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RESUM 
 
 

S'aporten quatre noves localitzacions, incloses dues reproduccions confirmades, fora de l’àrea 

coneguda de Discoglossus pictus. Aquestes es troben totes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

dins la serra de Collserola i/o als seus contraforts, a les comarques del Barcelonès, el Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental. La distància entre els quatre punts fa palesa una gran ampliació 

de la distribució potencial de l’espècie en aquest àmbit geogràfic. Les poblacions de la zona són 

per ara escasses i s’hi localitzen sobretot exemplars adults i en baix nombre, essent la via més 

probable d’entrada la remuntada pel riu Llobregat des de les poblacions del seu delta.  

 
PARAULES CLAU: Distribució, espècie invasora, espècie exòtica, reproducció, Barcelona, 

Llobregat. 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Four new observations are reported outside the formerly known distribution of Discoglossus 

pictus, in the metropolitan area of Barcelona, in the Collserola mountain and slopes, including 

Barcelona, Baix Llobregat and Vallès Occidental counties. This means a clear increase in the 

potential presence of the species in the area, due to the separation of the four locations. These 

populations are seemingly sparsely populated, and we mainly located adults in low numbers. The 

most probable route for the colonization of these new locations is going up the Llobregat river 

from its delta. 

 
KEYWORDS: distribution, invasive species, exotic species, reproduction, Barcelona, Llobregat. 
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INTRODUCCIÓ 
 

 La invasió de la granota pintada  

(Discoglossus pictus) a Europa es va iniciar 

fa més d’un segle a Banyuls de la Marenda, 

a la Catalunya Nord (Wintrebert, 1908), amb 

individus provinents del nord d'Algèria 

(Zangari et al., 2006). Probablement, els 

individus es van escapar dels laboratoris de 

Banyuls on hi eren mantinguts per estudiar-

ne els espermatozoides, ja que aquests són 

de mida gran i, per tant, faciliten el seu 

estudi científic amb microscopi (Knoepffler, 

1962; Fretey et al., 2003; ACEMAV, 2003). A 

Banyuls, els individus escapats van 

aconseguir establir-se i propagar-se i s’han 

de considerar per tant poblacions invasores 

en expansió (Blackburn et al., 2011; 2014); 

això no va passar en altres poblacions de 

granota pintada que es van detectar a 

diversos indrets de França en aquella època 

i que segurament s’havien originat de la 

mateixa manera (Knoepffler, 1962; Fretey et 

al., 2003). 

 

 Inicialment, l’espècie es va escampar 

lentament per la Catalunya Nord i també per 

l’Empordà. Considerant les dades 

històriques de presència, aquesta expansió 

sembla haver-se accelerat en els darrers 

anys, tant cap al nord com cap al sud, 

probablement ajudada per transport 

involuntari humà en alguns casos (Montori 

et al., 2007; Rivera et al., 2011; Geniez & 

Cheylan, 2012). Així doncs, les poblacions 

conegudes a Europa són avui dia presents 

en una àmplia franja contínua costanera 

d'aproximadament 250 quilòmetres, des de 

Montpeller com a extrem nord fins 

aproximadament Sant Celoni com a extrem 

sud (Geniez & Cheylan, 2012; Llorente et 

al., 2015), tot i  que actualment també hi ha 

poblacions aïllades al Delta del Llobregat, a 

prop de la ciutat de Barcelona (Franch et al., 

2007). Com es vol fer palès en aquesta 

nota, aquestes poblacions de l’àrea 

metropolitana de Barcelona van creixent 

cada vegada més en nombre i distribució. 

 

 L’estudi i la datació d’aquesta 

presència és molt important per tal 

d’avaluar el possible impacte de la granota 

pintada sobre les comunitats locals 

d’amfibis. En la seva etapa de capgròs, la 

granota pintada és una espècie molt voraç i 

és capaç de forçar canvis tròfics, fer 

disminuir el creixement i frenar el 

desenvolupament de més d’una espècie 

autòctona, com ara el gripau corredor 

(Epidalea calamita) i el gripauet (Pelodytes 

punctatus) (Richter-Boix et al., 2013; San 

Sebastián et al., 2013; Pujol-Buxó et al., 

2019b). Fins i tot és possible que la 

comunitat d’amfibis autòctons es vegi 

obligada a reorganitzar-se quant a l'ús dels 

punts d’aigua i que, amb un efecte dòmino, 

espècies no directament competidores es 

vegin afectades també per presència  de la 

granota pintada (Richter-Boix et al., 2013). 

D'altra banda, gràcies a canvis 

probablement adaptatius i microevolutius 

en les poblacions autòctones, aquest 

impacte sembla ser més dur en les primeres 

fases de la invasió (Pujol-Buxó et al., 

2019b). En l’àmbit de la recerca i el 

coneixement, és important per tant tenir 

clares les primeres dates de presència de la 

granota pintada en una zona per saber quan 

va començar la interacció amb les espècies 

locals. Aquesta data posa el context evolutiu 

i temporal necessari per tal de valorar 

possibles pèrdues o variacions poblacionals 

en les espècies autòctones. 

 
OBSERVACIONS 
 

En aquesta nota es reporten una sèrie 

d’observacions recents –fetes entre el 2017 
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i el 2020– de granota pintada al voltant de 

la serra de Collserola. Cal remarcar que 

aquestes no tenen al darrere un mostreig 

sistemàtic de cerca de l’espècie a la zona 

sinó que obeeixen a troballes casuals o 

fetes durant el mostreig de l’estudi Revisió 

dels principals punts d'aigua susceptibles 

d'acollir poblacions d'amfibis en el Parc 

Natural de la Serra de Collserola, encarregat 

pel Consorci del Parc Natural de Collserola a 

la Societat Catalana d'Herpetologia. 

 

Descrivim a continuació les noves 

observacions. 

 
1. Can Calopa de Dalt, Barcelona 
 

 Durant una prospecció en el marc del 

projecte «Revisió dels principals punts 

d'aigua susceptibles d'acollir poblacions 

d'amfibis en el Parc Natural de la Serra de 

Collserola» es van localitzar, per primera 

vegada el 9 de març de 2017, exemplars 

adults de granota pintada a la zona de Can 

Calopa (Figura 1, Taula 1). L'entorn està 

format per un mosaic de vinya ecològica, 

pineda i un petit herbassar. A la localització 

hi ha una bassa de decantació de depuració 

deficient i sense amfibis, però part 

d'aquesta aigua va a parar a una bassa més 

petita que, tot i ser de dimensions reduïdes i 

estar plena de canyís – el que fa que la 

columna d’aigua sigui testimonial –, té 

aportació d'aigua regular durant tot l'any. 

Les espècies d'amfibis que s’hi havien 

detectat fins al moment són la salamandra 

(Salamandra salamandra), el gripau comú 

(Bufo spinosus) i la reineta (Hyla 

meridionalis), tot i que només s'hi ha 

detectat la reproducció de la salamandra. La 

majoria d'exemplars de granota pintada 

trobats des que s’hi fan seguiments (any 

2017), ho han estat a una arqueta/trampa 

entre la bassa de decantació i la de canyís.  

Per altra banda, cal remarcar la 

sorpresa que implica la comunicació per 

part del cos de biòlegs del Parc Natural que 

ja al 2009 s’hi van observar els primers 

exemplars en aquesta zona (Llimona, F., 

com. pers.), i que s’hagin mantingut sense 

tornar a ser observats i sense haver-se 

comprovat cap punt de reproducció de 

l’espècie a la zona. 

 
2. Can Planes, Molins de Rei 
 

 Can Planes és una finca de Molins de 

Rei sota acord de custòdia per part la 

Societat Catalana d’Herpetologia, en la qual 

s’hi duen a terme recuperacions de l’hàbitat 

i la gestió de la que possiblement sigui la 

comunitat d’amfibis més rica del P.N. de la 

Serra de Collserola. La finca està a pocs 

metres de la riera de Vallvidrera i consta 

sobretot de zones de prat humit de dall que 

alternen amb varietats tradicionals de 

fruiters. Hi ha una bassa permanent de 

dimensions mitjanes (uns 100 m2) a on s’hi 

reprodueixen el gripau comú (B. spinosus), 

la granota verda (Pelophylax perezi), el 

gripauet (P. punctatus), la salamandra (S. 

salamandra) i la reineta (H. meridionalis), i a 

on, tot i que sense reproducció comprovada, 

s’hi troben exemplars de gripau corredor (E. 

calamita), tòtil (Alytes obstetricans) i gripau 

d’esperons (Pelobates cultripes).  
 

En diverses visites realitzades a la 

zona durant el 2017, algunes de les quals 

com a part del projecte de revisió de punts 

d’aigua ja esmentat, s’hi van observar per 

primera vegada exemplars aïllats adults de 

granota pintada (Figura 1).  
 

Les observacions de l’espècie es van 

succeir durant el 2018, però tot i que el 

punt es segueix visitant assíduament, no es 

van poder repetir el 2019 ni el 2020, i de 

moment no s’han tornat a realitzar. 
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3. Can Marcet, Sant Cugat del Vallès 
 

 S’observen diversos exemplars de 

l’espècie per primera vegada a la zona 

durant una prospecció nocturna per tal 

observar i obtenir material fotogràfic i de 

vídeo d’exemplars de gripau corredor en 

reproducció. Les observacions es fan a una 

bassa temporània de la zona de Can Marcet 

/ Can Camps (municipi de Sant Cugat del 

Vallès) (Taula 1), en un tram de mosaic 

agroforestal proper a l’autopista i a la 

localitat de Bellaterra. L’hàbitat circumdant 

és un entollament estacional amb vegetació 

herbàcia, situat entre conreus, l’autopista, i 

un bosc dominat per pi blanc Pinus 

halepensis. La bassa (Figura 2) és  utilitzada 

habitualment pel gripau corredor (E. 

calamita) i la gripauet (P. punctatus). Per 

primera vegada, el 10 d’abril del 2019, s’hi 

va detectar la granota pintada (D. pictus). Es 

van detectar un mínim de cinc exemplars i, 

com succeeix en altres zones a on conviuen, 

els adults de gripau corredor van amplexar 

alguns d’aquests exemplars durant l’estona 

que se’ls va estar observant. Visites 

posteriors al mateix punt van permetre 

observar un nombre semblant d’exemplars 

adults (7 i 3, respectivament) i també 

confirmar-ne la reproducció amb la 

observació de capgrossos en aquesta 

bassa. 

 
4. El Papiol 
 

 El 7 de febrer de 2020 es va dur a 

terme una prospecció per la zona est del 

municipi del Papiol (Baix Llobregat), molt a 

prop del límit amb el terme municipal de 

Sant Cugat del Vallès (Taula 1). Es va 

mostrejar una zona destinada a explotació 

agrària i ramadera, amb camps de fruiters i 

cereal, rica en argiles i sediment, que 

s’embassa amb facilitat quan plou a causa 

del moviment de terres. A partir de les 

pluges abundants causades pel temporal 

Glòria el 2019, s’hi va formar un toll d’uns 

20 m2 i de 10 cm de profunditat màxima. En 

un dels costats s’hi trobava un talús amb 

diverses pedres, vegetació herbàcia i 

llenyosa arbustiva, algunes branques de les 

quals entraven en contacte amb la massa 

d’aigua i oferien un espai de recer i 

protecció per a amfibis. A sota d'una de les 

pedres i a prop de la vegetació d’aquest 

talús s’hi van localitzar dos exemplars adults 

de granota pintada, un de la forma ratllada 

(Figura 3) i, l’altre, pintada. Així mateix, es 

van detectar uns 200 capgrossos al mateix 

toll (Figura 3). Els dies 8, 10 i 15 de febrer 

de 2020 es van dur a terme sengles 

prospeccions a la localitat citada i es van 

obtenir els mateixos resultats, ja que es van 

localitzar presumiblement els mateixos dos 

exemplars i un nombre semblant de 

capgrossos. Per tant, es pot concloure que 

es tractaria d’una població reproductora 

formada per un mínim de dos exemplars 

adults, però que tampoc sembla gaire 

abundant. 

 
Finalment, el 23 de febrer de 2020, 

es va visitar un altre cop la localitat i es va 

comprovar com el toll havia estat destruït 

pel pas d’un tot terreny. En aquell moment, 

les restes de la bassa eren quatre roderes 

profundes amb uns 20 cm d’aigua en el seu 

punt de màxima profunditat. Tot i fer una 

recerca superficial, no es van localitzar els 

dos individus adults a la vegetació ni a les 

pedres properes al toll, si bé hi ha zones poc 

accessibles del mateix talús on podrien 

estar resguardats. Pel que fa als 

capgrossos, la visibilitat de l’aigua de les 

roderes era nul·la i no permetia veure si 

encara n’hi havia o no, o si hi havia hagut 

reclutament de metamòrfics.  
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DISCUSSIÓ 
 

Les noves localitzacions que presentem en 

aquesta nota tenen en comú que es troben 

totes a la vessant nord o oest de la serra de 

Collserola (Taula 1, Figura 4) o, fins i tot, en 

el cas de la població en el terme municipal 

de Sant Cugat del Vallès, formen part més 

propera de les àrees boscoses  de la plana 

del Vallès que no pas de la serra de 

Collserola. Les observacions s’ubiquen en 

tres comarques diferents: el Barcelonès, el 

Baix Llobregat i el Vallès Occidental, i estan 

prou separades, cosa que implica una 

distribució actual potencial a la zona molt 

més àmplia del que es coneixia. Aquestes 

noves localitzacions no tenen, com a mínim 

aparentment, una connexió directa i 

coneguda amb les poblacions ja conegudes 

del Delta del Llobregat. Tot i això, aquestes 

poblacions són l’origen més probable per la 

majoria de noves localitats que 

proporcionem.  

 En el cas de les poblacions de Can 

Calopa i Can Planes, aquestes es troben 

properes a la riera de Vallvidrera, que podria 

estar fent de connector del riu Llobregat 

amb el nucli del PN de la Serra de 

Collserola. Cal remarcar que l’any 2009 els 

biòlegs del PN van realitzar les primeres 

observacions de l’espècie en aquesta zona 

(Llimona, F., com. pers.), només cinc anys 

després de les primeres escasses 

observacions al delta del Llobregat descrites 

per Franch et al. (2007). També es pot 

afirmar que la connexió mitjançant la vall 

del Llobregat sembla probable per tal 

d’explicar l’existència de la població del 

Papiol. Tanmateix, la localitat ubicada a Can 

Marcet – terme de Sant Cugat del Vallès – 

és ara per ara el punt més sorprenent i 

llunyà dels quatre que presentem aquí si 

assumim aquesta hipòtesi d’expansió. La 

provinença d’aquesta població mitjançant 

una expansió des de la plana vallesana 

sembla ara per ara també poc probable per 

la gran distància (uns 40 km) que hi ha amb 

les altres poblacions conegudes a la zona 

de Sant Celoni (Llorente et al. 2015) i 

l’aparent absència de poblacions 

intermèdies de connexió. En aquest cas 

però, cal comentar la interessant cita que es 

fa d’una població aïllada a Bellaterra per 

part de Llorente et al. (2002). Aquestes 

noves dades que aquí es proporcionen, 

properes al nucli urbà de Bellaterra, podrien 

implicar que aquella població introduïda ja 

observada abans del 2002 hauria 

sobreviscut, i per tant formarien part d’una 

introducció independent de la del delta del 

Llobregat. Totes aquestes diverses 

possibilitats només es podrien comprovar o 

descartar mitjançant anàlisis genètiques.  

Per altre banda hi ha una cita aïllada 

i antiga de l’any 1980 al pantà de 

Vallvidrera (Rivera, 1998) que encara que 

sembla despenjada temporalment de les 

actuals observacions, ens pot indicar com 

els moviments antròpics d’aquesta  espècie 

son importants.  

Així mateix, cal remarcar el gran 

desequilibri entre observacions d’adults i de 

capgrossos en el global d’observacions que 

presentem, clarament esbiaixades cap als 

adults. Això és contradictori amb el fet que, 

en general, sigui molt més fàcil detectar 

anurs en el seu estadi larvari, que és més 

nombrós i més actiu al llarg de totes les 

hores del dia. En el cas de la granota 

pintada, els capgrossos no es caracteritzen 

tampoc per ser especialment esquius o 

escassos, ja que cada posta pot constar 

d’uns 800 a 1000 ous (Knoepffler 1962). 

Per tant, aquestes poblacions podrien 

tractar-se d’exemplars pioners i molt mòbils 

d’adults, que no necessàriament 

aconsegueixen reproduir-se en tots els 

punts que atenyen en la seva dispersió. El 

fet que en alguns casos siguin les primeres 
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observacions en aquestes zones, sumat a la 

poca abundància numèrica dels exemplars 

– si la comparem amb poblacions estables, 

per exemple de les comarques gironines –, 

recolzaria aquesta hipòtesi. També és 

compatible amb aquesta hipòtesi el fet que 

l’espècie hagi deixat de detectar-se a la 

finca de Can Planes el 2019 i el 2020. 

Aquesta presència discontínua pot indicar 

que aquests exemplars pioners hagin cercat 

altres punts amb més exemplars de l’altre 

sexe per tal de reproduir-se o que, 

senzillament, hagin continuat el seu camí 

exploratori per la zona o cercar hàbitats més 

favorables. Globalment, doncs, al nord i a 

l’oest de la serra de Collserola s’hi ha 

detectat aparentment una població escassa, 

sobretot formada per exemplars adults i 

amb punts ocasionals de reproducció. En 

aquest punt, cal remarcar que, en tractar-se 

d’una espècie en clara expansió (Montori et 

al. 2007; Geniez & Cheylan 2012; Llorente 

et al. 2015), la situació probablement 

canviarà en pocs anys i les poblacions de 

l’espècie seran més abundants, amb 

reproducció repetida i en procés 

d’estabilització en diversos indrets 

geogràfics. 

Quant als fenotips observats, el 

disseny predominant en els exemplars 

detectats va ser el «pintat», si bé alguns 

exemplars presentaven disseny «ratllat». No 

es va observar cap individu en cap de les 

localitats esmentades que presentés el 

disseny «vermell uniforme», que seria en 

general el més escàs. La diversitat 

d’aquests dissenys podria estar relacionada 

amb la diversitat genètica de les poblacions 

de granota pintada, tal i com es veu en una 

població genèticament molt deprimida de 

Jacon (Occitània), en la qual no s’ha trobat 

cap exemplar que no sigui «pintat»  (Geniez 

& Cheylan 2012, Pujol-Buxó et al. 2019c). 

Per tant, la presència d’exemplars tant 

ratllats com pintats en les observacions que 

aquí descrivim podria indicar la provinença 

de poblacions genèticament no gaire 

deprimides. És a dir, o bé la població del 

Delta del Llobregat té una bona diversitat 

genètica tot i ser relativament recent, o bé 

es tracta d’exemplars alliberats provinents 

d’altres punts de la geografia catalana, fet 

que, com ja s’ha dit, no es pot descartar. 

 Els hàbitats ocupats exemplifiquen 

prou bé les preferències que s’han descrit 

per l’espècie: és generalista (Richter-Boix et 

al. 2013), però es reprodueix preferentment 

en basses temporànies o efímeres i, si pot 

ser, amb una mínima cobertura vegetal 

(Pujol-Buxó et al. 2019a). L’abandonament 

de la zona de Can Planes, una bassa 

permanent i amb gran riquesa específica de 

depredadors i de competidors, podria obeir 

a aquesta preferència per basses 

d’hidroperiode més curt amb pocs 

despredadors i competidors. Tot i aquestes 

tendències a l’ús de basses efímeres i 

temporànies, la invasió de la granota 

pintada té uns impactes potencials sobre 

tota l’estructura de la comunitat d’amfibis 

nadius (Richter-Boix et al. 2013) i sobre la 

fitness dels seus competidors més directes, 

el gripau corredor (E. calamita) i el gripauet 

(P. punctatus) (Richter-Boix et al. 2013, 

Pujol-Buxó et al. 2016, Pujol-Buxó et al. 

2019b). Tot i que hi ha indicis que els 

efectes de la competència se suavitzen amb 

el temps, com a mínim sobre el gripau 

corredor (Pujol-Buxó et al. 2019b), l’impacte 

inicial sobre poblacions competidores 

autòctones podria ser especialment negatiu 

si aquestes no estan adaptades a la 

presència de l’espècie invasora i ja estan 

amenaçades per altres motius, com passa 

sovint en zones densament  humanitzades. 

Per tant, caldria seguir no només l’expansió 

de l’espècie, sinó obtenir dades de les 
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dinàmiques poblacionals de les espècies 

d’anurs amb les que coexisteix a cada zona. 

 Finalment, cal dir que si s’assumeix 

la hipòtesi d’expansió pel riu Llobregat i els 

seus afluents, les properes prospeccions per 

tal de localitzar poblacions desconegudes 

de granota pintada s’haurien de centrar en 

la zona situada entre el Delta del Llobregat i 

les zones descrites en aquesta nota, així 

com riu amunt fins a l’àrea de Martorell. Pel 

que fa a la població de Can Marcet, a Sant 

Cugat del Vallès, potser caldria confirmar la 

possible relació amb les poblacions de 

Bellaterra citades per Llorente et al. (2002), 

al mateix temps que s’hauria de descartar 

del tot la presència de poblacions 

vallesanes més orientals que connectessin 

amb Sant Celoni o bé trobar la possible 

connexió amb les poblacions del Baix 

Llobregat. 
 

 

Taula 1.- Observacions de granota pintada reportades en aquest estudi, per ordre cronològic d’observació. 
 

Data Punt GEO (ºN, ºE) N adults Reproducció Observadors 

09.03.2017 
Can Calopa 

de Dalt 

41.429129, 

2.061821 
1 No 

Joan Maluquer-

Margalef; 

Alejandro García-

Salmerón 

2017 Can Planes 
41.427032, 

2.025900 
3 No Jordi Roca 

17.02.2018 
Can Calopa 

de Dalt 

41.429129, 

2.061821 
3 No 

Joan Maluquer-

Margalef 

07.04.2018 
Can Calopa 

de Dalt 

41.429129, 

2.061821 
1 No 

Joan Maluquer-

Margalef; 

Alejandro García-

Salmerón 

03.06.2018 
Can Calopa 

de Dalt 

41.429129, 

2.061821 
2 No 

Joan Maluquer-

Margalef 

04.03.2018 Can Planes 
41.427032, 

2.025900 
1 No 

Alejandro García-

Salmerón 

10.04.2019 
Can Marcet, 

Sant Cugat 

41.499485, 

2.068924 
5 No David Perpiñán 

11.04.2019 
Can Marcet, 

Sant Cugat 

41.499485, 

2.068924 
7 No 

Alejandro García-

Salmerón 

07.02.2020 El Papiol 
41.457035, 

2.021096 
2 Sí Enric Ortega 

24.04.2020 
Bellaterra, 

Sant Cugat 

41.499485, 

2.068924 
3 Sí 

Alejandro García-

Salmerón 
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Figura 1.- Exemplars fotografiats a Can Calopa de Dalt (esquerra) i Can Planes (centre i dreta, en el segon cas 

amplexat per un Bufo spinosus) els dies 09.03.2017 i 04.03.2018 respectivament. Fotografies d’Alejandro 

García-Salmerón. 

 

 

Figura 2.- Esquerra, exemplar observat a Can Marcet el 24.04.2020, fotografia d’ Alejandro García-Salmerón. 

Dreta, gripau corredor amplexa granota pintada, el 10.04.2020, a Can Marcet, fotografia de David Perpiñán. 

 
 

Figura 3.- Adult (esquerra) i capgrossos (dreta) de granota pintada observats al Papiol el 7 de febrer de 2020. 

Fotografies d’Enric Ortega. 
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Figura 4.- Mapa de les noves localitzacions que es llisten en aquest escrit. 
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