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RESUM 

Es reporta el cas d’un juvenil de gripau comú ibèric (Bufo spinosus) amb múltiple ectrodactília a la seva 

extremitat posterior dreta, trobat a Sant Celoni (Catalunya). Presenta un únic dígit articulat així com 

l’absència dels tubercles metatarsians i un escurçament de la zona metatarsiana. 

 

PARAULES CLAU: Bufo spinosus; anomalies morfològiques; amfibis; Catalunya; ectrodactília. 

 
 

ABSTRACT  

We report the case of a juvenile Spiny common toad (Bufo spinosus) with multiple ectrodactyly in the 

right hind limb, which was found in Sant Celoni (Catalonia). It presents a single articulated digit as well 

as the absence of metatarsal tubers and a shortening of the metatarsal region. 
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RESUMEN 

Se reporta el caso de un juvenil de sapo común ibérico (Bufo spinosus) con múltiple ectrodactilia en la 

extremidad posterior derecha, encontrado en Sant Celoni (Cataluña). Presenta un único digito 

articulado, así como la ausencia de los tubérculos metatarsianos y un acortamiento de la zona 

metatarsiana. 

 

PALABRAS CLAVE: Bufo spinosus; anomalías morfológicas; anfibios; Catalunya; ectrodactília. 

 
 

http://soccatherp.org/publicacions/
http://www.soccatherp.org/
mailto:elena.befe@gmail.com


Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 27: 107-110.  

 

108 
 

En aquest article es presenta el cas d’un juvenil 

de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, amb una 

anomalia a l’extremitat posterior dreta (Figura 

1.A), trobat el dia 20 d’octubre de 2018 a un 

prat de cultiu en guaret del municipi català de 

Sant Celoni (Baix Montseny – Vallès Oriental; 

41º42'15.2"N, 2º28'26.3"W; 192.07 msnm.).  

 

En aquesta mateixa zona habita una nombrosa 

població de Pelophylax perezi així com també 

s’ha detectat la presència de Salamandra 

salamandra terrestris, Alytes obstetricans 

almogavarii, Epidalea calamita i Discoglossus 

pictus. 

 

L’exemplar va ser localitzat actiu a prop d’un 

estany naturalitzat, amb una elevada humitat 

ambiental i amb una temperatura de 19oC. El 

juvenil mesurava 27,07 mm musell-cloaca 

(mesurat amb peu de rei digital amb precisió de 

±0,01 mm) i a la seva extremitat posterior dreta 

presentava una múltiple ectrodactília, 

l’absència dels tubercles metatarsals a més 

d’una longitud de la zona metatarsal més curta 

(5,69 mm front als 7,48 mm de l’àrea 

metatarsal normal de l’extremitat posterior 

esquerra) (Figura 1.B).  

Pel que fa a l’ectrodactília, l’absència parcial o 

total dels dígits o de part d’aquests, l’individu 

preservava un únic dígit articulat de projecció 

antero-medial, amb llargada total de 2’72 mm i 

amb una callositat de color marró a la seva 

regió distal (Figura 1.C). 

 

Les malformacions a les extremitats en amfibis 

són relativament freqüents, sobretot la 

polidactília i braquidactília, que són les més 

comunes dins d’aquesta problemàtica 

(WILLIAMS et al., 2008).  

A la Península Ibèrica s’han descrit diversos 

casos d’anomalies a les extremitats en 

Calotriton arnoldi (MARTÍNEZ-SILVESTRE et al., 

2014), Chioglossa lusitanica (SEQUEIRA et al., 

1999), Lissotriton boscai (ORTIZ et al., 2006), 

Lissotriton helveticus (DIEGO-RASILLA, 2009), 

Salamandra salamandra longisrostris 

(ESCORZIA and GARCÍA-CARDENETE, 2005), 

Triturus marmoratus (DIEGO-RASILLA, 2000; 

GALÁN, 2011), Pleurodeles waltl (ZAMORA-

CAMACHO, 2016), Alytes dickhilleni (ESCORZIA 

and GARCÍA-CARDENETE, 2005) i Rana 

temporaria (GALÁN, 2011).  

Tot i això, es tractaria del primer cas reportat 

d’ectrodactília en un individu de gripau comú 

ibèric. 

 

A la bibliografia existent s’han citat diferents 

causes com a origen de les malformacions a les 

extremitats dels amfibis: per l’acció d’infeccions 

parasitàries (JOHNSON et al., 2001; 2003); 

degut a unes condicions incorrectes en el 

procés de desenvolupament embrionari, com 

per exemple una alta dosis de radiació 

ultraviolada (PAHKALA et al., 2001), per unes 

temperatures anòmales (WORTHINGTON, 1947) 

o bé per concentracions elevades de productes 

químics a l’aigua (ÁLVAREZ et al., 1995; 

TAYLOR et al., 2005).  

Una altra possible causa és la supervivència a 

una depredació fallida (VIERTEL and VEITH, 

1992), amb la conseqüent pèrdua de dígits i la 

regeneració parcial de l’extremitat. 

 

Sense un estudi genètic que descarti un origen 

endogen per una mal funció epigenètica, no s’hi 

pot descartar qualsevol de les causes abans 

exposades al tractar-se d’un lloc d’aprofitament 

agrícola, sotmès a tractaments fitosanitaris i 

altres alteracions d’origen antròpic. 
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Figura 1.-A) Individu juvenil de gripau comú ibèric (Bufo spinosus), amb anomalia a la seva extremitat 

posterior dreta, observat a Sant Celoni. B) Vista ventral del mateix individu, amb l’ectrodactília múltiple, 

l’escurçament de la zona metatarsiana i l’absència de tubercles metatarsians a la seva extremitat 

posterior dreta. C) Únic dígit present a la seva extremitat posterior dreta. Fotografies: Elena Berdún. 
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