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RESUM  
 

En aquesta nota es comunica, per tal que quedi constància històricament, la presència de 

Discoglossus pictus a la zona mitja del Maresme, al menys des de l’any 2014.  
 

PARAULES CLAU: Granota pintada, colonització, distribució, Catalunya.  

 

ABSTRACT 
 

In this note, the presence of Discoglossus pictus in the middle of the Maresme, at least since 2014, is 

communicated so that it is historically recorded. 
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Fins el moment se’n tenia informació de la 

expansió de Discoglossus pictus, de la 

població introduïda al Rosselló, cap el sud 

fins la conca de la Tordera. A part de que es 

coneixia de  l’existència al Baix Llobregat, 

Collserola i Vallès Occidental (Vives-Balmaña, 

1990; Rivera, 1998; Base de dades de la 

Societat Catalana d’Herpetologia- BdD-SCH).  

En aquesta nota es vol comunicar la 

presència ja a la zona mitja del Maresme. En 

concret es va detectar per primera vegada el 

17/11/2014 a la Zona agrícola de Les 

Pinedes, de Vilassar de Mar (UTM DF4795). 

Es tractava d’un subadult. S’ha ratificat 

posteriorment al mateix lloc el 26/02/2016, 

varis exemplars en fase fenològica 

reproductiva.  

A part, també es van detectat exemplars el 

26/04/2016 (i dates posteriors) als Vivers 

Municipals, prop dels bombers de Mataró 

(UTM DF5198) (veieu Imatge 1).  

Avui en dia es segueixen observant individus 

a la Zona agrícola de Les Pinedes, de Vilassar 

del Mar essent les darreres observacions 

aquest estiu del 2020 i que el dia 

19/05/2018, on es van observar adults i 

capgrossos. 

Des de la zona de Vilassar de Mar hi ha un 

continuo de camps agrícoles fins i la zona de 

Mataró, on la riera d’Argentona faria de 

connector. 

Cal comprovar si hi ha continuïtat  amb el Alt 

Maresme. En el moment de les primeres 

observacions, van semblar interessants 

aquestes presències, però atès el moment 

actual, es comunica per tal que quedi 

constància històricament. Tanmateix la 

distribució coneguda avui en dia no ha variat 

massa respecte al detectat al 2016, de fet en 

aquell moment eren quadrats UTM 10 x 10 

km nous de la seva distribució: el DF49 i el 

DF59, actualment, considerant allò publicat 

(Base de dades de l’Asociación Herpetológica 

Española: AHE-S.I.A.R.E.), tan sols seria nou el 

DF59 (Figura 1).  

Sobre l’origen de aquestes poblacions, al 

estar virtualment desconnectades del front 

nord expansiu o del nucli dels voltants de 

Barcelona, i sense haver pogut fer altres 

indagacions en las proximitats dels nous llocs 

citats, no hi ha prou indicis per donar una 

explicació, encara que el més plausible fora el 

d’una introducció fortuïta al viver i o a la zona 

agrícola, no es descarta però sense indicis, la 

poc possible expansió natural des del Vallès, 

o a través de la costa del Alt Maresme, cosa 

que a hores d’ara algú l’hauria d’haver 

detectat ja. 
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Figura 1.- Distribució de les citacions de Discoglossus pictus à l’àrea del Maresme. La quadricula 

assenyalada com a “nou UTM” es la nova localització presentada en aquesta nota 31T DF59. Les altres 

encerclades en vermell son quadricules ja publicades (BdD-SCH: DF28, DF29, DF49, DF71. - AHE-S.I.A.R.E.: 

DF28, DF38, DF49, DG51, DG61, DG70), encara que per la quadricula 31T DF49, també es presenten 

dades en la present nota. 
 
 

          
 

Imatge 1.- Mascle adult de granota pintada dels vivers municipals, prop del Parc de Bombers de Mataró  

07/03/2019. Foto: Lluís Aldrufeu Orriols. 
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