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Resum
Es dóna a conèixer un nou rècord altitudinal per al gripau d’esperons (Pelobates
cultripes) a Catalunya, a 1340 msnm, al Pla de Busa (Solsonès).
Abstract
A new altitudinal record of Western Spadefoot (Pelobates cultripes) in Catalonia is
given, in Pla de Busa (Solsonès) at 1340 m above sea level.
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A Catalunya, la cota màxima on s’havia observat el gripau d’esperons Pelobates
cultripes (Cuvier, 1829) era de 850 m, precisament al Solsonès (Guixé et al. 2008;
Rivera et al. 2011), tot i que l’espècie pot assolir cotes superiors, havent-se observat
fins als 1400 m a l’Aragó i fins als 1770 m a la serra de Gredos (Cejudo, 1990;
García-París, 2000).
El Grup de Natura del Solsonès, juntament amb col·laboradors del Seguiment
d'Amfibis i Rèptils (SARE) a Catalunya i la Societat Catalana d'Herpetologia, van
organitzar una sortida al Pla de Busa (Navès) el 28 d’abril de 2012, amb l’objectiu
d’extreure el màxim nombre d’exemplars d’Ommatotriton ophryticus, un tritó
al·lòcton detectat el 2011 (Fontelles et al. 2012). En el transcurs del mostreig de
basses de la zona es va trobar un subadult de gripau d’esperons (Pelobates cultripes) a
la Bassa Gran del Camp del Mollà (UTM: 31T 388000E / 46611820N) situada a 1340
m d’altitud. A la mateixa bassa hi havia adults i força capgrossos de granota verda
ibèrica (Pelophylax perezi) i alguns de tòtil comú (Alytes obstetricans), gripauet
(Pelodytes punctatus), reineta meridional (Hyla meridionalis) i gripau comú (Bufo
bufo).
Per altra banda, el 6 de juliol de 2012, en el marc del programa de seguiment de la
biodiversitat que està duent a terme el Grup de Natura del Solsonès, es va realitzar una
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campanya de prospecció multidisciplinària per a conèixer el màxim nombre
d’espècies animals i vegetals de l’entorn de Busa, gràcies a la col·laboració de
diferents experts i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Entre moltes altres
observacions d’interès, es va trobar un altre exemplar de gripau d’esperons a la bassa
del bosc del Rial (UTM: 31T 387910E / 4661855N; 1310 m d’altitud), localitzada a
775 m de distància de la Bassa Gran del Camp del Mollà.
Aquestes dues troballes posen de manifest la presència d’una petita població de gripau
d’esperons en aquesta àrea on fins ara havia passat desapercebuda, i on l’espècie ha
trobat unes condicions ambientals adients per a la seva pervivència. De fet, és un tret
característic d’aquesta espècie el manteniment de petits nuclis poblacionals amb molt
pocs exemplars reproductors lligats a un o dos punts d’aigua localitzats en hàbitats
subòptims (Tejedo & Reques, 2002). En són exemples a Catalunya les poblacions
existents al Garraf (Gómez et al. 2011) i a la Garrotxa (Campeny et al. 2004).
Per altra banda, les dues observacions s’han realitzat en el marc de campanyes amb un
esforç excepcional de prospecció, amb la participació de nombrosos especialistes. Tot
i la dificultat d’organitzar aquest tipus d’activitats, és important remarcar que els
resultats obtinguts són sempre interessants i, per tant, poden esdevenir una opció a
tenir en compte per millorar el coneixement en àrees amb mancances importants
d’informació.
Seria interessant realitzar un seguiment d’aquesta població, per tal de valorar la seva
tendència en el context de muntanya i d’altitud on es troba.
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Gripau d’esperons (Pelobates cultripes). Foto: Fermí Sort i Ferran Fontelles.

Àrea del Pla de Busa (Solsonès). Font: ICC.
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Bassa Gran del Camp de Mollà (Pla de Busa, Solsonès). Foto: Joan Ferrer.
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