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CLAU DICOTÒMICA PER A LA IDENTIFICACIÓ
DE LARVES D’AMFIBIS A CATALUNYA
*notes d'ús: tot i que una clau dicotòmica acostuma a basar-se en caràcters que no generen confusió i per tant crear
justament això, dicotomies, en aquest cas hem decidit fer-ho diferent. Això és degut a què ens hem volgut basar en
caràcters aptes per no experts i alhora no promoure l'excessiva manipulació d'aquests animals. Per claus més detallades i
amb caràcters anatòmics infal·libles ja hi ha diversos llibres, nosaltres en aquest cas pretenem fer una clau diferent. Això
vol dir que, en alguns casos, hi ha tricotomies o quatricomies, i que es pot arribar a una mateixa espècie per diferents
camins si l'observador ha donat més importància a un o altre caràcter. La identificació de larves sovint funciona primer
per descart, i hem volgut expressar la dificultat inherent d'alguns casos d'aquesta manera. Com a recomanació, cal fixarse sempre en el conjunt de caràcters i no en un de sol, i no obsessionar-se en petits detalls per així avançar. No consideris
que hagis encertat una espècie fins que puguis descartar totes les altres. Esperem que us sigui útil.
1a. Amb brànquies externes situades a cada banda a les parts superiors posteriors del cap. Forma del cos semblant a la d’un
tritó adult...............................................................................................................................Larva d'urodel.............................2
1b. Sense brànquies externes. Pot no tenir potes, o tenir només les posteriors....................Capgròs d'anur.............................6

Urodels: larves de salamandres i tritons
2a. Àrees o punts clars a la part superior de la inserció de les potes amb el cos, presents a totes quatre extremitats o
sobretot a les posteriors. El cap acostuma a ser clarament més ample que el cos en visió dorsal. Coloració marronosa tipus
camuflatge, que pot anar virant a una coloració semblant a la dels adults (groc i negre) just poc abans de fer la metamorfosi
i coincidint amb la reducció de les brànquies...............................................................Salamandra (Salamandra salamandra)

Imatges i text (SCH): Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón,
Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella, Guillem Giner i Fernando Loras.
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2b. Sense punts clars a la part superior de la inserció de les potes amb el cos ........................................................................3

3a. Dits molt llargs i fins. Extrem caudal acabat clarament en una punta llarga i estreta. Taques negres rodones al llarg de
l'aleta de la cua ........................................................................................................... .......... Tritó verd (Triturus marmoratus)

3b. Dits de llargada normal, no hi ha taques negres rodones a la cua.......................................................................................4

4a. Larves amb el cap allargat, poc o no més ample que el cos en visió dorsal i amb brànquies més aviat petites, amb
aspecte esvelt i aleta caudal poc patent. Coloració grisosa o bruna sense taques molt patents. Sovint en rierols d'aigües
oxigenades i corrents............. Gènere Calotriton: Tritó pirinenc (Calotriton asper), Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)

* Les larves d'aquestes dues espècies són molt semblants. El Tritó Pirinenc només és present al Pirineu i Prepirineu,
mentre que, com el seu nom indica, el Tritó del Montseny només és present al massís del Montseny.

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

Clau dicotòmica per a la identificació de larves d'amfibis a Catalunya

4b. Larves amb el cap no particularment allargat, aproximadament tant llarg com ample.......................................................5

5a. L'aleta caudal superior comença pràcticament al final del cap. Ulls més aviat petits, i brànquies més aviat grans i
desenvolupades. En vista lateral, el cap és com morrut, amb les parts del davanteres més fines. A Catalunya només és
present, i de forma escassa, a les terres de l'Ebre.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................Ofegabous (Pleurodeles waltl)

5b. Larva sense massa trets distintius, semblant a una larva de salamandra però sense un disseny tant tacat de camuflatge, i
sense les taques clares a la base de les potes. Coloració bruna clar finament puntejada. L'extrem de la cua acaba en punta
poc marcada, no pas clarament arrodonida. Sovint se li intueix un antifaç fosc o línia fosca als ulls, com si els portés
pintats...................................................................................................................... ...........Tritó palmat (Lissotriton helveticus)

Imatges i text (SCH): Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón,
Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella, Guillem Giner i Fernando Loras.
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Anurs: capgrossos de granotes i gripaus
6a. Ulls bastant o molt separats, es veuen situats als laterals del cap en visió dorsal...............................................................7
6b. Ulls no situats tant als laterals del cap sinó més propers al centre......................................................................................8
7a. El punt d’inserció de la cresta dorsal comença a l’alçada dels ulls. Dues línies longitudinals més fosques a la cua. Color
clar, sovint verdós, amb incrustacions brillants..............................................................................Reineta (Hyla meridionalis)

7b. Sense coloració verdosa ni amb brillantors, coloració bruna. Bec negre a la boca molt desenvolupat. El punt d’inserció
de la cresta dorsal comença a la meitat del cap, és a dir, una mica més enrere que en els capgrossos de reineta. Cap-cos de
bona mida, ample i potent en comparació amb la cua. En alguns casos assoleixen grans mides, fins a
130mm........................................................................................................................ .Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)

8a. Disseny de coloració de l'aleta caudal amb aspecte llis o finament reticulat......................................................................9
8b. Disseny de coloració de l'aleta caudal consistent sobretot en taques o taquetes...............................................................12

Imatges i text (SCH): Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón,
Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella, Guillem Giner i Fernando Loras.
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9a. Capgrossos petits i sovint nombrosos, de color molt negre o marró molt fosc. Cua relativament petita, poc forta i de
formes arrodonides ........................................................Capgrossos de Bufònids..................................................................10
9b. ALTRES COLORS més clars ................................................................................................................... .......................11
10a. De vegades (tot i que no sempre) presenta un puntet o zona blanquinosa just darrera de la boca, a la part ventral. Es
troben en punts o cursos d'aigua temporanis o de poca fondària, sovint poc vegetats als marges. Només quan s'acosta la
metamorfosi i comença a tenir potetes se li aclareix el color i pot mostrar la línia vertebral dels
adults....................................................................................................................... ..........Gripau corredor (Epidalea calamita)

10b. Sense puntet blanc a la part ventral, pot tenir brillantors brunes. Punts i cursos d'aigua de més entitat, d'aigua més
clara i, en general, que no tendeixen a l'assecament …….....…...................................................Gripau comú (Bufo spinosus)

Imatges i text (SCH): Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón,
Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella, Guillem Giner i Fernando Loras.
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10c. Capgròs de mida mitjana o gran, o que un cop mirat detingudament, no és uniformement negre, o presenta taques o
reticulats a la cua...................................exemplar especialment fosc d'alguna altra espècie, hauries de mirar altres caràcters!
Torna al punt 8.
11a. A ull nu la cua pot semblar llisa o sense un disseny clar, però mirant amb atenció (o fent fotografia i ampliant la cua)
l'aleta caudal mostra un reticulat irregular. Coloració sovint grisosa en els primers estadis, més endavant més bruna. Ulls
situats clarament a la part superior del cap. Sovint se li intueix el color vermell de les brànquies internes als laterals, darrere
els ulls …………………………........................................................................Granota pintada (Discoglossus pictus)

11b. Disseny que pot semblar llis, o amb algunes taquetes poc nombroses. Al fixar-s'hi (o fent fotografia i ampliant la cua)
hi ha un reticulat fi i regular, més fàcilment visible que en la granota pintada. En exemplars grans de capgròs, se li poden
veure tot un seguit de línies seguides de puntets clars a la cara i cos que corresponen a la línia lateral, un òrgan
mecanorreceptor.…..............................................................………..….Gripauet o Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

Imatges i text (SCH): Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón,
Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella, Guillem Giner i Fernando Loras.
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11c. Disseny de la cua que combina fines taquetes fosques amb, en ocasions, petits punts brillants de tonalitat daurada. Pot
semblar més llis o més tacat segons el cas. Acostuma a tenir marcada la musculatura caudal, i tenir taquetes clares en un
cos més aviat fosc. Present només en ambients de caire atlàntic o eurosiberià, inclosa l'alta
muntanya..................................................................................................................... .............Granota roja (Rana temporaria)

12a. Extrem caudal arrodonit. Taquetes negres i daurades a la cua, que en general no s'ajuntaran entre elles per formar un
disseny en xarxa. Poden marcar una línia més clara longitudinalment al ventre. Poden presentar, també, una característica
taca fosca entre la part posterior del cap i l'inici de la cua. Coloració molt variable però que griseja al acostar-se a la
metamorfosi.......................................................................................................................................Tòtil (Alytes obstetricans)

Imatges i text (SCH): Eudald Pujol Buxó, Alejandro García Salmerón,
Iago Pérez Novo, Gerard Carbonell Morales, Eduard Filella, Guillem Giner i Fernando Loras.
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12b. Extrem caudal acabat en punta. Ventre clar, les taques fosques de la cua poden ajuntar-se formant un disseny en xarxa
d'ombres fosques. Coloració bruna en general, pot tornar-se verdosa al acostar-se a la metamorfosi. Punts o cursos d'aigua
que no acostumen a assecar-se i/o de gran entitat.................................................................Granotes verdes (Pelophylax spp)

12c. Tot i que hi hagi algunes taquetes, hauries de mirar si hi ha un reticulat regular a l'aleta de la cua. En aquest cas t'has
centrat en les taquetes però si té aquest reticulat regular és un...................................................................................................
................................................................................Gripauet o Granoteta de Punts (Pelodytes punctatus) (revisa el punt 11b).

12d. Disseny que combina fines taquetes fosques amb, en ocasions, petits punts brillants de tonalitat daurada. Pot semblar
més llis o més tacat segons el cas. Acostuma a tenir marcada la musculatura caudal, i tenir taquetes clares en un cos més
aviat fosc. Present només en ambients de caire atlàntic o eurosiberià inclosa l'alta muntanya..............................
..................................................................................................................................................Granota roja (Rana temporaria)

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

