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CLAU DICOTÒMICA PER A LA IDENTIFICACIÓ  

DE POSTES DE GRANOTES I GRIPAUS A CATALUNYA 
 

 
*notes d'ús: a les claus normalment es dóna més d'una característica per cada divisió o espècie, i algunes de les 

dades que es donen es basen en l'aspecte de la gran majoria de postes. Tot i això, sempre hi ha casos peculiars, 

com una posta especialment petita d'una femella molt jove, un cordó d'ous trencat, una posta que ha quedat 

massa al sol o a l'ombra i ha quedat descolorida, postes atacades per fongs o que queden cobertes d'algues o 

sediment... cal mirar el quadre general de característiques per prendre una bona direcció. Cal pensar també que 

un cop els capgrossos es comencen a desenvolupar no veurem ous rodons sinó petits capgrossos amb forma de 

ploma aferrats a la gelatina o que ja es comencen a escampar pels voltants. En aquest cas, els capgrossos 

acostumen encara a mantenir el color descrit pels ous, i la posta sovint encara manté un aspecte semblant a 

l'original. 

 

 

1a. Posta en forma de cordó de centenars ous, d'aspecte gruixut o prim, recolzats al fons de l'aigua o a 

la vegetació submergida ........................................................................................................................... 2 

 

1b. El grup d'ous no té aspecte clarament de cordó ................................................................................. 4 

 

 

 

2a. Cordó ample (amplada de diversos ous) i d'aspecte laxe, i amb els ous disposats irregularment a 

dins seu. Llargada del cordó normalment de 20 a 150 cm. Ous de color bru o gairebé negre, tot i que si 

la posta es troba tapada per sediments poden ser més clars ....... Gripau d'esperons Pelobates cultripes 

 

 

 

 



Clau dicotòmica per a la identificació de postes de granotes i gripaus a Catalunya                                                        

. 
Imatges i text (SCH):  Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón, Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella i Subirà. 

2b. Cordó més aviat estret i de formes més regulars, els ous s'hi disposen en poques fileres i de manera 

aparentment ordenada. Ous de color negre ............................. Bufònids (gripaus veritables) ............ 3 

 

 

3a. Cordons prims i estrets, amb aspecte de tenir dues fileres d'ous a dins. Ous disposats en zig-zag o 

en una sola filera si la posta està tibant, en molt pocs casos tres fileres si la posta està contreta. Cordons 

de més d'un metre de llargada normalment, localitzats sovint a zones someres de punts d'aigua de poca 

profunditat i amb tendència a l'assecament ..................... Gripau corredor Epidalea calamita 

 

3b. Cordons més gruixuts, amb un tub de recobriment de gelatina més ample. Més sovint amb l'aspecte 

de tenir dues o tres (fins i tot quatre) fileres d'ous a dins, no una. Posta en general de més d'un metre de 

llargada (fins i tot, 4 o més metres!), sovint en cursos i punts d’aigua permanents i sovint  amb una alta 

transparència ............... Gripau comú Bufo spinosus 
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4a. Posta desorganitzada localitzada al fons de l'aigua, que queda escampada com una catifa, sense cap 

forma en concret i sense una consistència clara. Ous foscos ....... Granota pintada Discoglossus pictus 

 

 

4b. Posta consistent, sigui enganxada a la vegetació, al fons o flotant a prop de la superfície ............... 5 

 

5a. Posta enganxada o embolicada a branques, tiges o fulles de la vegetació submergida. També pot 

estar laxament embolicada amb les algues presents al punt d'aigua, excepcionalment a altres estructures 

presents a l'aigua ............................................................................................. 6 

 

5b. Posta simplement dipositada al fons de l'aigua, o flotant. Com a molt es recolza a la vegetació 

submergida..................................................................................................................................... 7 

 

6a. La posta agafa un aspecte d'estar embolicada en espiral a una tija de vegetació submergida, cobrint-

la en 360º al llarg d'uns centímetres. Ous foscos, pràcticament negres ........ Gripauet de punts  

Pelodytes punctatus 

 



Clau dicotòmica per a la identificació de postes de granotes i gripaus a Catalunya                                                        

. 
Imatges i text (SCH):  Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón, Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella i Subirà. 

6b. La posta no té un aspecte d'estar embolicada en espiral a una tija, sinó que forma més aviat petits 

paquetets globulosos (en general de menys de 40 ous) enganxats al llarg de tiges i vegetació 

submergida. Els paquetets acostumen a fer menys de 3-4 cms de diàmetre. Ous clars o molt clars, i amb 

una coloració lleugerament diferent a cada meitat .................................... Reineta Hyla meridionalis 

 

 

 

 

6c. Grups d'ous globulosos, en general de més de cent ous, o de centenars d'ells. Grups d'ous que poden 

fer – a diferència dels de reineta – més de 3-4 cm de diàmetre perfectament. Els ous són clars sobretot 

(o només) per sota, amb una coloració variable a les parts superiors. No estan clarament enganxats a la 

vegetació, sinó sovint embolicats d'algues o laxament enganxats a elles. Presents sobretot en moments 

tardans de la temporada (juny-juliol) en aigües de caràcter permanent .................................................... 

Granota verda Pelophylax perezi 
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7a. Manyoc de pellofes d'ous (menys de 4-5 cm de diàmetre normalment), sense embrions o capgrossos 

al seu interior. Pocs ous (aproximadament entre 20 i 60) .......................  Tòtil Alytes obstetricans.  

*La cura dels ous es fa per part del mascle a fora de l'aigua. Els capgrossos creixen bastant més dins de 

l'ou que en la majoria d'espècies (esquerra, els ulls dels capgrossos a dins dels ous són visibles). Quan 

els capgrossos ja han crescut prou, s'allibera la posta a l'aigua i els capgrossos en surten 

immediatament. La resta de la posta (les pellofes) s'abandona a l'aigua (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b. Raïm de centenars d'ous gelatinosos i globulosos, a poca fondària, flotant o recolzat al fons del punt 

d'aigua, de bona mida (fins a 20 cm de diàmetre) i amb abundant gelatina de recobriment. Ous foscos. 

Aigües amb poca o nul·la corrent, d'ambients de mitja i alta muntanya ...................... Granota roja 

Rana temporaria 

 

 


