Gripau d’esperons
(Pelobates cultripes)

Gairebé
amenaçat

Aspecte
rabassut
Membranes entre
els dits de les
potes posteriors
Musell curt i
deprimit

Ulls grans i
prominents amb
pupil·les verticals

Esperó negre a les potes
posteriors que els serveix
per enterrar-se

Pell llisa i dors amb taques
fosques sobre fons clar.
Ventre clar uniforme

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mitjana. Pot arribar als 12 cm, tot i que de mitjana mesuren entre 7 i 8 cm.
HÀBITAT: prefereix àrees mixtes amb camps de conreu i boscos. També se’l pot
trobar a pinedes, alzinars, dunes costaneres i marges de rius i rieres. Associat
a sòls sorrencs o no compactats on li és senzill enterrar-se.
COMPORTAMENT: espècie excavadora, viu bona part de la seva vida sota
terra. Pot fer forats gràcies a una mena d’ungla de color negre, l’esperó, que té
a cada taló de les potes posteriors.
CAPGRÒS

Freqüent

MIDA: el més gran de Catalunya. Pot arribar als 12 cm.

Escàs

HÀBITAT: més comú en basses i estanys. També es pot trobar en alguns trams
discontinus de rius i rieres, a les tolles que es formen quan no corre l’aigua.
COMPORTAMENT: acostuma a nedar sense parar. És habitual veure’l en posició
vertical amb el cap amunt, obrint i tancant el seu bec negre.
Bec fosc ennegrit

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Cua acabada en punta

POSTA
Cordó gruixut d’entre
1300 i 4000 ous, habitualment enganxat
a la tija d’una planta
submergida.
Amb el suport de:

Ulls ben separats

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Capgrossos

Gripau corredor
(Epidalea calamita)

Glàndules
paròtides
paral·leles.

Preocupació
menor

Pupil·la horitzontal,
iris verd clar o
groguenc.

Potes més aviat
curtes, aspecte
rabassut.

Pell berrugosa, coloració en
general verdosa amb un fons
blanc o ocre. Pot tenir incrustacions
de color vermellós o granat.

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mitjana en general (5 o 6 cm), però amb màxims de gairebé 10 cm de
longitud.
HÀBITAT: prefereix àrees planes i espais oberts amb facilitat d’entollament. En
general defuig zones boscoses i terrenys accidentats.
COMPORTAMENT: gairebé sempre camina o corre en comptes de saltar. Cant
bastant sorollós.
CAPGRÒS
MIDA: petit en general, màxim uns 3 cm.

Freqüent

HÀBITAT: es troba sobretot en cossos d’aigua temporanis i amb poca vegetació
circumdant. També en petits cursos d’aigua sorrencs amb risc d’assecar-se.
COMPORTAMENT: les postes són abundants i creen «núvols negres» de capgrossos que poden arribar a ser molt densos i nombrosos, s’espanten en grup
quan apareix alguna amenaça.
Mida petita, provinents de postes molt abundants
(acostumarem a trobar-ne molts de junts).
Coloració molt fosca (o directament negra)
durant la major part de la vida del capgròs.

Només quan s’acosta la
metamorfosi viren a color marró,
i mostren fins i tot una línia
vertebral clara com els adults.

Escàs

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril

Alguns exemplars mostren una taca
blanca dessota la regió bucal.

POSTA
Cordons llargs gelatinosos amb els ous
a dins, disposats en
fileres d’un, dos o
màxim tres ous.
Amb el suport de:

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Capgrossos

Gripau comú
(Bufo spinosus)

Preocupació
menor

Aspecte rabassut,
pell gruixuda
i coberta
dorsalment de
berrugues.
Cap ample
i musell curt
i arrodonit.
Paròtides
disposades
obliquament.
Ulls amb pupil·la
horitzontal amb
iris vermellós.
Extremitats curtes però més llargues que el gripau corredor.
Amb membranes entre els dits de les potes posteriors.

Amplexus (=aparellament)
de B. spinosus
Coloració dorsal marró amb un patró variable
(de uniforme fins a taques clares i fosques).

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: el més gran d’Europa. Entre 10-15 cm.
HÀBITAT: ocupa ambients molt diversos però sovint es troba associat a boscos
humits caducifolis. En zones àrides és més escàs.
COMPORTAMENT: nocturn, es refugia de dia en refugis subterranis. Per defensar-se infla el seu cos per augmentar el seu volum o secreta substàncies
irritants nocives per nosaltres. Cant agut i poc sonor. Els mascles pot emetre
una crida de perill quans se’ls manipula.
CAPGRÒS

Freqüent

MIDA: petits. Fins als 4 cm.

Escàs

HÀBITAT: grans masses d’aigua permanents com llacunes o rius.
COMPORTAMENT: forma grups nombrosos i es pot trobar des de la part fonda
fins a la superficial de la columna d’aigua.
Els juvenils no presenten
línia vertebral i tenen
les paròtides marcades.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril

Musell i punta de
la cua arrodonits

Cresta només
a la cua

Negre amb
ventre grisós

Amb el suport de:

Juny
Juliol

POSTA
Cada femella pon dos
cordills d’ous de fins a
5 m de longitud i fins a
8000 ous. Sovint entrellaçats entre la vegetació.

Maig

Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Acostumen a ser més gruixudes
que les de E. calamita

Desembre

Capgrossos

Granoteta de punts
(Pelodytes punctatus)

Preocupació
menor

Forma esvelta
amb musell
allargat i
cap aplanat.
Pupil·la el·líptica
i vertical.
Iris daurat.
Dors granulós
amb una
successió de
berrugues a la
zona lateral.
Sense glàndules
paròtides.
Extremitats posteriors llargues amb dits també
especialment llargs i petites membranes interdigitals.

Coloració de fons grisenca o marró amb unes
petites taques verdes o taronges. Ventre blanc.

Mapa de distribució

ADULTS
MIDA: petit. Pot aribar als 4,5 cm.
HÀBITAT: s’adapta a diferents ambients però es sol trobar per sota dels 800
m. Prefereix ambients mediterranis de terra baixa i es troba des de boscos
esclarissats fins a espais conreats. És comú en afloraments de roca calcària i
ambients amb abundants fissures i refugis.
COMPORTAMENT: predominantment nocturn. Quan s’espanta tendeix a saltar
a l’aigua per amagar-se sota el fang (Pelos= fang, dytas= bussejar). Cant dels
mascles semblant al grinyolar d’un tap de suro o una porta vella. Canten des
de la vegetació o sota l’aigua.

Freqüent

CAPGRÒS

Escassa

MIDA: mitjana. Fins als 6,5 cm i ocasionalment arriba als 9,5 cm.
HÀBITAT: petites o mitjanes basses i tolles d’aigua estacionals.
COMPORTAMENT: sol romandre al substrat i moltes vegades formen grans
agrupacions produïdes per l’assecament de les masses d’aigua. Poden arribar
a morir si la sequera és persistent.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril

Sovint amb fileres de petits punts
clars sobretot a la zona de la cara.

Acostuma a presentar
un patró en “reixa”.

Amb el suport de:

Maig
Juny
Juliol

POSTA
Cordons de
40-100 ous
adherits a
la vegetació
subaquàtica.

Cua llarga i
acabada en punta.

Ous negres
i col·locats
en espiral.
Les larves
s’adhereixen
al acabar de
sortir de l’ou.

Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Capgrossos

Granota verda
(Pelophylax perezi)

Granota de Graf
Preocupació
menor

(Pelophylax kl. grafi)

Gairebé
amenaçat

Musell allargat
i ulls prominents
amb iris daurat.

Amb un timpà
ben gran.

Pell amb rugositats dorsals
i laterals. Ventre llis i clar.
Mascles amb sacs vocals
als costats de la mandíbula.

Extremitats posteriors
adaptades al salt
amb membranes
entre els dits.

Coloració dorsal variable però
predominen els tons marrons
o verdosos tacats de fosc.

És difícil diferenciar les dues
espècies a simple vista.
P.kl.grafi és més robusta amb
les extremitats posteriors més
desenvolupades.
Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mitjana-gran. P.perezi pot arribar al voltant dels 8 cm mentre que P.kl.grafi
mesura 10,2 cm.
HÀBITAT: es troba en una àmplia gamma d’ambients aquàtics permanents, des
de rius i rieres fins a maresmes un xic salobroses. Es troba des de terra baixa
fins a diferents hàbitats de muntanya.
COMPORTAMENT: presenta activitat diürna i nocturna. Acostuma a romandre
prenent el sol de dia a la vora del punt d’aigua. Per defensar-se secreta un
mucus gelatinós. Pot passar l’hivern sota el llot del fons del punt d’aigua.
CAPGRÒS

Freqüent

MIDA: mitjana-gran, pot arribar las 9 cm de longitud.

Escassa

HÀBITAT: igual que els adults.
COMPORTAMENT: es troba per tot el perfil de la columna d’aigua.
Acostuma a triar les zones menys exposades.
Cap
lleugerament
allargat.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril

Coloració gris-brunenca,
amb taques i ventre clar.

POSTA
Gran massa globosa que pot
contenir varis centenars d’ous
de mida gran. Es solen trobar
sobre la vegetació o surant en
l’aigua.
Amb el suport de:

Cua llarga, musculada
i acabada en punta.

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Capgrossos

Granota roja
(Rana temporaria)

Preocupació
menor

Plecs en
el dors.
Taca fosca
darrere de l’ull.

Timpà visible,
de mida més
petita que l’ull.

Pell llisa, de color marronosa, vermellosa, ataronjada
o grisenca amb taques marrons irregulars.

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mida mitjana, generalment fins als 9 cm però pot arribar als 11 cm.
HÀBITAT: des dels 300 m, on ocupa rouredes i fagedes humides, fins als 2800 m,
on habita prats alpins frescos.
COMPORTAMENT: tant diürna com nocturna. Es pot trobar lluny del punt
d’aigua, en llocs humits i frescos. Es desplaça fent grans salts.

CAPGRÒS
MIDA: fins als 4,6 cm.

Freqüent

HÀBITAT: rius i rieres, estanys de muntanya, molleres i tot tipus de tolls temporals.
Generalment llocs amb poc o nul corrent.

Escassa

COMPORTAMENT: reposa al fons de la massa d’aigua. Si es veu amenaçats
s’amaga sota el fang o la vegetació.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults

Cua llarga i
musculada acabada
lleugerament en punta.

Coloració fosca amb
petits punts daurats.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

POSTA
Massa globosa i gelatinosa a escassa fondària, ous de mida
gran.

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Capgrossos

Granota pintada
(Discoglossus pictus)

Forma “pintada”

Gairebé
amenaçat

Forma “llisa vermellosa”

Forma “ratllada”

Els mascles en zel d’aquesta
i d’altres espècies tenen
callositats negres als dits
més interns de la mà.

Pupil·la en forma
de cor / arrodonida.
La forma “pintada”, amb un disseny de “camuflatge
marró”, és la més comuna. També hi ha les formes
“llisa vermellosa”, i la forma ratllada (marró, amb
una línia vertebral clara). Coloració mai verda.

La pell pot ser més rugosa
si ens trobem l’animal lluny
de l’aigua, però en general
és fina i poc berrugosa.

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mitjana o gran, 5 o 6 cm de longitud cap-cos normalment.
HÀBITAT: més abundant a zones planes i de fàcil entollament, però molt
generalista. Freqüentment a prop de basses, bassiols i tolls laterals de rieres i rius.
COMPORTAMENT: nocturna en general. Pot aparèixer amb molta abundància
en nits de pluja desplaçant-se saltant per les carreteres i camins. Tenen un cant
molt poc sonor que no permet detectar-les pel so.
CAPGRÒS
MIDA: mitjana-petita, 3 o 4 cm de llargada normalment.

Freqüent

HÀBITAT: sobretot en basses temporànies i efímeres, o en cursos d’aigua de
poca entitat. Poc freqüent a grans cossos d’aigua.
COMPORTAMENT: en general ocupa el fons, però també aprofita una mica la
columna d’aigua.
Ulls bastant
junts a la part
alta del cap.

A petita escala, té un
reticulat fi i irregular, sense
dibuix clar, a la cua.

Escassa

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març

Sovint es percep la
zona de les brànquies
internes molt vermella.

POSTA
Una massa d’ous foscos desorganitzada i
dispersa pel fons.

Coloració variable, normalment grisosa quan
el capgròs és petit, tornant-se més bruna al
créixer. Mai verda, ni completament negra.

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Capgrossos

Ofegabous
(Pleurodeles waltl)

Gairebé
amenaçat

Cua llarga i més alta que ampla.
Cap aplanat
amb els ulls petits.
No presenta
glàndules paròtides.

Protuberàncies
ataronjades als
costats del cos.

Coloració olivàcia-grisenca o
marró amb petites taques fosques.

Constitució ampla i robusta.
No presenta cresta dorsal.
Mapa de distribució

ADULT
MIDA: entre 18 i 25 cm de longitud, poden arribar als 31 cm.
HÀBITAT: terra baixa, per sota dels 750 m. Hàbitats mediterranis variats. Prefereix
bassals de mida mitjana o gran, preferentment naturals i permanents.
COMPORTAMENT: activitat principalment aquàtica, crepuscular i nocturna. Es
mou lentament entre la vegetació aquàtica. Si es veu amenaçat és capaç de
projectar les costelles a través de les protuberàncies laterals.
LARVA
MIDA: fins als 8,5 cm de longitud

Freqüent

HÀBITAT: basses de mida mitjana o gran, generalment permanents.

Escàs

COMPORTAMENT: principalment nocturn, bastant discret i difícil de veure. Viu
entre la vegetació aquàtica.
Cresta dorsal
desenvolupada,
comença a la part
posterior del cap.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer

Coloració grisa o bruna
amb taques fosques.

Març
Abril
Maig
Juny
Juliol

POSTA
Fins a 1000 ous en petits grups.

Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Larves

Reineta
(Hyla meridionalis)

Preocupació
menor

Mascles amb gola
groguenca de pell flexible.

Pupil·la horitzontal.

Línia fosca que en
general no segueix
més enllà de les
extremitats anteriors,
mai fa forma de
coma just davant
de les posteriors.

Dits amb discs terminals adherents.

Pell llisa i fina, sovint verd brillant, però pot ser marronosa.
En alguns exemplars blau cel. Capacitat de canviar de
color marró-verd en poques hores. Ventre blanc.
Mapa de distribució

ADULT
MIDA: més aviat petita, màxim 4 cm de longitud cap-cos.
HÀBITAT: la única espècie semiarborícola de la nostra fauna. Preferentment
habiten en zones amb vegetació arbustiva abundant.
COMPORTAMENT: sovint s’assolella a la vegetació a mitja alçada (~ 1 m). Els
mascles canten, normalment de nit, des de la vegetació o des de dins de
l’aigua. Cant molt sorollós, possiblement el que més al nostre país.
CAPGRÒS
MIDA: mitjana, d’uns 4 cm totals normalment.

Freqüent

HÀBITAT: preferentment en aigües amb abundant vegetació circumdant i
emergent. Dins de l’aigua, és l’espècie de capgròs que fa servir més freqüentment
la columna lliure de l’aigua.

Escassa

COMPORTAMENT: adreça el cos o fa petits impulsos fent servir només petits
moviments de la punta de la cua.
Coloració general amb
brillantors verdoses o daurades.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Ulls molt separats.

POSTA
Cada femella pon diversos
paquetets de pocs ous (1-20),
enganxats a la vegetació.
Ous clars, però amb un pol
més fosc (gris-bru) que l’altre
(gairebé blanc).
Amb el suport de:

Línies longitudinals fosques.

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Capgrossos

Salamandra
(Salamandra salamandra)

Constitució robusta i força
arrodonida, sense cresta dorsal.

Cua cilíndrica.

Preocupació
menor

Glàndules paròtides
darrere dels ulls.

Pell de color negra brillant
amb taques grogues.

Cap ample.

No presenta membranes
entre els dits.

Mapa de distribució

ADULTS
MIDA: mitjana o gran, fins als 22 cm de longitud.
HÀBITAT: espècie típicament forestal, normalment associada a boscos caducifolis (rouredes, fagedes...). Té predilecció per ambients amb una elevada humitat
com rius i rieres ombrívoles.
COMPORTAMENT: bàsicament nocturna i terrestre, la seva activitat s’accentua
després d’una pluja; llavors és fàcil veure-la creuant pistes forestals.
LARVA
MIDA: generalment fins als 6 cm de longitud.

Freqüent

HÀBITAT: basses, fonts, torrents o rieres ombrívoles i oxigenades.

Escassa

COMPORTAMENT: resta immòbil al fons. Si es veu amenaçada, s’amaga ràpidament entre la vegetació.
Cresta dorsal poc
desenvolupada.

Linea temporal de probabilitat de detecció

Coloració
marró-grisenca.

Adults
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre

Punts blancs a la base
de les extremitats.
Amb el suport de:

Novembre
Desembre

Capgrossos

Serp d’aigua
(Natrix maura)

Preocupació
menor

Disseny dorsal força variable, normalment amb color de fons marronós o grisenc amb un dibuix
més fosc en ziga zaga i ocels als costats. A vegades hi ha exemplars amb dos línies longitudinals.

Dibuix en forma de V a
la part posterior del cap.
Cap ben definit, amb escates i
ulls grans amb la pupil·la rodona.

Escates del cos amb
una línia que les
talla (carenades).

Ventre amb taques
negres distribuïdes
de forma irregular.

ADULT

Mapa de distribució

MIDA: pot assolir 100 cm de longitud.
HÀBITAT: molt aquàtica. Es troba a qualsevol tipus de medi aquàtic, des de rius
on prefereix les zones més calmes fins a fonts o punts d’aigües temporals. És
més abundant en les zones de climatologia mediterrània suau o temperada. En
zones on hi ha la N.astreptophora tendeix a ocupar masses d’aigua més grans.
COMPORTAMENT: Tant diürna com, en els mesos calorosos, nocturna. Passa
el dia cercant les seves preses i prenent el sol. Els adults es solen alimentar
de peixos i amfibis, mentre que els juvenils també poden menjar invertebrats.
Si és descoberta a prop de l’aigua la seva primera reacció es fugir bussejant.
Quan se sent amenaçada aplana el cap, adquirint una forma triangular, bufa
i mostra el disseny dorsal, el que la fa semblant a un escurçó (per aquesta
raó en castellà s’anomena “culebra viperina”). Tot i això, és una espècie molt
tranquil·la i mai mossega. Quan és capturada descarrega una substància
pudent de les seves glàndules anals com la N.astreptophora.
JUVENIL
Més esvelts que els adults, però presenten els mateixos trets característics.

Freqüent
Escassa

Linea temporal de probabilitat de detecció
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Serp de collaret
(Natrix astreptophora / Natrix helvetica)
Coloració general grisa,
blavosa, marró o olivàcia.

Gairebé
amenaçat

Pupil·les rodones,
iris vermell.

Collaret negre present.
Sovint interromput al mig.
Taquetes negres
per tot el cos.

Fent-se la morta mostra el ventre, clar a prop del
cap, però que sovint es va tornant contrastat al
centre del cos, amb fosc al centre i els marges clars.

Collaret blanc absent o molt difús en
N. astreptophora, present com en els
juvenils en N. helvetica (Vall d’Aran).

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: mitjana, màxim uns 120 cm de longitud.

N. helvetica

HÀBITAT: zones amb una certa humitat (valls humides, boscos, proximitats de
l’aigua...), més lligada a l’aigua com més sec sigui l’ambient general de la zona.
Pot aprofitar qualsevol tipus de curs o cos d’aigua, i els seus voltants, com a
hàbitat.
COMPORTAMENT: fugirà a l’aigua si se la troba prenent el sol a prop d’aquesta, però no es submergeix tant sovint i tant de seguida com les serps d’aigua
(Natrix maura). Més sovint, neda per la superfície i s’amaga a l’altra banda
del cos d’aigua, lluny de l’observador. Si se la troba lluny de l’aigua, fugirà
ràpidament entre matolls o cap a algun refugi. Si es veu capturada o acorralada, bufa i simula atacs que en molt comptades vegades acaben amb
una mossegada, innòcua, ja que no té cap mena de verí. També es pot fer la
morta tombant-se panxa enlaire i deixant penjar la llengua, i/o alliberar una
substància especialment pudent per la cloaca.
JUVENIL

N. astreptophora

Freqüent
Escassa

Linea temporal de probabilitat de detecció
Gener

No s’allunyen tant de l’aigua com els adults.

Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Aspecte molt semblant als adults,
però amb el collaret blanc sempre
marcat, i el negre sense interrupció.

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Tortuga d’estany
(Emys orbicularis)

En visió lateral des de lluny hem de fixar-nos
en les taquetes grogues de les potes, coll i
cap, ja que les de la closca, tot i ser presents,
acostumen a ser més petites i difícils de detectar.

En visió frontal acostuma a ser més
fàcil detectar-li tot un seguit de
taquetes grogues sobre fons fosc,
que són diagnòstiques de l’espècie.

Gairebé
amenaçat

Des de lluny es pot veure simplement
d’un color gairebé negre, si només
se’n veuen les parts superiors i
l’exemplar és més aviat fosc.
Mapa de distribució

Freqüent
Escassa

Linea temporal de probabilitat de detecció
Gener

ADULT
MIDA: mitjana, d’uns 12 o 13 cm de llargada de closca aproximadament.
HÀBITAT: punts d’aigua, aiguamolls i rius d’aigües tranquil·les o estancades.
Preferentment zones amb vegetació aquàtica abundant i cobertura vegetal als
voltants.
COMPORTAMENT: com a totes les tortugues d’aigua dolça, li agrada assolellarse a prop de l’aigua, sobre tronc i roques. En sentir-se amenaçada es llençarà
a l’aigua i s’hi capbussarà per refugiar-s’hi ràpidament. És una espècie
notablement tímida i desconfiada.
JUVENIL
Molt semblants als adults tant en aspecte com en hàbitat i comportament.
Amb el suport de:

Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Tortuga de rierol
(Mauremys leprosa)

Vulnerable

Coloració olivàcia-grisenca o marró,
als exemplars adults, més homogènia.

Membranes
entre els dits.

Closca força
aplanada.

Cua força
llarga.

Ventre groguenc-blanquinós
amb taques fosques.
Mapa de distribució

ADULT
MIDA: pot arribar als 23 cm de longitud.
HÀBITAT: punts d’aigua de carácter mediterrani, des de torrents i rierols fins a
aigües més càlides i estancades, com llacunes o aiguamolls. Tolera aigües poc
netes.
COMPORTAMENT: com totes les tortugues d’aigua dolça, aprofita qualsevol
superfície per assolellar-se. En sentir-se amenaçada es llança a l’aigua i es
capbussa per refugiar-s’hi ràpidament.

Freqüent

JUVENIL

Escassa

Molt semblants als adults tant en l’aspecte com en l’hàbitat i el comportament.
Coloració més contrastada
que en els adults.

Linea temporal de probabilitat de detecció
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Línies groguenques-ataronjades
al coll i a les potes.

Exemplar subadult.

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Tortugues exòtiques
Als rius i rieres de Catalunya podem trobar tortugues exòtiques, d’altres indrets. Són una amenaça per a l’ecosistema
aquàtic i per les tortugues autòctones: la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga d’estany (Emys orbicularis), ja
que competeixen per l’aliment i les zones per prendre el sol. A més, assoleixen mides grans, són més agressives, surten
abans de la hibernació, ponen més ous i els poden transmetre malalties.

Tortuga d’orelles vermelles
(Trachemys scripta elegans)

Taca vermella
darrere l’ull.

Preocupació
menor

Zones ventral i lateral
amb taques fosques.

MIDA: gran. Els mascles poden arribar als 23,5 cm i les femelles fins i tot als 33 cm.

Tortuga d’orelles grogues
(Trachemys scripta scripta)

Taca groga
darrera l’ull.

Laterals amb
taques fosques.

Zona ventral
sense taques.

MIDA: gran. Els mascles poden mesurar fins a 23 cm. Les femelles poden superar els 32 cm de longitud.

Amb el suport de:

Preocupació
menor

Tòtil comú
(Alytes obstetricans)

Preocupació
menor

Aspecte rabassut.
Cap ample amb
musell arrodonit.

Pupil·la vertical
i iris daurat i
puntejat negre.

Timpà ben
visible i més
petit que l’ull.

Coloració dorsal grisenca,
marró o crema, amb taques
de fons més fosques.

A la part lateral s’estén
una filera de berrugues
normalment ataronjades.

Potes anteriors curtes
i membranes entre els
dits gairebé absents.

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: petit, d’uns 4-6 cm aproximadament de longitud.
HÀBITAT: es troba en una gran diversitat d’hàbitats, fins i tot en zones urbanes.
Prefereix zones obertes, però també present en terreny forestal amb humitat
considerable.
COMPORTAMENT: nocturn i d’hàbits terrestres. Sol enterrar-se però també pot
passar el dia sota lloses o troncs en descomposició. El cant és un xiulet semblant al del xot, però més curt.
CAPGRÒS

Freqüent

MIDA: mitjana, d’uns 7 cm total normalment.

Escàs

HÀBITAT: petits rierols amb tolles i altres petites masses d’aigua com fonts o
basses. En el Pirineu també es pot trobar en estanys.
COMPORTAMENT: acostuma a trobar-se al fons de la massa d’aigua.

Linea temporal de probabilitat de detecció

Musell
arrodonit.

Adults
Gener
Febrer

Taca fosca entre
la cua i el cos. Coloració bruna o grisenca.
Cua musculada amb
nombrosos puntets foscos.

POSTA
D’uns 40 ous aproximadament. Els mascles
són els encarregats de portar-los en les
seves potes posteriors i protegir-los fins la
seva eclosió. Coloració dels ous variable.

Març
Cua no
acaba
en punta.

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Amb el suport de:

Capgrossos

Tritó palmat
(Lissotriton helveticus)

Preocupació
menor

Constitució prima,
secció del cos de
forma quadrangular.

Femelles de coloració
menys contrastada,
sense cresta caudal.

Els mascles presenten
un filament a l’extrem
de la cua.

Pell llisa de color ocre-ataronjada,
amb una línia vertebral de color
taronja.

Mascles de coloració més contrastada,
presenta cresta caudal i les extremitats
posteriors palmejades durant el zel.

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: fins als 8,5 cm de longitud.
HÀBITAT: zones amb una pluviometria elevada i amb vegetació abundant.
Aprofita masses d’aigua sense o amb poc corrent i sense peixos.
COMPORTAMENT: activitat preferentment nocturna i aquàtica. Se’ls pot veure
per sobre o entre la vegetació aquàtica.
LARVA
MIDA: fins als 4 cm de longitud.

Freqüent

HÀBITAT: masses d’aigua amb vegetació aquàtica sense corrent, com llacs
de muntanya, tolls en prats de pastura, petits pantans, abeuradors, rierols de
corrent suau, basses fluvials...
COMPORTAMENT: força estàtic, però s’amaga ràpidament si es veu amenaçat.
Més activa durant la nit, quan caça petits invertebrats.

Escàs

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer

Dits curts.

Coloració
crema o
ataronjada.

Març
Abril
Maig
Juny

Cap allargat.

Juliol
Agost
Setembre

POSTA
Ous dispersos individualment, embolcallats entre la vegetació aquàtica de manera que quedin protegits.
Amb el suport de:

Octubre
Novembre
Desembre

Larves

Tritó pirinenc
(Calotriton asper)

Tritó del Montseny
Gairebé
amenaçat

C. asper té una coloració dorsal variable on predominen tons
ocracis i grisosos podent presentar una línia vertebral, ventralment
acostumen a presentar una franja central de tons vermells, ataronjats
o groguencs.

(Calotriton arnoldi)

Críticament
en perill
d’extinció

C. arnoldi presenta el dors color xocolata podent tenir iridescències
daurades (poblacions occidentals) o taques grogues (poblacions orientals),
compta amb una taca blanquinosa a la gola i el ventre de color crema
amb puntejat fosc.

Línia vertebral groga
sobretot en juvenils.
Amb protuberàncies còrnies al tronc i punta
dels dits. Cua comprimida lateralment.
Sense crestes ni membranes entre els dits.

Mapa de distribució

ADULTS
MIDA: entre els 9-12 cm de longitud cap-cua.
HÀBITAT: espècies pròpies de mitja i alta muntanya (entre els 700 i els 2.550 m
d’alçada) on habiten torrents d’aigües amb corrents fredes, ben oxigenades i
pedregoses. C. asper també es pot trobar en estanys d’alta muntanya i cursos
d’aigua subterranis.
COMPORTAMENT: ambdós de vida aquàtica tot i que C. asper pot sortir al
terra. Majoritàriament nocturn, però no és difícil trobar-lo de dia.
LARVA

Freqüent

MIDA: mitjana, d’uns 6 cm de llargada total normalment.

Escàs

HÀBITAT: igual al dels adults, però prefereixen amagar-se entre les fissures i
escletxes.
COMPORTAMENT: més discret que els adults. Es troba al substrat i confia en
la seva coloració per passar desapercebudes.
Cresta dorsal poc
desenvolupada,
comença a la part
posterior del tronc.

Cap
lleugerament
allargat.

C. Arnoldi

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

Cua musculada, amb l’extrem arrodonit i
aleta caudal poc més ample que el cos.

POSTA
Entre 15 i 50 ous col·locats per separat sota pedres submergides.
Amb el suport de:

C. Asper

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Larves

Tritó verd
(Triturus marmoratus)

Preocupació
menor

Línia vertebral
ataronjada en femelles
i exemplars joves.

Cresta dorsal molt
desenvolupada en
els mascles en zel.

Coloració verdosa amb
taques negres. Exemplars
joves més contrastats.

Constitució cilíndrica,
cap lleugerament aplanat
i musell arrodonit.

Mapa de distribució

ADULT
MIDA: el mascles entre 12 i 14 cm i les femelles fins als 15 cm.
HÀBITAT: bosc mediterrani; estanys, basses o tolles de rierols amb poc o nul
corrent. Zones amb abundant vegetació aquàtica.
COMPORTAMENT: activitat preferentment nocturna, se’l pot veure per sobre o
entre la vegetació aquàtica. Sovint puja a respirar a la superfície.
LARVA
MIDA: fins als 7 cm de longitud.

Freqüent

HÀBITAT: estanys, basses o tolles grosses de rierols amb poc o nul corrent i
sense peixos.
COMPORTAMENT: de nit surt del seus refugis entre la vegetació subaquàtica i
depreda petits invertebrats.
Cua amb taques fosques arrodonides.
La punta acaba amb un filament.

Escàs

Linea temporal de probabilitat de detecció
Adults
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol

Cap lleugerament
aplanat, ulls grossos.

Dits de les extremitats
molt llargs i prims.

POSTA
Ous dipersos de manera individual, embolcallats entre la vegetació aquàtica.
Fins als 300 ous.
Amb el suport de:

Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Larves

