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7. El punt d’inserció de la cresta dorsal comença a la meitat del cap. Bec molt
desenvolupat. Molt grosses, poden arribar als 130mm. Pelobates cultripes.

8. Reticulat al vel caudal.................................................................................................9
8. Sense reticulat al vel caudal.....................................................................................10

9. Reticulat irregular. Espiracle ventral. Discoglossus pictus.

9. Reticulat regular. Pelodytes puctatus.

10. Color clar (bru, marró, etc.). Punts negres a la cua………………………………………….…11
10. Color negre o marró molt fosc. Color uniforme…………………………….….......………….12

11. Extrem caudal arrodonit. Espiracle ventral. Alytes sp.

11. Extrem caudal acabat en punta sovint negre, ventre clar. Pelophylax sp.

12. Mida Mitjana (4-5mm), color marró fosc i extrem caudal obtús. Rana temporaria.

12. Mida molt petita (3mm), coloració negra i punta de la cua arrodonida.…………....13

13. Puntet blanquinós just darrera de la boca, a la part ventral. Epidalea calamita.
13. Sense puntet blanc a la part ventral. Bufo spinosus.

1. Brànquies externes. Cap poc més ample que el cos……………………..……...…...........….2
1. Sense brànquies externes. Cap molt més ample que el cos......................................6

2. Dits curts.....................................................................................................................3
2. Dits llargs. Extrem caudal acabat en punta. Triturus marmoratus.

3. Absència de punts clars a la base de les potes...........................................................4
3. Punts clars a la base de les potes. Salamandra salamandra.

4. Cap aproximadament tant llarg com ample………………………………………………….……….5
4. Cap allargat i estret. Amb brànquies petites. Calotriton sp.

5. Aleta caudal superior començant al final del cap. Pleurodeles waltl.

5. Sense trets distintius clars. Coloració bruna uniforme. Sovint se li intueix un antifaç
fosc o línia fosca als ulls. Lissotriton helveticus.

6. Ulls molt separats, situats als laterals del cap............................................................7
6. Ulls més junts, propers al centre del cap...................................................................8

7. El punt d’inserció de la cresta dorsal comença a l’alçada dels ulls. Dues línies
negres a la cua. Color clar amb punts brillant. Hyla meridionalis.

*Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., & Van Der Voort, J. (2016). Field guide to the amphibians and reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury Publishing.
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