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eu sentit mai l’expressió: sembla que ploguin granotes? I és 
que aquests animals sempre van relacionats amb l’aigua i 
quan plou és el millor moment per veure’ls, ja que surten 
a passejar i a remullar-se. Les granotes, els gripaus i els 

tritons són del grup dels amfibis, animals amb un cicle de vida 
complex i emocionant que gira al voltant de basses, llacunes, 
rierols i pous. Però actualment hi ha molts canvis ambientals, 
com l’assecament de basses o l’aparició de noves malalties 
que fan que les seves poblacions es trobin amenaçades a nivell 
mundial.

Per aquest motiu durant l’any 2015 la Fundació Barcelona Zoo 
i l’IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa 
de la Natura) vam engegar un projecte per coneixer millor les 
poblacions d’amfibis dels Aiguamolls de l’Empordà, un Parc 
Natutral situat al nord-est de Catalunya i, que com bé indica el 
seu nom, és un espai natural ple d’aigua, idoni per aquests tipus 
d’animals. Es va crear l’Equip Amfibic del Centre de Fauna dels 
Aiguamolls de l’Empordà un grup d’investigació que té com a 
objectiu detectar l’estat de les poblacions així com determinar la 
presència d’un fong que emmalalteix les granotes i els gripaus, 
l’anomenat fong Bd Batrachochytrium dendrobatidis.

Per poder trobar els amfibis es van fer moltes sortides al camp, 
moltes de nit. Va ser molt emocionant! Equipats amb llums 
frontals, salabres, botes d’aigua i material de mostreig, varem 
prospectar el terreny en busca de cants de granotes, gripaus i els 
apreciats tritons, ja que aquests últims es creuen desapareguts 
en aquesta zona, ja que fa anys que ningú n’ha vist cap. Tot 
aquest treball de camp es va fer durant l’època reproductiva 

dels amfibis, entre febrer i juny, d’aquesta manera es van poder 
trobar animals en totes les fases del seu cicle vital, tant adults 
com postes d’ous, capgrossos i metamòrfics.

Als Aiguamolls de l’Empordà hi ha una gran riquesa d’amfibis 
i tanta feina de camp va donar el seu fruit. En un sol any de 
mostreig es va arribar a trobar vuit espècies d’anurs (granotes 
i gripaus), però ni un sol tritó. Així doncs, s’hauran de continuar 
buscant! La granota verda Pelophylax perezi, la reineta Hyla 
meridionalis i el gripau corredor Epidalea calamita són els més 
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abundants, ja que són molt cantaires i en l’època reproductora els seus cants es detecten 
a gran part de la zona d’estudi. La granota pintada Discoglossus pictus, també es va trobar 
dispersada en molts ambients.

El gripau comú Bufo spinosus, que no es detectava en cap estudi des de feia 
10 anys, també es va veure en diverses basses i es van trobar postes 
d’ous. D’altra banda també es varen trobar diversos gripaus adults 
depredats per llúdries Lutra lutra. Fins i tot es van trobar dues 
espècies amb unes poblacions molt desconegudes en aquesta 
zona, la granoteta de punts Pelodytes punctatus, que pot 
cantar sota l’aigua, i el gripau d’esperons Pelobates 
cultripes que sovint s’enterra als camps de conreu. 
També es va sentir cantar el tòtil Alytes obstetricans, 
espècie estranya a la zona i que caldrà confirmar la 
seva presència en futurs estudis.

Pel que fa a les malalties, es va trobar el fong 
Bd en un sol exemplar de granota pintada. 
Gràcies a la col·laboració dels investigadors 
del laboratori del CSIC (Museo Nacional de 
Historia Natural), a Madrid, també es van 
aprofitar les mostres recol·lectades per mirar 
una altra malaltia molt letal pels amfibis, la 
provocada pel ranavirus, però totes les mostres 
van donar negatiu. Són bones notícies, però tot 
i així, aquestes malalties s’hauran de continuar 
vigilant de ben a prop per tal de vetllar per la 
conservació dels amfibis.

Gripau comú als meandres 
del riu Fluvià
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Molts nens i nenes van poder gaudir i aprofundir sobre aquest 
treball amb l’observació de capgrossos de diferents espècies, 
així com del material de camp i la realització d’una granota amb 
material reciclat en uns tallers que es van fer per la “Primavera 
creativa”, un dia molt especial de primavera que se celebra al 
Parc Natural.

Ha estat un treball molt bonic de realitzar i amb uns resultats molt 
interessants, però alhora se’ns han creat molts interrogants sobre 
la conservació d’aquests curiosos animals. Això ens ha fet venir 
ganes de saber-ne més coses i de continuar investigant. Esperem 
doncs que aquest estudi sigui només el principi d’un llarg i ampli 
projecte per vetllar per la conservació dels amfibis.

Bassa del Clot de les Guatlles, a Vilaüt

Mostreig nocturn

Taller sobre amfibis al Cortalet dels Aiguamolls

Maria Pifarré, Sandra Saura, Cecília Pedernera


