la significança. No es va 

avaluar la significança del factor aleatori 

(subzones) per l'abundància i cant a causa de 

que aquesta variable formava part del disseny 

experimental evitant el fenomen de sacrificial 

pseudoreplication (HURLBERT, 1984). 

Mitjançant el model utilitzat es van obtenir els 

valors de ꞵ que conformen l'equació que el 

defineixen (Equació 1) sent X1 la humitat 

relativa, X2 la temperatura i X3 la cobertura 

vegetal. L'anàlisi es va dur a terme mitjançant 

el programari R Studio. 
 

Yi= β0 + β1X1i+ β2X2i + β3X3i + Ui (Equació 1) 

 

RESULTATS 

El període de mostreig al pantà de Vallvidrera 

comprèn una humitat relativa mitjana del 

74,3422% i oscil·la entre un rang del 41,4-

92,3%. Pel que fa al valor de temperatura 

mitjana és de 10,21ºC i oscil·la entre un rang de 

6,24-16,98ºC. 

L'abundància i cant d’Hyla meridionalis al pantà 

de Vallvidrera segueixen un patró similar pel 

que fa a les variables fixes (descriptors 

ambientals). En el cas de l'abundància, les tres 

variables fixes presenten un coeficient de ꞵ>0 

de manera que, com més humitat relativa, 

temperatura i vegetació, incrementa significa-

tivament l'abundància d’Hyla meridionalis. Més 

específicament, per a un augment d'un individu, 

la humitat, temperatura i cobertura vegetal 

s'incrementaran i multiplicaran significativa-

ment en un 1,029, 1,2849 i 3,0793 respec-

tivament. Per tant, la variable amb major efecte 

és la cobertura vegetal, seguida de la 

temperatura i la humitat. La variable aleatòria 

(subzones) presenta una variància de 0,4524 ± 

0,6726 (Taula 2). En el cas del cant, els tres 

descriptors ambientals presenten un coeficient 

de ꞵ>0 de manera que, a mesura que 

augmenta la humitat relativa, temperatura i 

cobertura vegetal incrementa significativament 

el cant d’Hyla meridionalis. Concretament, per a 

un augment d'una unitat de cant, la humitat, 

temperatura i cobertura vegetal s'incremen-

taran i multiplicaran significativament en un 

1,0187, 1,1973 i 1,7785 respectivament. Per 

tant, la cobertura vegetal torna a tenir un major 

efecte, seguit de la temperatura i la humitat. La 

variable aleatòria (subzones) consta d'una 

variància de 0,1584 ± 0,398 (Taula 3). 

 

Els resultats que s'observen a la Taula 4 

mostren que la Z8 presenta el major nombre de 

mascles observats durant tot el període censal, 

mentre que la Z5 presenta el nombre més baix. 

Les Z2, Z3, Z5, Z6, Z7 no presenten femelles, 

en canvi, Z8 presenta el major nombre. En el 

cas dels subadults, la Z7 presenta el valor més 

elevat mentre que a Z3, Z5 i Z8 no han estat 

identificats. En el cas dels individus totals 

identificats per subzona, observem que la Z8 

presenta el major nombre mentre que la Z5 

presenta el valor més baix amb un únic individu 

mascle identificat. El nombre d'individus en la 

Z8 és 200 vegades més gran que el de la Z5. 

Per tant, les subzones segueixen el següent 

ordre en funció de l'abundància: Z8> Z1> Z2> 

Z7> Z4> Z3> Z6> Z5. Si tenim en compte tots 

els individus comptats independentment de les 

subzones s'obté un valor de 492 individus 

d’’Hyla meridionalis identificats al pantà, amb 

473 mascles, 4 femelles i 15 subadults. Per 

tant, la presència dels mascles al pantà supera 

en gran mesura al de femelles i subadults, ja 

que suposen un 96.13%, mentre que el de 
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femelles i subadults correspon a 0,81% i 3.04% 

respectivament. Per tant, els mascles són els 

més abundants seguits dels subadults i 

femelles. 

L'emissió de senyals acústics estudiada en 

funció de la categoria de cant i la seva 

abundància presenta diferències entre les 

subzones. La Z5 és la que menys activitat 

acústica presenta, amb 13 dels 14 dies de 

monitorització sense manifestar activitat 

sonora, en canvi la Z1 i Z8 únicament han 

presentat absència d'activitat durant un cens. 

La subzona amb més activitat sonora és la Z8, 

ja que fins a en 10 ocasions s'han produït cors 

o leks de més de 3 individus. Per tant, l'ordre de 

les subzones en funció de l'activitat sonora és: 

Z8> Z1> Z2> Z3> Z4> Z7> Z6> Z5. Pel que fa 

al percentatge de cada categoria de cant amb 

independència entre les subzones el 36.6% 

pertany a la C0, el 17,85% a la C1, el 13,39% a 

la C2 i el 32,14% a la C3 (Taula 5). 

 

DISCUSSIÓ 
 

L'abundància d'individus i cant d’Hyla 

meridionalis al pantà de Vallvidrera no va ser 

aleatòria, i la hipòtesi de la influència ambiental 

en tots dos casos va ser corroborada per la 

correlació positiva i significativa de 

l'abundància i cant amb la humitat relativa, 

temperatura i cobertura vegetal. La importància 

de l'heterogeneïtat ambiental és un dels 

principals factors que determinen la composició 

d'espècies en una localitat determinada 

(BASTAZINI et al., 2007). 

 A més, l'estructura de la vegetació s'ha 

considerat una de les variables que afecta la 

composició d'espècies a nivell regional i local 

(BASTAZINI et al., 2007, present estudi). En el 

present estudi, la cobertura vegetal és el des-

criptor ambiental que afecta en major mesura a 

l'abundància i cant d’Hyla meridionalis. 

 

Cobertura vegetal 

El major nombre d'individus mostrejats 

correspon a la Z8 amb una coberta vegetal de 

75-100% presentant una vegetació herbàcia 

rastrera (emergida i submergida) i arbustiva. 

D'altra banda, el menor nombre d'individus 

identificats pertany a la Z5 amb una coberta 

vegetal d'0-25% i un tipus de vegetació 

herbàcia rastrera (principalment emergida). 

Aquests resultats mostren que l'heterogeneïtat 

de la cobertura vegetal és important pels anurs 

ja que proporciona major humitat, refugi i llocs 

d'ovoposició i cant (CANDEIRA, 2007). A més, 

és d'esperar que el menor nombre d'individus 

es trobi a la subzona amb menor percentatge 

de cobertura vegetal a causa de que l'absència 

de vegetació pot incrementar el percentatge de 

depredació donat que la fugida de les granotes 

es veu facilitada amb la presència de vegetació 

(MARTÍN et al. 2005). No obstant això, les Z6 i 

Z7 presenten la major heterogeneïtat pel que fa 

al tipus vegetal ja que és herbàcia rastrera 

(principalment emergida) i erecta, arbustiva i 

arbòria. El fet que en aquestes dues subzones 

no s'hagin identificat el major nombre 

d'individus és a causa que els amfibis, 

principalment, utilitzen els matolls i herbes per 

refugiar-se i posar les posades mentre que en 

els arbres de port alt no solen estar presents 

(MÁRQUEZ et al., 2005). Per tant, el tipus de 

vegetació que afavoreix en major mesura als 

anurs a la zona d'estudi són els microhàbitats 

constituïts per vegetació herbàcia rastrera 

(emergida i erecta) i arbustiva cobrint la major 

part de la superfície. 

Els resultats obtinguts per l'abundància d’Hyla 

meridionalis concorden amb els obtinguts per al 

cant ja que la Z8 presenta la major abundància 

per a la categoria màxima de cant (categoria 3) 

mentre que la Z5 presenta la major abundància 

per a la categoria mínima de cant (categoria 0) 

establerta. El resultat obtingut pel que fa al cant 

en les Z6 i Z7 concorda amb que el tipus de 

cobertura vegetal que afavoreix en major 

mesura als amfibis és l'arbustiva i herbàcia a 

causa de les escasses observacions de 

categoria 3 identificades en aquestes 

subzones. En el present estudi, l'heterogeneïtat 
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de la cobertura vegetal és probablement el 

factor més important que proporciona llocs de 

vocalització per a Hyla meridionalis, pel fet que 

utilitzen l'espai tridimensional de l'entorn 

(VASCONCELOS & ROSSA-FERES, 2008).  

 

Humitat relativa i temperatura 

La humitat relativa i temperatura també 

influeixen positivament en un increment de 

l'abundància i cant d’Hyla meridionalis al pantà 

de Vallvidrera. És d'esperar que a major humitat 

relativa ambiental l'activitat incrementi degut 

principalment a la necessitat dels amfibis per 

mantenir la seva pell humida per dur a terme la 

respiració cutània (FEDER & BURGGREN, 

1985). A aquest fet es suma l'elevada 

permeabilitat de la seva pell que provoca 

elevades taxes d'evaporació en comparació 

amb altres vertebrats (ADOLPH, 1933). A més, 

el rendiment dels amfibis està restringit per 

rangs específics de temperatura ja que imposa 

fortes restriccions ecofisiològiques (HUTCHISON 

& DUPRÉ, 1992). 
 

Cal destacar que els valors de temperatura 

mesurats durant el període d'estudi no són prou 

elevats per obligar afrontar el trade-off entre 

l'evaporació i la temperatura que permetria a 

Hyla merdionalis incrementar la seva 

temperatura corporal, però sense ser prou alta 

com per provocar la dessecació (KÖHLER et al., 

2011). Segons dades de diferents estudis, a 

Castelo de Vide (Portugal), els mascles canten 

sota una temperatura mitjana de 16.9ºC (rang 

= 11-24,2ºC) i a Doñana la mitjana és de 

19,5ºC (rang = 14,5-26,4ºC) (LLUSIA et al., 

2013). En el cas d'estudi el valor de 

temperatura mitjana és de 10,21ºC (rang = 

6,24-16,98ºC). Això és degut al fet que el 

període de mostreig s'ha dut a terme durant les 

primeres setmanes pertanyents al pic 

reproductiu primaveral de l'espècie (RICHTER-

BOIX et al., 2007). Per tant, els valors de 

temperatura comencen a incrementar-se al 

llarg dels successius dies, però sense arribar 

encara a ser prou alts com per obligar a Hyla 

meridionalis a seleccionar microhàbitats per 

evitar la dessecació per valors extrems de 

temperatura. Els valors d'humitat relativa 

obtinguts durant el període de mostreig, però, 

presenten una elevada variabilitat oscil·lant 

entre 41,4-92,3%, amb una humitat relativa 

mitjana de 74,3422%. Per tant, durant el 

monitoratge es troben dies sense activitat o 

amb aquesta a nivells molt baixos a causa 

d’una humitat i temperatura baixes i a l’inrevés. 

 

Variabilitat entre subzones 

Tenint en compte la distribució de les zones 

com a variable aleatòria, el patró obtingut per 

l'abundància i cant d’Hyla meridionalis és 

diferent. En el cas de l'abundància, la variància 

obtinguda és de 0,4524 ± 0,6726 pel que 

existeix variabilitat entre les subzones 

mostrejades. Això és a causa de l'hetero-

geneïtat de la cobertura vegetal existent al 

pantà de Vallvidrera que queda reflectit en la 

presència de subzones que abasten un rang de 

cobertura vegetal escassa fins a una cobertura 

vegetal gairebé total. A més, el tipus de 

cobertura identificat també és molt variable. 

Aquests resultats demostren que la 

heterogeneïtat de la cobertura vegetal és el 

factor que explica en major mesura 

l'abundància d’Hyla meridionalis al pantà de 

Vallvidrera. Probablement, aquest fenomen 

sigui pel fet que la cobertura vegetal 

proporciona llocs humits i de refugi per fugir o 

amagar-se dels depredadors (CANDEIRA, 2007) 

per la qual cosa és evident que la variabilitat en 

la cobertura i tipus vegetal identificats al pantà 

influència a la distribució d’Hyla meridionalis al 

llarg de la zona d'estudi. En el cas del cant, la 

variància obtinguda és de 0,1584 ± 0,398 per 

la qual cosa no hi ha variabilitat entre les 

subzones mostrejades. Aquest resultat pot ser 

explicat pel fet que el període de mostreig del 

present estudi es situa a l'inici de l'època de 

reproducció. Tot i que la vegetació proporciona 

més llocs de vocalització pels anurs, el 

comportament del cant d’Hyla meridionalis està 
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influenciat per factors socials ja que, quan un 

mascle comença a cantar, els seus veïns 

responen amb un cant de major intensitat 

(WELLS & SCHWARTZ, 2007). Per tant, és lògic 

pensar que durant l'època reproductiva la 

influència de la vegetació es vegi emmascarada 

per factors socials que determinen el cant dels 

individus donant lloc a una absència de 

variabilitat entre les subzones. No obstant això, 

és important destacar que l'avaluació del cant 

en el present estudi és categòrica i els resultats 

obtinguts són generalistes. Per tant, l'absència 

de variabilitat entre zones podria ser deguda a 

que no es van comptar exactament els 

individus que cantaven. És a dir, una zona amb 

cobertura vegetal de 25-50% que presenti 5 

individus cantant, per exemple, correspondria a 

una categoria 3 (>3 individus cantant) que seria 

equivalent a una zona amb cobertura vegetal 

de 75-100% amb 10 individus cantant 

(categoria 3:>3 individus cantant) per la qual 

cosa emmascara l'efecte de la heterogeneïtat 

de la cobertura vegetal que explica la població 

d’Hyla meridionalis al pantà de Vallvidrera. 

 

Abundància i presència de mascles, femelles i 

subadults 

La població d’Hyla meridionalis al pantà de 

Vallvidrera durant el període d'estudi està 

constituïda per un total de 96,13% de mascles 

mentre que les femelles suposen un 0,81%. Els 

subadults constitueixen un 3,04%, però, el 

nombre d'observacions no ha estat més elevat 

probablement per la seva estratègia anti-

depredatòria. A més, la presència de subadults 

indica que hi ha taxa de reclutament a la 

població d’Hyla meridionalis establerta al pantà 

de Vallvidrera (POUGH et al., 2004). L'elevat 

percentatge de mascles identificats pot ser 

degut al fet que el període d'estudi es situa a 

l’inici de l'època de reproducció, moment en el 

qual el comportament sexual comença. Durant 

aquesta època, els mascles s'apropen als 

matolls de les basses i, a mesura que avança la 

nit, s'introdueixen a l'aigua per emetre els seus 

cants donant lloc a lecks o cors constituïts per 

un ampli nombre de mascles amb l'objectiu 

d'atreure les femelles (DÍAZ-PANIAGUA et al., 

2005). Per tant, és lògic pensar que a l’inici de 

l'època reproductiva el nombre de mascles 

albirats sigui més gran que el de les femelles ja 

que són els mascles els que emeten les senyals 

nupcials i, com a conseqüència, seran els 

primers a presentar activitat. 
 

Cal destacar que el major nombre de femelles 

identificades correspon a la Z8 que, al seu torn, 

presenta el major nombre de mascles. Aquest 

resultat pot ser explicat pel fet que els mascles 

seleccionen els llocs de cant que (1) milloren la 

propagació dels seus raucs (LARDNER & 

LATKIM, 2002), (2) proporcionen protecció 

enfront dels depredadors i pèrdua d'aigua 

(STEWART & SOUTH, 1991) o (3) incrementen 

el seu atractiu cap a les femelles en contenir 

recursos importants (DONNELLY, 1989). En el 

cas de les femelles, la selecció del microhàbitat 

es basa en aquell que incrementi les seves 

possibilitats d'èxit reproductiu i proporcioni 

recursos per a la seva descendència 

(DONNELLY, 1989). Per tant, probablement, la 

Z8 constitueixi el microhàbitat més favorable 

per a Hyla meridionalis en proporcionar 

recursos, llocs de protecció humits, cant i zones 

d’ovoposició. 
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Figura 1. Zona d'estudi, pantà de Vallvidrera, on "Z" correspon a cada subzona i les imatges al 

inici i final de cadascuna es representen als laterals (modificat d’INSTITUT CARTOGRÀFIC I 

GEOLÒGIC DE CATALUNYA, 2018). 

 

 

Codi subzona Coordenades geogràfiques (DMS) Categoria CV Categoria TP 

Z1 41°24'54.1"N 2°05'51.6"E 2 2 

Z2 41°24'52.9"N 2°05'52.0"E 3 3 

Z3 41°24'51.5"N 2°05'52.1"E 2 2 

Z4 41°24'50.5"N 2°05'52.8"E 3 4 

Z5 41°24'49.8"N 2°05'51.4"E 1 1 

Z6 41°24'51.5"N 2°05'51.1"E 2 5 

Z7 41°24'54.3"N 2°05'50.0"E 2 5 

Z8 41°24'52.8"N 2°05'50.4"E 4 3 

Les coordenades geogràfiques corresponen al punt mig aproximat de cada parcel·la 
 

Taula 1. Categorització de les 8 subzones estudiades, d'acord amb la variable ambiental de 

cobertura vegetal (CV) i tipus de plantes (TP). 
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Variables fixes Coeficient ꞵ exp(ꞵ) p 

Humitat relativa 0.0286±0.0041 1.029 6.80e-12* 

Temperatura 0.2507±0.0195 1.2849 <2e-16* 

Cobertura vegetal 1.1247±0.3115 3.0793 0.000306* 

Variable aleatòria Variància 
  

Subzones 0.4524±0.6726 
  

*Significança a p<0.05 

 

Taula 2.- Coeficient ꞵ (± SD), exponencial del coeficient ꞵ i nivell de significació del test (p) de 

les variables independents fixes resultants de l'anàlisi GLMER (la variable dependent és 

l'abundància d’Hyla meridionalis al pantà de Vallvidrera). Es mostra la variància (± SD) de la 

variable aleatòria resultant de l'anàlisi GLMER. 

 

 

. 

 

 

Variables fixes Coeficient ꞵ Exp (ꞵ) p 

Humitat relativa 0.0185±0.0067 1.0187 0.00624* 

Temperatura 0.1801±0.0342 1.1973 1.46e-07* 

Cobertura vegetal 0.5758±0.2148 1.7785 0.00736* 

Variable aleatòria Variància   

Subzones 0.1584±0.398 
  

*Significança a p<0.05 

 

Taula 3.- Coeficient ꞵ (± SD), exponencial del coeficient ꞵ i nivell de significació del test (p) de 

les variables independents fixes resultants de l'anàlisi GLMER (la variable dependent és el cant 

d’Hyla meridionalis al pantà de Vallvidrera). Es mostra la variància (± SD) de la variable 

aleatòria resultant de l'anàlisi GLMER. 
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Número (N) individus Hyla meridionalis 

Subzona (Z) 

 Mascles Femelles Subadults ∑NZ 

Z1 73 1 2 76 

Z2 59 0 1 60 

Z3 43 0 0 43 

Z4 44 1 1 46 

Z5 1 0 0 1 

Z6 12 0 2 14 

Z7 41 0 9 50 

Z8 200 2 0 202 

∑NT 473 4 15 492 

%NT 96.1382114 0.81300813 3.04878049 100 

 

 

Taula 4. Nombre d'individus (N) d’Hyla meridionalis diferenciant entre mascles, femelles i 

subadults corresponents a cada subzona estudiada (Z). El sumatori d'individus es mostra per 

cada subzona estudiada (ΣNZ). El sumatori de mascles, femelles i subadults identificats 

independentment de les subzones es mostra en ΣNT. El percentatge de mascles, femelles i 

subadults identificats es mostra independentment de les subzones (% NT). 
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Abundància (A) de cada categoria de cant (C) 

Subzona 

(Z) 

 

C0 
 

C1 
 

C2 
 

C3 

Z1 1 4 2 7 

Z2 6 0 3 5 

Z3 5 3 1 5 

Z4 4 3 2 5 

Z5 13 1 0 0 

Z6 7 5 2 0 

Z7 4 3 3 4 

Z8 1 1 2 10 

∑AT 41 20 15 36 

%AT 36.6071429 17.857142 13.392857 32.142857 

 

Taula 5. Abundància (A) de cada categoria de cant (C) d’Hyla meridionalis corresponent a cada 

subzona estudiada (Z). L'abundància s'entén com el sumatori de cada categoria de cant per 

subzona. El sumatori independentment de les subzones es mostra en ΣAT. El percentatge es 

representa independentment de les subzones com% AT. La C0 correspon a 0 individus cantant; la C1 

a un individu cantant; la C2 a dos individus cantant; i la C3 a més de 3 individus cantant. 
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