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RESUM  
 

En aquest treball s’han radiomarcat, mitjançant un emissor que emet una 

freqüència diferent en funció de la temperatura a la qual es troba, un total de 4 

gripaus corredors (Bufo calamita) que posteriorment foren alliberats a la Bassa 

de l’Astor (terme municipal de Lleida), per tal d’estudiar les estratègies 

comportamentals de l’espècie en una zona semi-àrida. 

 

Dels 4 animals alliberats, un es perdé als pocs dies, la resta foren seguits 

mitjançant radioseguiment uns 64 dies, entre finals d’hivern i principis de 

primavera del 2007. Durant aquests temps els animals es refugiaren en 

diferents refugis ja existents dels quals sols es movien en dies de pluja. 

 

En el treball de seguiment s’anotà en cada una de les localitzacions la 

temperatura ambiental del moment i la freqüència a la qual emetia l’emissor. 

Donat que es tenien els emissors calibrats, a partir d’aquesta freqüència es 

podia obtenir la temperatura a la qual es trobava l’emissor, és a dir la 

temperatura corporal del gripau en aquest cas. 

 

Mitjançant programes estadístics s’ha pogut determinar que durant el període 

hivernal i principis de primavera existeix una relació estadísticament 

significativa entre la variació de la temperatura ambiental i la temperatura 

corporal dels gripaus. Aquesta relació no es dona però en el període estival. 

Això fa pensar que el comportament del calamita esdevé una forma de 

termoregulació actuant per tal d’evitar extrems crítics de temperatura i humitat. 

 

S’ha pogut determinar també que gràcies a les característiques dels refugis 

utilitzats en la zona d’estudi (munts de pedres o caus d’altres espècies) els 

gripaus aconsegueixen mantenir-se en ambients on la variació de temperatura 

és inferior a la variació de la temperatura exterior. Així la variació de la 

temperatura corporal dels gripaus és també inferior. 



 

 

 

 

Pel que fa als moviments entre els diferents refugis, aquests varien en funció 

de cada animal. La distància mitja recorreguda en el total dels desplaçaments 

ha estat de 185 metres lineals. Aquests desplaçaments s’han donat sempre en 

dies de pluja o l’endemà d’un dia de pluja. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Durant els darrers anys les poblacions d’amfibis d’aquí i d’arreu del món han 

sofert un fort declivi (Blaustein et al.; 1994, Houlahan et al.; 2000). És per això 

que en aquests últims temps ha augmentat arreu la recerca en el seguiment i la 

conservació dels amfibis de diferents espècies, mitjançant l’estudi de la seva 

biologia, ecologia de poblacions, etc.  

 

Els amfibis són animals altament sensibles als canvis de l’entorn en el que 

habiten. És per això que l’estudi de les seves poblacions esdevé un 

bioindicador de la salut del medi en general. 

 

Per moltes de les espècies distribuïdes arreu del planeta, els paràmetres del 

seu cicle vital poden variar entre diferents poblacions. Per tant són necessaris 

els coneixements de les poblacions en tots els seus hàbitats, per tal de poder 

disposar d’estratègies clares de cara a la seva gestió. 

 

El propòsit d’aquest treball es col·laborar en l’estudi de la biologia i el 

comportament del gripau corredor (Bufo calamita) en un medi semi-àrid  com 

és la zona de Mas de Melons. 

  

De fet els ambients estèpics tot i ser abundants fins fa relativament poc temps, 

són avui en dia encara força desconeguts. Per això són necessaris els estudis 

de la fauna que hi habita de cara a poder-ne gestionar les seves poblacions 

davant les problemàtiques a que es troben sotmesos aquests ambients degut a 

l’acció humana. 

 

 

 
 
 
 



 

1.1.    SITUACIÓ DELS SECANS A CATALUNYA 

 
A diferència del que es dóna en bona part de la depressió de l’Ebre, a Catalunya 

la majoria dels secans de caire estèpic es troben fortament conreats. Aquest fet 

contrasta amb el paisatge que es donava fins a principis del segle XX quan bona 

part de les planes lleidatanes es trobaven dominades per un mosaic de conreus 

de secà, timonedes, saladars, màquies, brolles i espartars. Així ho confirma la 

revisió d’antics cadastres municipals i ordres reals.  

 

Com a conseqüència de les desamortitzacions es posaren a la venda grans 

superfícies d’erms que passaren a ser romputs. Anys més tard aparegueren els 

principals canals de reg: el canal d’Urgell el 1865, el Canal d’Aragó i Catalunya el 

1909 i el canal auxiliar d’Urgell el 1932, aquests posaren en regadiu unes 120.000 

hectàrees de terreny. Aquests fets implicaren una dràstica reducció de les zones 

semi-àrides naturals, fins a la seva pràctica desaparició actual. 

 

Tot i l’acceleració de la seva desaparició, la poca presència dels adobs minerals i 

la falta de mecanització, obligaven fins no fa massa a deixar grans superfícies 

agrícoles en guaret per tal de facilitar un repòs i una lleu regeneració a la terra 

agrícola. Aquests guarets passaren a ser ocupats de forma temporal per les 

espècies animals i vegetals típiques dels ambients semi-àrids. 

 

Actualment ja sols queden a Catalunya unes 90.000 ha de secà que es poden 

considerar de caràcter semi-àrid. Una de les principals característiques d’aquests 

ambients és la seva estacionalitat i la seva baixa productivitat. En efecte les 

pluges no sols i són escasses sinó que s’hi solen concentrar a la primavera 

essent l’estiu extremadament sec. 



 

2. ANTECEDENTS 
 

2.1.  Importància dels amfibis en els ecosistemes 

 

Les poblacions d’amfibis d’arreu del planeta estan disminuint de manera prou 

significativa. Aquesta progressiva davallada comporta implicacions importants 

en el funcionament dels ecosistemes i, fins i tot, pot tenir importants 

repercussions en el benestar humà (Gardner; 2001). 

 

Els amfibis formen part de molts ecosistemes i a vegades en constitueixen una 

fracció prou elevada de biomassa vertebrada (Beebee; 1996). L’elevada 

biomassa col·lectiva que representen, juntament amb la seva alta i eficient 

digestió (Woolbright; 1991), expliquen el significat funcional en el manteniment 

dels fluxos d’energia i de carboni en els ecosistemes (Pearman; 1997), 

concretament a través del manteniment de l’abundància de les poblacions 

d’artròpodes (Guyer; 1990). A més, són adients per depredadors con aràcnids, 

serps i ocells (Guyer; 1990, Woolbright; 1991). Al ser alhora depredadors i 

preses tenen un paper clau en la dinàmica de la  cadena  tròfica, especialment 

en els boscos tropicals (Blaustein et al.; 1994). 

 

Aquests vertebrats són importants per diferents àmbits: l’ecològic i l’antròpic, 

essent en aquest darrer usats en farmacèutica i en l’agricultura. 

 

Presenten una gran importància ecològica a conseqüència del seu cicle vital de 

dues fases, degut a la seva presència en hàbitat terrestre i aquàtic. Aquest fet 

produeix també grans efectes en el flux de nutrients entre aquests dos tipus 

d’hàbitats (Beebee;1996) i redueixen l’eutrofització, no solament per la reducció 

de nitrogen per part de les larves d’anurs, sinó també directament reduint la 

biomassa d’algues verd-i-blaves fixadores de nitrogen; és a dir, redueixen la 

producció primària a l’alimentar-se d’algues. 

 



 

Per a un ús estrictament antròpic els amfibis representen una gran font per a 

components farmacèutics que encara han de ser explotats. Alguns compostos 

extrets de les glàndules paròtides de certs anurs són emprats en el tractament 

de cremades i migranyes, mentre que molts usos estan encara per descobrir 

(Blaustein & Wake; 1995).  

 

Pel que fa l’agricultura, cal destacar que la gran voracitat depredadora que 

presenten, en estat adult, com a depredadors d’insectes, els fa ésser una 

espècie a tenir en compte en el control biològic de certes plagues. A més, la 

seva presència no comporta cap dany als cultius. El seu hàbit granívor els 

converteix també, en important vectors de dispersió de llavors (Melinda; 2000)   

 

 

2.1.1.  Els amfibis com a bioindicadors ambientals 
 

Els amfibis són animals altament sensibles als canvis de l’entorn que els 

envolta degut a llurs característiques fisiològiques i ecològiques. En aquest 

sentit, la situació o estat en que es troben les seves poblacions són emprats 

com a bioindicadors de la salut del medi (Blaustein & Wake; 1995, Diamond; 

1996,  Gardner; 2001). 

 

En ocupar tant el medi terrestre –fase adulta- com aquàtic –fase larvària- es 

troben més exposats a tot tipus de contaminants que es puguin trobar en 

ambdós medis i la seva pell (epidermis sense queratina ni escames i poques 

capes de cèl·lules) els fa molt fràgils a qualsevol alteració i/o contaminació del 

seu hàbitat doncs per la pell absorbeixen moltes substàncies que poden afectar 

la seva fisiologia (Duellman & Trueb; 1994). 

 

Un altre motiu que situa als amfibis com adequats bioindicadors és el fet que 

interaccionen amb un gran nombre d’espècies en llur hàbitat en el decurs de la 

seva vida. La majoria d’anurs exerceixen un doble paper en la cadena tròfica, 

com a herbívors durant l’estadi larvari i carnívors com a adults, construint uns  



 

bons indicadors del canvi en la composició tan de les comunitats faunístiques 

com florístiques, possiblement induïts per l’estrès ambiental (Gardner; 2001).  

 

Els amfibis, actuen també com a “mesuradors” del canvi climàtic global. La 

seva pèrdua pot tenir un major impacte en la tendència preocupant, cada 

vegada més notable, de les poblacions de fauna silvestre en general ( Blaustein 

& Kiesecker; 2002). 

 

D’antuvi els indicadors emprats per a determinar la qualitat de l’aigua han estat 

basats en paràmetres fisicoquímics, els quals tenen una validesa més puntual, 

però darrerament s’està valorant més un altre tipus d’indicador. Aquest altre 

tipus es basa en els organismes que hi ha a l’aigua, doncs delaten els 

possibles canvis que hi puguin haver en la qualitat d’aquesta. 

 

Aquesta tendència de canvi en l’ús de la tipologia dels indicadors s’ha vist 

potenciada per la Directiva  Marc de l’Aigua ( Directiva 2000/60/CE, modificada 

en alguns punts per la Directiva 2008/32/CE), ja que aquesta canvia els 

objectius de la gestió de l’aigua fent que el punt clau a assolir sigui el bon estat 

ecològic i no cobrir la demanda per a l’ús humà com ha estat fins ara. 

 

El valor que cada grup d’organismes pugui aportar com a indicador varia en 

funció del grup. En els organismes utilitzats com a indicadors s’hi inclou la 

fauna invertebrada, els peixos i la flora aquàtica. No es tenen en compte però, 

ni els amfibis ni els rèptils, tot i que les seves funcions com a bioindicadors ja fa 

temps que han estat descrites (Blaustein et al.; 1994) 

 

Dins els criteris utilitzats en la declaració de sòls contaminants (RD 9/2005) o 

aigües potables (Directiva 98/83/CEE) es determina una sèrie de llindars 

generals de toxicitat per tal d’estimar els impactes potencials i la planificació de 

les activitats permeses i prohibides per a cada tipus de medi. Un dels perills 

considerats és l’ecotoxicològic, és a dir, els possibles impactes sobre la flora i 

la fauna deguts principalment al contacte, ingesta o absorció de substàncies 

tòxiques derivades de l’activitat humana. 



 

2.1.2. Dinàmica metapoblacional en els amfibis. 
 
 
L’absència de membranes amniòtiques o d’una coberta impermeable en els 

ous, converteix als amfibis en els únics tetràpodes terrestres que han de 

realitzar les seves postes a l’aigua. 

 

Dins la classe Amphibia, els gripaus són els amfibis més terrestres, doncs a 

excepció de la fase larvària la resta del seu cicle vital transcorre fora de l’aigua. 

Aquest fet implica que es donin migracions tant pre com post-nupcials als llocs 

de reproducció, definint així diferents zones o territoris vitals (zones de 

reproducció, zones d’hivernada, zones d’estivació) per a cada una de les 

espècies. 

 

L’existència de les tolles on dur a terme la reproducció en zones més o menys 

allunyades de les àrees d’hivernada implica, en aquestes espècies, l’existència 

d’una dinàmica metapoblacional clara.  

 

El funcionament de les metapoblacions, és a dir poblacions amb canvis 

d’individus entre subpoblacions colindants reproductives, ha estat estudiat en 

moltes espècies de micromamífers i fins i tot d’insectes, mitjançant la utilització 

de tècniques de captura i recaptura. Darrerament es comencen a utilitzar amb 

els amfibis tècniques de seguiment mitjançant radio-tracking. (Miaud, et al. 

2005, Miaud & Sanuy, 2005). Aquestes tècniques permeten un coneixement 

més exhaustiu dels moviments dels individus que formen la metapoblació 

durant els diferents períodes de l’any. L’estudi de les metapoblacions emfatitza 

la importància dels processos regionals i de paisatge en la determinació dels 

patrons locals d’abundància i dinàmica poblacional.  

 

Aquestes reunions en els llocs de reproducció permeten determinar conjunts de 

poblacions i la seva distribució en l’espai. Així una metapoblació és una 

població dividida en un nombre de subpoblacions que intercanvien individus i  

 



 

per tant també informació genètica i que són subjectes a processos d’extinció i 

recolonització locals. 

 

Tot i que els amfibis predominantment són animals fidels als seus hàbitats 

poden desplaçar-se distàncies molt més grans a les que en un principi es 

suposava. Es suposa que la seva capacitat de dispersió els permet, mitjançant 

migracions ocasionals, connectar poblacions separades per desenes de 

quilòmetres en funció de la orografia del terreny. 

 

En el cas del Bufo calamita en les zones àrides, on la disponibilitat d’aigua és 

un factor limitant i on els gripaus no presenten fidelitat al lloc de posta, es 

considera difícil determinar una població. (Miaud et al.; 2000). 

 

Sinch determinà per al Bufo calamita a Alemanya que les diferències 

genètiques entre els individus que es reproduïen en el mateix lloc, però en 

èpoques diferents, eren majors entre poblacions temporals que no pas en les 

poblacions locals. Es pot dir per tant que les metapoblacions de gripau corredor 

consisteixen en interaccions locals i temporals entre poblacions. 

 

Es evident que les espècies que habiten en ambients fluctuants estan 

sotmeses a més esdeveniments que les poden dur a l’extinció a nivell local, 

resultant tenir així una major necessitat de dispersió (Green; 2003). 

 

Són molts els factors que influeixen en la dificultat de dispersió dels amfibis i 

per tant en la facilitat de manteniment d’unes metapoblacions viables. Entre 

aquests factors podem destacar la fragmentació de l’hàbitat, qualitat de les 

aigües superficials, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Situació actual. El declivi de les poblacions d’amfibis 
 

 

La principal causa en la reducció de la biodiversitat de la terra cal atribuir-la a 

l’impacte antròpic envers el medi ambient. En general, determinats canvis 

globals com l’alteració en la temperatura, les precipitacions, la radiació 

ultraviolada i l’extensió generalitzada de contaminants, afecten a escala local 

les poblacions d’amfibis. La diferència vers llur susceptibilitat depèn de 

nombroses variables com poden ser: l’estadi de desenvolupament, l’espècie, la 

població, la geografia, els paràmetres climàtics, la qualitat de l’aigua i la història 

biològica particular de les tensions i impactes rebuts de cada espècie i població 

en el decurs de la seva existència en una zona determinada. 

 

La complexitat de la dinàmica dels sistemes ecològics, evidencia la dificultat de 

preveure com el canvi ambiental regional i global es tradueix en la disminució 

local d’espècies (Blaustein & Keisecher; 2002). Existeixen, per tant; diferents 

problemes per tal de poder identificar les causes específiques del declivi en les 

poblacions animals. Aquest fenomen és fruit de la interacció de molts factors 

difícils d’individualitzar pel seu estudi i que actuen de forma diferent depenent 

de les condicions espacials, de la població i de l’espècie que es tracti (Geen; 

2003). 

 

Tot i que cada cop existeix més informació sobre les regressions de les 

poblacions d’amfibis (Aford & Richards; 1999, Houlahan et al.; 2000), hi ha poc 

consens sobre quins són els factors responsables i implicats en aquest 

esdeveniment. Nombroses causes han estat suggerides per explicar tals 

declivis, aquestes semblen derivar-se principalment de forma directa de 

l’activitat humana. 

 

Els amfibis, amb unes 6.300 espècies conegudes, estan amenaçats a escala 

global. Un estudi recent (www.globalamphibians.org) sobre aquests éssers va 

decretar que aproximadament un terç (32%, 1.856 espècies) de les espècies  



 

d’amfibis que hi ha a tot el món es troben amenaçades. Els amfibis, han existit 

a la terra des de fa 300 milions d’anys i alarmantment en les dues últimes 

dècades hi ha hagut un nombre molt important d’extincions, 168 espècies es 

creu que s’han extingit i que almenys 2.469 (43%) tenen poblacions que estan 

en declivi. Això indica que el nombre d’extincions i espècies amenaçades 

probablement continuarà augmentant. Algunes espècies ara presents 

desapareixeran sense que en quedi constància, perdent-se tota la informació 

genòmica i la seva importància en la biodiversitat a més d’altres consideracions 

i/o de processos biològics. 

 

El factor més important que dirigeix a la població d’amfibis a un declivi és la 

destrucció d’hàbitats. Tanmateix resulta alarmant que en alguns casos, on els 

habitats es troben protegits, els amfibis continuen desapareixent. Les causes 

d’aquest fenomen en són moltes, però en destaquen: una malaltia anomenada 

Chytridiomycosis, que es troba emergent, i l’efecte del canvi climàtic. La 

Chytridiomycosis és provocada per un fong patogen, Batrachochytrium 

dendrobatidsi. Aquest patogen es troba associat amb la pèrdua de la 

biodiversitat considerablement. El fong B. dendrobatidsi viu a la pell dels 

amfibis, si es donen les condicions adequades, pot créixer suficientment com 

per a acabar amb la vida dels anurs. Aquestes condicions són les que s’estan 

donant cada cop amb més freqüència i arreu del món a causa de l’escalfament 

global. 

 

Alguns dels factors són òbviament compartits amb altres tipus d’espècies 

amenaçades del planeta i són part de la crisis de la biodiversitat mundial, tals 

com la ja esmentada destrucció de l’hàbitat, l’alteració i fragmentació d’aquest 

(Marsh & Trenham; 2001); les espècies introduïdes i la sobreexplotació. 

Malgrat tot els amfibis també han disminuït en ambients protegits (Wake; 1991). 

Aquests mecanismes més complexes i exclusius inclouen el canvi climàtic 

(Kiesecker et al.; 2001), l’augment de la radiació UV-B, els contaminants 

químics (Blaustein et al.; 1994), les malalties infeccioses i les deformacions (o 

malformacions). 

 



 

Els mecanismes essencials d’aquests factors són complexes i poden actuar de 

forma sinèrgica amb altres factors simples com la destrucció de l’hàbitat i les 

espècies introduïdes, per agreujar el declivi (Kiesecker et al.; 2001,  Blaustein & 

Kiesecker; 2002). 

 

Els científics conclouen que no hi ha una única causa que provoqui aquest 

declivi, sinó que són tots aquests factors els que estan amenaçant a les 

poblacions d’amfibis i l’amenaça tendeix a variar en funció de la localitat de les 

poblacions. 

  

 

2.3.  Treballs previs amb l’espècie 
 

 

Són varis els treballs que s’han realitzat amb el Bufo calamita en diferents llocs 

d’Europa per tal de determinar diferents aspectes de la seva biologia. 

 

El grup de recerca PLANFORBIO de l’ETSEA està treballant també amb 

aquesta espècie des de fa temps. Des d’aquí s’han iniciat línies d’investigació 

en aspectes d’esqueletocronologia, radiacions UB, radioseguiment, etc. basant-

se en l’estudi de les poblacions de les zones semi-àrides, característiques dels 

voltants de Lleida. 

 

Així es poden destacar els treballs realitzats per Oromí N. & Sanuy D. el 2003, 

Sanuy D. & Joly O. (en premsa), Sanuy D. et al. el 2005 o Sinsch U., Oromí N. 

& Sanuy D. el 2007. 

 

Paral·lelament també existeixen alguns treballs de telemetria amb aquesta 

espècie, com els realitzats per Miaud C., Sanuy D. & Avrillier J.N. el 2000, per 

Miaud C. & Sanuy D. el 2005 o per Miaud C. & Sanuy D. el 2001. 

 

 



 

De fet el treball que es mostra s’engloba dins un d’aquests estudis realitzat pel 

grup de recerca PLANFORBIO que pretén determinar el comportament i la 

biologia del Bufo calamita en les zones semi-àrides. Aquets treball incideix 

sobre el comportament de l’espècie durant el període hivernal i principis de 

primavera. 

 

2.4.  Definició de l’espècie 
 

2.4.1. Els amfibis 
 

El nom amfibi procedeix del mot grec “amphis” i “bio” que significa doble vida 

fent referència a les dos fases de desenvolupament que presenten els amfibis; 

una en forma de larva i embrió que es desenvolupa a l’aigua i una de terrestre 

en forma d’adult. 

 

Gràcies a les adaptacions que els permeteren afrontar aquesta “doble vida” els 

amfibis foren els primers animals vertebrats que pogueren abandonar el medi 

aquàtic, almenys de  forma parcial. Les principals adaptacions a la vida 

terrestre que sofriren foren en la locomoció, en la respiració i en el control de la 

pèrdua d’aigua corporal. Els quedà pendent encara el tema de la reproducció ja 

que per poder-la dur a terme necessiten encara la presència de l’aigua. 

 

Aquests animals tetràpodes aparegueren a finals de l’era primària i a partir dels 

Ichyostegidae (finals del Devonià superior). S’expandiren enormement durant el 

Secundari on efectuaren una amplíssima radiació evolutiva. (Leskovar C. et al; 

2006)  

 

Actualment sobre unes 3200 espècies s’agrupen dins dels anurs (Anura o 

Salientia). Aquests són animals que presenten generalment el cap i el cos 

sense solució de continuïtat, són robustos i no presenten cua en estat adult. 

Les potes posteriors solen ser més llargues que les anteriors. Entre aquests els 

comunament anomenats gripaus (galapats o grapals) són més rabassuts i amb  



 

potes posteriors més curtes si els comparem amb les granotes, també 

presenten uns hàbits més marcadament terrestres. (Leskovar C. et al; 2006). 

 

Els amfibis, en no presentar membranes amniòtiques ni una coberta 

impermeable dels ous, són els únics tetràpodes terrestres que han de realitzar 

la posta a l’aigua. Dins la classe Amphibia els gripaus són els amfibis més 

terrestres transcorrent quasi tot el seu cicle vital, a excepció de la fase larvària, 

fora de l’aigua. Tot i així necessiten la presència de zones humides o tolles 

ocasionals on poder fer les postes i on s’hi puguin desenvolupar els 

capgrossos. 

 

 

2.4.2.  El gripau corredor 
 

2.4.2.1.   Descripció de l’espècie 
 
El gripau corredor (Bufo calamita) és un amfibi que pertany a la família 

Bufonidae i a l’ordre dels anurs de la classe Amphibia, en el fílum dels 

Chordata i dins el regne Metazoa. 

 

Actualment alguns autors apunten a un possible canvi de gènere de l’espècie la 

qual passaria a anomenar-se Epidalea calamita. Tot i això, donat que els 

taxonomistes no s’acaben de ficar d’acord, en la realització d’aquest treball s’ha 

adoptat el nom de Bufo calamita.  

 

En altres llengües s’anomena: sapo corredor, en castellà; apo lasterkaria, en 

euskera; sapo corriqueiro, en gallec; crapaud calamite, en francès; rospo 

palustre, en italià i natterjack, en anglès.  

 

És un gripau de mida mitjà, més petit que el gripau comú (Bufo bufo) i d’una 

mida similar a l’altre representant del gènere Bufo de la península el B. viridis.  

La mida dels mascles oscil·la entre els 4 i els 7 cm, les femelles són  



 

lleugerament més grans oscil·lant entre els 5 i els 8 cm, tot i que poden haver-hi 

animals més grans (de fins a 10 cm de longitud). El pes de les femelles pot 

arribar als 75 gr. 

 

Presenta un cos robust i un cap més ample que llarg amb un musell arrodonit i 

curt. Són característiques d’aquesta espècie les marcades glàndules paròtides 

casi paral·leles entre sí (tot i que sol ser menys berrugós que el comú) i 

presenta freqüentment una línia ventral groguenca que el diferencia del Bufo 

bufo (aquesta línia pot ser absent en algun dels individus). Presenta una 

coloració entre grisa i verdosa, amb taques més fosques, un ventre entre gris i 

blavós i tacat de bru. Tot i això es troben grans variacions de color entre uns 

individus i uns altres. Presenta un timpà poc visible i té un iris de color groc 

llimó o verdós amb les pupil·les el·líptiques horitzontals (veure foto 2). 

 

 
        Foto 1: Exemplar adult de Bufo calamita. (Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles 

Españoles, de www.mma.es) 

 

 

Les extremitats són curtes amb palmejatures molt reduïdes i situades a la base 

dels dits posteriors, presenta els tubercles sub-articulats parells (Llorentí G.A, 

et al; 1995). 



 
                           Foto 2: Gripau corredor (Albert Gispert) 

 

Existeixen grans variacions individuals pel que fa a la coloració entre uns 

exemplars i altres. La mida també pot variar entre individus diferents. Aquesta 

mida disminueix amb un augment de la latitud, així els exemplars del nord 

d’Europa poden ser fins un 25 o un 30 % més petits que els exemplars ibèrics. 

Aquesta diferència de mida també es dóna a nivell de península Ibèrica entre 

els exemplars de la zona de Doñana i els de les zones limítrofes. Els primers 

poden ser fins un terç menors arribant a pesar una tercera part menys que la 

resta (Salvador A. & Garcia M.; 2001). 

 

La larva del gripau corredor és petita (fins uns 35 mm de longitud) de color 

negre i molt semblant a la del gripau comú. Té l’espiracle al costat esquerre 

(Llorentí G.A, et al.; 1995). (veure foto 3) 

 

 
Foto 3: Larva de Bufo calamita (Albert Gispert) 



 

2.4.2.2.   Origen de l’espècie 
 

L’origen de l’espècie Bufo calamita a l’igual que el B. viridis, es remunta al 

Miocè, fa uns 20 o 25 milions d’anys quan ambdues espècies van sofrir a 

Europa un procés d’especiació vicariant. Així B. viridis passà a ser l’espècie 

oriental i B. calamita l’occidental. Les posteriors expansions plistocèniques de 

les dos espècies expliquen la colonització cap al nord d’Europa i el solapament 

existent (Llorentí G.A. et al; 1995). 

 

Almenys dins de la península Ibèrica fins a dia d’avui no s’han caracteritzat 

variacions moleculars a nivell sub-específic tot i que sembla existir un cert grau 

de diferenciació entre les poblacions del sud de la península i la resta ( Flindt & 

Hemmer; 1972,  Beebee & Rowe; 2000, en: Reques R. & Tejedo M.; 2002). 

 

A pesar d’això a la península Ibèrica s’ha trobat una variació geogràfica en la 

mida dels individus adults dels arenals de Doñana que presenten una mida 

molt inferior al de les poblacions circumdants. Fins i tot en algunes àrees de 

l’interior d’Andalusia semblen trobar-s’hi poblacions adaptades localment a les 

llacunes lleugerament salines ( Reuqes R. & Tejedo M.; 2002) 

 

 

 

 

2.4.2.3.   Distribució de l’espècie  
 

La distribució normal de l’espècie es troba en altituds mitjanes i baixes 

normalment per sota dels 300 m. d’altitud tot i que a Catalunya s’ha trobat des 

del nivell del mar fins els 1.100 m., a la resta de la península Ibèrica es tenen 

cites de fins a 1.950 m. a Galícia i el sistema Ibèric,  2.400 m. al sistema 

Central i fins a 2.540 m. d’altitud a Sierra Nevada.  

 

 



 

A la península Ibèrica és una espècie molt generalitzada ocupant hàbitats molt 

diferents com les dunes costaneres, els boscos esclarissats, les estepes, els 

cultius i les zones d’alta muntanya (Sinsch; 1998). 

 

 

 
Figura 4: Distribució a l’estat Espanyol del gripau corredor. (Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y 

Reptiles Españoles, de www.mma.es) 

 

 

Pel que fa a la seva distribució Ibèrica el Bufo calamita s’estén per totes les 

regions menys algunes zones de la cornisa cantàbrica tals com les províncies 

d’Astúries, Santander, Biscaia i Guipúscoa, on és menys freqüent, i a les parts 

més elevades del Pirineu. Tampoc ha estat citat en l’arxipèlag balear ni en el 

canari 

 

A casa nostra es comporta com una espècie totalment mediterrània així es 

troba en llocs amb pluviositats elevades, com els 1.000 mm de la Cerdanya fins  



 

les zones semi-àrides de la Plana de Lleida (amb menys de 400 mm anuals), 

on es converteix en l’amfibi dominant. En quant a la tolerància tèrmica és un 

amfibi que suporta una elevada amplitud tèrmica exceptuant les zones amb les 

temperatures mitjanes anuals més baixes. Així a Catalunya es troba present en 

un 51% de les quadrícules de 10x10 km essent sols absent en les comarques 

pirinenques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell,  

també és absent de la Garrotxa. En aquestes zones pirinenques el gripau hi 

penetra recorrent les valls. S’ha constatat la seva recent desaparició de la zona 

del Delta del Llobregat. 

 

En quant a la distribució mundial aquesta s’estén des de la península Ibèrica 

fins Dinamarca, els Països Bàltics i els Països Baixos passant per França, 

Alemanya i Dinamarca. També és troba a Bielorússia i una petita part de 

Rússia així com, en forma de petites poblacions aïllades, al sud de la península 

Escandinava, Gran Bretanya i Irlanda. 



 
    Figura 5: Distribució mundial de l’espècie (www.globalamphibians.org) 

 

2.4.2.4.   Hàbitat 
 

Es tracta d’una espècie que utilitza una gran varietat de biòtops, evitant en 

general els de caire euro-siberià. Així a casa nostra, el podem localitzar al 

garric, l’alzinar mediterrani, els conreus mediterranis i les pinedes de pi blanc i 

pinassa de cobertura generalment baixa. També es troba sovint en els 

canyissars, biòtop molt utilitat per l’espècie a la resta d’Europa. 

 

Donat que els exemplars adults són més aviat nocturns passen el dia amagats 

sota pedres, on solen fer petites galeries, o en refugis excavats per ell mateix. 

Solen sortir d’aquests amagatalls en quan es fa fosc i s’hi refugien de nou poca 

estona abans de sortir el sol. Aquests amagatalls es localitzen sovint força 

allunyats de qualsevol punt d’aigua al que acudeixen sols en el moment de la  



 

reproducció, tot i que en el moment de realitzar la posta pot escollir punts 

d’aigua de caràcter temporal tals com tolls d’aigua de pluja. 

 

Pel que fa a la seva alimentació aquesta es composa de formigues, coleòpters, 

larves d’insecte, aràcnids, oligoquets, miriàpodes i isòpodes, variant d’una 

estació a l’altra en funció de la disponibilitat de preses (Salvador A. & Garcia 

M.; 2001). 

 

 
Foto 6: Gripau corredor i escarabat. (Albert Gispert) 

 

 

Durant l’hivern sol hivernar tot i que els períodes d’activitat són diferents en 

funció de les temperatures ambientals. S’han fet estimes dels seus dominis 

vitals durant l’estiu (moment de més activitat) i aquests poden ser d’entre 691 i 

2.160 metres quadrats (Salvador A. & Garcia M.; 2001). 

 

Pel que fa als depredadors disposa d’un bon nombre d’espècies que el poden 

depredar: Natrix maura, Natrix natrix, Buteo buteo, Corvus corone, Milvus 

milvus, Pica pica, Strix aluco, Erinaceus europaeus, Lutra lutra, Mustela 

erminera, Mustela lutreola i Mustela vison entre d’altres. Tot i això disposa d’un 

mecanisme de defensa que el fa poc desitjable, les glàndules de bufotanina. 

 



 

2.4.2.5.   Reproducció  
 

És una espècie que sol aprofitar els punts d’aigua temporals per dur a terme la 

reproducció. El problema de la curta permanència de l’aigua queda resolt amb 

un ràpid desenvolupament larvari i una petita talla metamòrfica. 

 

Aquests punts d’aigua temporals poden ser tolles formades per la precipitació o 

el desgel, zones entollades de muntanya tals com torberes o prats molt humits, 

rierols estancats i fins i tot sobreeixidors de fonts. També es reprodueix en 

marismes costaneres i en llacunes endorreiques de durada temporal i aigua 

relativament salabrosa. Finalment també s’ha adaptat als hàbitats d’origen 

antròpic com graveres abandonades o les roderes dels camins plenes per 

l’aigua d’una tempesta (Reques R & Tejedo M.; 2002). (veure foto 6) 

 

 
Foto 7: Larves de calamita en una rodera a Mas de Melons (Jose Luis Giménez) 

  

En general a la península Ibèrica no sol coincidir a les mateixes àrees 

reproductives que el Bufo bufo ja que és pitjor competidor. 

 

Per tal d’arribar als llocs de reproducció les femelles poden desplaçar-se fins a 

2.600 m. front els 200 – 1.100 m. dels mascles, amb unes taxes de repetició del 

lloc de reproducció força elevades (Salvador A. & Garcia M.; 2001). 



 

S’ha observat que a la península Ibèrica el cicle reproductiu és molt variable en 

quan a la seva durada, així al sud de Portugal pot començar la reproducció al 

novembre, al centre durant el febrer i el març i en zones muntanyoses fins al 

maig o el juny. En la zona estudiada (PEIN Mas de Melons), el període de 

posta és molt flexible i el seu inici depèn més de la pluviositat que de la 

temperatura. Així en els anys en que les condicions de pluviositat són 

favorables, comença al gener i pot durar fins al mes d’abril. A pesar d’això es 

poden arribar a trobar postes ocasionals fins i tot durant els mesos de juliol o 

agost. 

 

Per tal d’atreure l’atenció de la femella el mascle canta entre 0,6 i 1,67 segons 

amb una freqüència d’entre 1,2 i 1,5 kHz. Aquests cants els permeten avaluar 

la talla i la capacitat de lluita entre ells, fet que els permet estar més o menys 

nits a la bassa en busca d’aparellament. En cas que la densitat de mascles 

sigui baixa aquests solen cantar des d’un punt fix mentre que si la densitat 

augmenta aquests solen desplaçar-se per la bassa en busca de femelles. L’èxit 

dels mascles oscil·la entre 0 i 7 amplexus. 

 

 
Foto 8: Mascle de calamita cantant. (Albert Gispert) 

 

En el moment de l’amplexus no s’ha trobat relació entre la mida dels individus 

aparellats.  



 

L’amplexus és axiliar i sol durar entre 10 i 12 hores. La taxa mitja de fertilització 

dels ous sol ser d’entre un 94,7 i un 95,2 %. Cada femella diposita entre 1.000 i 

11.400 ous d’entre 1,38 i 2,02 mm de diàmetre (Salvador A. & Garcia M.; 

2001). 

 

 
Foto 9: Amplexus de gripau corredor (Albert Gispert) 

Les postes es solen realitzar a poca profunditat, entre 3 i 11 cm. i normalment 

mostren preferència per les basses amb temperatures elevades i no àcides. 

 
Foto 10: Posta de gripau corredor (Albert Gispert) 

 

L’èxit de naixements és d’entre un 78 i un 96 %. Els ous tenen una defensa 

química front els depredadors, tot i així hi ha determinats amfibis com les larves 

de Pelobates cultripes i Pelodytes punctatus que els poden depredar. Els 

capgrossos naixen als 7 o 10 dies amb una mida d’entre 4 i 5 mm. Aquests 

romandran els primers dies a la vora de la bassa formant grans agregacions.  



 

La dieta d’aquestes larves es basa en la ingesta d’algues del fons. Si les aigües 

són eutròfiques les larves creixen més ràpidament tot i que el pH baix redueix 

el creixement. El desenvolupament s’allarga durant uns dos mesos (entre 20 i 

95 dies) desprès dels quals han assolit una talla d’uns 27 mm. 

 

 

 
Foto 11: Larves de Bufo calamita a la bassa de  

l’Astor (Jose Luis Giménez) 

 

La metamorfosis és molt variable en el temps en funció de la localització 

geogràfica, a l’igual que la talla metamòrfica que assoleixen. 

 

 
Foto 12: Gripauet de l’Astor (Jose Luis Giménez) 

 



 

És molt pròpia d’aquesta espècie l’elevada mortalitat larvària a vegades 

catastròfica degut a l’assecament de la bassa on havia tingut la posta. S’ha 

estimat també que sols entre un 0,3 i un 6 % dels individus metamòrfics arriben 

a la maduresa sexual que en el cas dels mascles els arriba als dos anys d’edat. 

 

Els mascles tenen una longevitat d’uns 9 anys mentre que les femelles poden 

arribar a 13 o fins i tot 18 anys. 

 

 

2.4.2.6. Dinàmica metapoblacional  
 
Com ja s’ha comentat anteriorment per tal de poder desenvolupar el seu cicle 

vital el calamita necessita de la presència de zones humides més o menys 

temporals on poder efectuar la posta i on s’hi puguin desenvolupar les larves. 

 

Aquests indrets de posta es troben molt sovint allunyats d’altres punts d’aigua i 

també dels refugis d’hibernació. És per aquesta raó que es pot afirmar que el 

gripau corredor presenta una dinàmica poblacional clara.  

 

Les migracions pre i post nupcials que presenten els gripaus als llocs de 

reproducció solen ser força espectaculars i per tant motiu de diversos estudis al 

respecte. Alguns d’aquests estudis com els realitzats per (Sinsch; 1992) a 

Alemanya i (Bebbe; 1985) al sud d’Anglaterra demostren per a l’espècie Bufo 

calamita, l’existència de diferents zones o territoris vitals, uns on realitzen la 

hibernació, altres on es reprodueixen (on solen ser fidels) i altres on resten 

l’estiu i la tardor fins que hivernen. Segons pogué determinar Sinsch (1992) en 

poblacions alemanyes els mascles són qui presenten més fidelitat al lloc de la 

primera reproducció (en un 90% dels casos) mentre que les femelles no en 

presenten. A part dels desplaçaments als llocs de reproducció existeixen els 

moviments entre aquestes zones. 

 

Tot sembla indicar però que en determinades zones d’aigües més estacionals i 

on les basses o llocs de reproducció poden variar d’un any a l’altre, els  



 

individus de gripau corredor no presenten fidelitat als llocs de posta donant-se 

per tant un intercanvi continu d’animals.  

 

 
Foto 13: Gripauets refugiats en una zona d’aigües temporals (Jose Luis Giménez) 

 

En el cas de determinats amfibis podem delimitar espacialment una població 

mitjançant els encontres de reproducció en el lloc de posta. Degut però a la 

complexitat de les migracions i al comportament reproductiu, en la majoria 

d’amfibis és difícil definir el concepte de població.   

 

2.4.2.7.   Conservació 
 
Segons la UICN a nivell mundial és una espècie que no es troba catalogada. A 

nivell estatal aquesta catalogació no és massa diferent, així al “libro rojo” està 

classificada  com a “preocupación menor”. Juntament amb la granota verda 

(Rana perezi) se’ls considera com els amfibis menys amenaçats donada la 

seva àmplia distribució. El llibre vermell destaca no obstant les poblacions 

costeres de la cornisa cantàbrica entre Astúries i Guipúscoa, molt escasses i 

altament discontinues i desconnectades de les poblacions més nombroses de 

l’interior peninsular. 

 

 



 

Tal i com s’ha comentat abans el gripau corredor és una espècie abundant i 

dotada d’una gran plasticitat ecològica, tot i això presenta problemes de 

conservació similars als de les altres espècies d’amfibis. Així les poblacions 

amb major risc d’extinció son aquelles que ocupen àrees molt humanitzades 

amb una forta fragmentació de l’hàbitat , això provoca que la mida de les seves 

poblacions pugui sofrir clares fluctuacions anuals podent passar alguns anys 

sense reclutament de juvenils degut a períodes de sequera perllongada 

(Tejedo; 1992, Tejedo & Reques; 1994, Sinsch & Seidel; 1995, Reques & 

Tejedo; 1997, Sinsch; 1997,  En Reques R & Tejedo M., 2002). 

 

En general existeix una forta dependència per al manteniment de les 

poblacions de la incorporació d’individus migrants procedents d’altres àrees 

reproductives pròximes, per tant la conservació d’una sola unitat d’hàbitat 

reproductiva és en aquest sentit inefectiva. 

 

Finalment la destrucció dels hàbitats de reproducció temporal, els 

atropellaments a les carreteres i altres factors estan provocant la disminució de 

les poblacions. 

 

 

 

 

 

 



 

3.   OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest treball és l’estudi de la dinàmica poblacional del Bufo 

calamita en una zona semi-àrida durant l’hivern i principis de primavera. 

 

. Això es pretén aconseguir mitjançant:  

 

- Estudi d’ocupació de l’espai i caracterització dels refugis utilitzats a 

través de tècniques de radioseguiment d’individus adults. 

 

- Estudi de les estratègies  comportamentals en hàbitats semi-àrids en 

funció de la temperatura ambiental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.   MATERIALS I MÈTODES. 
 

4.1.   Descripció de la zona d’estudi: Mas de Melons 
 

4.1.1.   Situació geogràfica 
 
L’estudi en qüestió s’ha dut a terme al paratge “el Mas de l’Astor” dins el terme 

municipal de Lleida. Aquest queda inclòs dins els límits de l’espai natural de 

“Mas de Melons”. Aquest és troba a les coordenades geogràfiques 41º30’50’’N, 

0º43’30’’E  i a uns 249 metres d’altitud sobre el nivell del mar. 

 

 

 
       Figura 14: Localització de la zona d’estudi. 

 

Aquest espai pertany al sector de la plana central (espai de la depressió central 

occidental) i es troba situat entre les comarques de les Garrigues i el Segrià  



 

amb una superfície total de 2807,5 ha entre els municipis de Castelldans 

(Garrigues) i Lleida i Artesa de Lleida (Segrià). Es tracta d’una plataforma 

estructural elevada uns 100 metres sobre la plana central de relleu suau i 

superfície més o menys plana. Aquesta plataforma es situa entre els límits de la 

depressió central i les serres marginals. 

 

 
Figura 15: Detall de la zona d’estudi 

 

L’espai de Mas de Melons és d’una excepcional singularitat faunística i un dels 

millors exemples del paisatge estèpic del país. 

 

 

4.1.2.   Medi físic i paisatge 
 
Degut al seu emplaçament la zona de Mas de Melons es defineix dins la unitat 

geogràfica de la Depressió central de l’Ebre. 

 

Aquesta està qualificada com un dels espais naturals més peculiars i originals 

del continent europeu. Es tracta d’una plana que s’estén entre els Pirineus i el 

Sistema Ibèric, de Navarra a Catalunya, i presenta més similituds amb les  



 

regions nord-africanes que amb les zones circumdants. Per aquesta raó 

aquestes terres sovint es qualifiquen d’estepes o semideserts. Dins aquesta 

àrea geogràfica, els secans del Segrià i de les Garrigues, on s’ubica l’espai de 

Mas de Melons, ocupen una superfície d’uns 115 km2 i constitueixen l’àrea 

pseudo-estèpica més extensa i diversificada del territori català. 

 
Les diferències de relleu (aquesta lleugera alçada respecte la baixa plana 

central) i l’exposició al sol  (diferències solana i obaga) configuren uns trets 

climàtics més suavitzats que els de la plana baixa, és a dir s’hi manifesta una 

menor persistència de la boira, un lleuger increment de la precipitació, una 

suavització de les temperatures i un conjunt de lleus variacions 

microclimàtiques com a conseqüència de les diferències d’insolació. Això 

possibilita l’existència d’una notable diversitat de vegetació i una diversitat 

d’hàbitats estèpics molt rica.  

 

El relleu escàs i la natura al·luvial dels sòls donen a les zones un gran potencial 

agrari però l’ariditat imperant les sostreu de tot ús de producció important. Tot i 

això, molts espais que estaven ocupats per secans o bosquines esclarissades 

han estat substituïts per camps de conreu. 

 

En general el paisatge dominant són extenses planúries alternades amb turons 

erosionats. Els fons d’aquestes valls estan ocupades per camps de conreu de 

secà (cereals, fruiters de secà...) i per guarets. Els guarets, què són deixats 

sota condicions naturals, són de nou domini de successions vegetals típiques 

de les zones 

 

 4.1.3.   Fauna i flora 
 
L’espai de Mas de Melons, presenta un mosaic de camps de conreus de cereal, 

ametllers i oliveres alternats amb importants fragments de vegetació natural 

amb restes de garriga (Quercetum cocciferae) i diferents comunitats de brolles 

tals com les brolles calcícoles (Rosmarino-Ericion), brolles de romaní i  



 

perdiguera (Rosmarino-Linetum suffrusticosii), brolles de romaní i maleïda amb 

esteperola (Genisto-Cistetum clusii), brolla de romaní amb sanadella 

(Euphorbio-Stipetum junceae), també hi són presents les formacions herbàcies 

com els erms de llistó (Brachypodion retusi) o els terofitics amb espart bord 

(Agropyro-Lygeion). Finalment hi són representades també les pinedes de pi 

blanc (Pinus halepensis), els gramenets d’espart (Stipa tenacissima), els 

llistonars (Brachypodium retusum) i diferent vegetació ruderal i arvense 

associada als cultius. 

 

Pel que fa a la fauna la situació de l’espai i aquesta variada diversitat de 

comunitats vegetals proporcionen ambients molt diversos que permeten 

l’existència d’una rica i variada quantitat d’espècies. Entre aquestes espècies 

destaquen sens dubte les espècies estèpiques les quals doten a l’espai 

d’elements de gran excepcionalitat per a Catalunya, ja que en ell hi viuen 

espècies com la ganga (Pterocles alchata) amenaçades d’extinció a casa 

nostra.  

 

Entre d’altres espècies d’ocells s’hi troben el sisó (Otis tetrax), la calàndria 

(Melanocorypha calandra), la perdiu (Alectoris rufa), el gaig blau (Coracias 

garrulus) la puput (Upupa epops), el cucut reial (Clamator glandarius), l’aligot 

(Buteo buteo) l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) i un llarg etcètera. Pel que 

fa als mamífers hi són presents la guineu (Vulpes vulpes), el conill (Oryctolagus 

cuniculus), la llebre (Lepus europaeus), el senglar (Sus scrofa), el teixó (Meles 

meles), la fagina (Martes foina), la mustela (Mustela nivalis) i vàries espècies 

de micromamífers.  

 

Pel que fa als rèptils cal destacar el sargantaner petit (Psammodromus 

hispanicus) espècie típica d’erms i llocs amb vegetació esclarissada i la 

sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus), típica d’indrets amb baixa 

cobertura vegetal, cal recordar que aquest és el sauri més amenaçat de 

Catalunya. 

 

 



 

Els amfibis són un grup faunístic íntimament relacionat amb la presència 

d’aigua. A pesar que aquest sigui un bé més aviat escàs a la zona de Mas de 

Melons cal destacar la presència del gripau comú (Bufo bufo), el gripau 

corredor (Bufo calamita) i la granota verda (Rana perezi), més o menys 

abundants a les rodalies dels pocs punts d’aigua.  

 

4.1.4.   Climatologia 
 

Segons la classificació de Papadakis i utilitzant les dades de l’observatori de 

Lleida, tenim que el clima de Mas de Melons és del tipus mediterrani continental 

temperat amb un règim tèrmic continental temperat càlid i un règim d'humitat 

mediterrani sec.  

 

Les temperatures són extremes i presenten grans oscil·lacions, tant estacionals 

com diàries. La mitjana de les temperatures màximes absolutes del mes més 

càlid és de 37,9°C i la mitjana de les temperatures mínimes absolutes del mes 

més fred és de -6,7°C; les temperatures mitjanes estacionals són: primavera 

14ºC, estiu 23,5°C, tardor 15,4°C i hivern 6,1°C.  

 

La durada mitjana del període més fred és de 5 mesos en tant que el període 

càlid ve a durar 2 mesos. La primera glaçada en terme mitjà es produeix el 

novembre i l’ultima durant el mes d'abril. L'evapotranspiració potencial és de 

809,4 mm.  

 

La humitat relativa de l'aire és molt elevada durant l'hivern, durant els mesos de 

desembre i  gener és superior al 80 %. Durant els mesos d'hivern hi són molt 

freqüents les boires. 

  

Les precipitacions anuals són escasses (367 mm) i es produeixen principalment 

durant la primavera i tardor. Als mesos d'estiu, les pluges són torrencials i 

afavoreixen els processos d'erosió. La durada del període sec és de 5 mesos. Tot 

i això a diferència dels climes mediterranis les primeres pluges de tardor  



 

presenten poca importància. A la tardor continuen, encara que sigui de forma 

atenuada, les condicions àrides de l’estiu, fins que la disminució de les 

temperatures i la boira fan que l’ariditat disminueixi en un grau apreciable, tot i 

que no plogui gaire. 

 

Així a la depressió central de l’Ebre, el règim de pluges comprèn dos màxims poc 

intensos: el principal, a la primavera, i un menys important a la tardor, i dos 

mínims, a l’estiu i a l’hivern. 

 

Existeix una oscil·lació tèrmica considerable i el màxim de temperatures 

coincideix amb el mínim de pluviositat, que implica un període estival molt àrid i 

prolongat (1-5 mesos,). 

 

Finalment també existeix una gran variabilitat de les pluges que en ocasions 

poden ser absents durant períodes prolongats de temps, fins i tot en la primavera. 

 

Els vents dominants són de component oest, i són especialment intensos durant 

els mesos de tardor i hivern. 

 

 

4.1.5.   Caracterització geològica i edàfica 
 

4.1.5.1   Situació geològica 
 

La Conca de l’Ebre es configurà durant les etapes finals de l’estructuració dels 

Pirineus i de la Cadena Ibèrica. Es tracta d’una extensa conca sedimentària 

d’edat terciària i el seu ompliment va durar d’una manera contínua, des de finals 

del Cretaci fins a mitjans del Miocè. 

 

El registre sedimentari de la conca de l’Ebre pot dividir-se en dues etapes ben 

diferenciades: la primera etapa, Paleocè-Eocè, és dominada per les 

transgressions marines; la segona etapa és netament continental i endorreica i  



 

comprèn la part més alta de l’Eocè, l’Oligocè i gran part del Miocè.  És en aquesta 

segona etapa que es desenvoluparen les serralades dels voltants de la conca, 

importants sistemes al·luvials que evolucionaren a sistemes fluvials i estanys 

d’aigües somes i efímeres al centre de la conca. Així dels marges al centre de la 

depressió es dóna una transició de materials que van des dels conglomerats (dels  

 

sistemes al·luvials), als gresos i llims (dels sistemes de rius), fins a les calcàries i 

lignits (al voltant dels sistemes lacustres).  

 

L’espai de Mas de Melons es situa a la part mitja d’aquest model sedimentari on 

es desenvolupen principalment els sistemes fluvials amb gresos i llims. 

 

 

4.1.5.2.  Geomorfologia, relleu i xarxa fluvial 
 

El relleu que trobem a la zona de Mas de Melons és característic de la unitat 

morfoestructural de la Conca de l’Ebre, una plataforma estructural elevada, 

gairebé horitzontal en la que hi emergeixen petits turons, formada per capes 

calcàries més resistents a l’erosió.  

 

A Mas de Melons la conca és disseccionada i drenada per dos valls amb 

orientació SE - NO i amb cursos d’aigua (rieres) molt localitzats: la riera de la Vall 

de Melons (al sector sud) i la riera de la Vall de Matxerri (en el sector nord). Les 

valls són amples i poc fondes (entre 20 i 30 metres), amb vessants suaus i fons 

pla ocupat per camps de conreu. 

 

Actualment,  es dóna a tota la Depressió de l’Ebre una certa erosió de la 

plataforma amb una acusada erosió de les vessants, essencialment en les de la 

cara sud. Aquest fet origina una acumulació de materials en els fons de vall. 

 

Els dipòsits quaternaris, que pertanyen a l’Holocè, són molt poc desenvolupats a 

Mas de Melons i s’hi poden diferenciar dos tipus principals: 



 

- Dipòsits de fons de vall: llims, arenes, argiles i graves. Es localitzen 

essencialment a les valls de Matxerri i Melons i a les rieres afluents. 

Aquests sediments poden arribar a tenir alguns metres d’espessor.  

 

- Col·luvions: còdols i blocs angulosos amb matriu lutítica. Els col·luvions es 

situen principalment a les vessants septentrionals i generalment són poc 

potents. 

 

 

4.1.5.3.   Sòls 
 

Amb els criteris de classificació de la FAO-UNESCO, la zona de Mas de Melons 

s’inclou al mapa de sòls d’Europa dins d’una unitat edàfica de Cambisòls càlcics 

amb Regosòls calcàrics com a sòls associats. 

 

S’hi diferencien tres tipus de sòls:  

 

- Sòls desenvolupats a les plataformes estructurals sobre el substrat arenós: 

presenten colors pardo-vermellosos i textura areno-llimosa, generalment 

estan conreats i són poc profunds. 

 

- Sòls desenvolupats a les plataformes estructurals sobre el substrat calcari: 

presenten colors més grisencs, textura llimosa i una elevada pedregositat, 

generalment són poc profunds. 

 

- Sòls desenvolupats a les vessants septentrionals sobre els dipòsits de 

col·luvió: són madurs, presenten tons vermellosos, certa fondària i textura 

argilosa i llimosa que permet el desenvolupament de la vegetació arbòria. 

 

 

 

 



 

4.1.5.4.   Hidrogeologia 
 

Les condicions hidrogeològiques de la zona d’estudi són funció de diferents 

factors: 

 

El clima és de tendència continental, amb estius molt calorosos i hiverns freds i, 

amb baixes precipitacions què dificulten la formació d’aigües subterrànies. Així, 

en general, la xarxa hidrogràfica dels espais és poc desenvolupada i amb 

absència de cursos constants.  

 

D’altra banda, la climatologia mediterrània fa que hi hagi grans fluctuacions 

pluviomètriques, amb fortes pluges puntuals i llargs períodes de sequera. 

 

La geologia de la zona es caracteritza pel domini de litologies impermeables amb 

baix grau de fracturació. Aquest fet es tradueix des d’un punt de vista 

hidrogeològic, en una escassetat general d’horitzons aqüífers. 

 

Al situar-se geogràficament dins la Conca de l’Ebre; amb un baix règim 

pluviomètric, absència de grans estructures de deformació i allunyada de grans 

cursos fluvials i embassaments, s’hi dóna un baix grau de recàrrega de la 

globalitat dels aqüífers i una baixa taxa de renovació de les aigües.  

 

 

4.2.   Captura dels exemplars 

  

Tres exemplars adults de Bufo calamita (dues femelles i un mascle) foren 

capturats el dia 2 de gener de 2007 a les rodalies de la bassa de l’Astor, dins el 

terme municipal de Lleida (Coordenades UTM: X 306282; Y: 4599719). 

Posteriorment, el dia 4 d’abril es capturà un nou mascle adult en la mateixa 

zona. (veure foto 16) 

 



 

Un cop equipats amb un emissor foren alliberats de nou en el mateix paratge 

entre el dia 15 i el dia 30 de gener, en el cas dels 3 primers exemplars i el dia 

12 d’abril en el cas del darrer animal capturat. Constituint així els dos períodes 

d’estudi: hivernal (els tres primers) i primaveral (el darrer gripau). 

 

 

 

 

 

 
Foto 16: Bassa de l’Astor, lloc de captura (Jose Luis Giménez) 

 

La taula 1 següent mostra les mesures biomètriques dels animals capturats. 

 
      Taula 1: Mesures biomètriques dels gripaus 

Gripau Sexe 
Longitud 
total (cm) 

Longitud 
del cap (cm)

Pes 
(g) 

1 Mascle 7 2,3 30,8 

2 Mascle 7,4 2,4 37,9 

3 Femella 8,1 2,7 59,2 

4 Femella 8 2,5 57 

 

 

 



 

Els animals es mantingueren ad libitum en el laboratori fins el moment de la 

implantació dels emissors, dins un terrari preparat per a tal efecte. Dins 

d’aquest terrari els gripaus hi tenien terra, aigua i amagatalls on poder-se 

refugiar. Periòdicament es netejava i se’n controlava el nivell d’aigua per tal 

d’evitar que el terrari s’assequés. Durant aquest temps els gripaus foren 

alimentats regularment amb escarabats, de les espècies Blatta oientalis i 

Blattella germanica, criats en laboratori. 

 

4.3.   Preparació i calibratge dels emissors 

 
A aquests animals se’ls implantà un emissor en la cavitat abdominal que emetia 

amb una freqüència determinada en funció de la temperatura a la qual es 

trobava.  

 

Per tal d’evitar possibles infeccions un cop instal·lats i per evitar també que els 

líquids biològics interns dels gripaus danyessin l’emissor, aquests foren 

encapsulats prèviament mitjançant un recobriment de parafina.(veure foto 17). 

Aquest recobriment s’aconseguí introduint els emissors en un recipient amb 

parafina líquida, un cop recoberts per la mateixa s’extreien del recipient i es 

deixaven refredar per tal que quedés adherida a la superfície de l’emissor. 

 

 
 

Foto 17: Exemplar de gripau i emissor un cop encapsulat 

en la parafina (Neus Oromí) 



 

Abans de ser implantats, els emissors foren calibrats. S’obtingué així una 

gràfica que relaciona la freqüència amb la temperatura a la qual es troba 

l’emissor (temperatura corporal un cop implantats). Aquest calibratge 

s’aconseguí sometent els emissors a diferents temperatures conegudes 

(mesurades al moment mitjançant termòmetre de precisió) i enregistrant-ne per 

cada una d’elles la freqüència d’emissió. Incorporant aquests parells de punts 

en un full de càlcul Excel s’obtingueren les rectes de regressió. Per cada 

emissor s’obtingué una recta lineal i una d’exponencial (veure Annex). 

 

Totes les R d’aquestes regressions foren superior a 0,9. Donat que la regressió 

exponencial donava una R superior fou l’escollida per dur a terme els càlculs 

estadístics. Veure taula 2 de resum de les diferents R obtingudes. 

 

                               
                              Taula 2: Valor de les R de les diferents regressions. 
 

Valor R 
Emissor 

funció lineal funció exponencial 

1 0,9528 0,9964 

2 0,9375 0,9958 

3 0,9304 0,9947 

4 0,9539 0,9930 

 

4.4.  Implantació dels emissors 

 
Els gripaus es van anestesiar amb un somnífer de contacte diluït en aigua en 

una dosis de 200 mg/l, segons Kristen K. et al. El somnífer utilitzat fou el 

metanosulfanat de tricaina, MS-222 (tricaine methanesulfonate). 

 

 

 



 
Foto 18: Moment de la implantació de l’emissor en la cavitat 

abdominal d’un gripau.(Neus Oromí) 

 

 

Tots els gripaus evolucionaren correctament desprès de la intervenció. Desprès 

de ser mantinguts novament mitjançant alimentació ad libitum durant uns dies 

en el laboratori, per comprovar que no sorgís cap tipus de complicació, els 

gripaus s’alliberaren de nou. 

 

 

 

 
Foto 19: Exemplar un cop operat, en la foto s’observen els punts  

en el lateral del gripau. (Neus Oromí) 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.  Alliberament i seguiment de camp 

 
Els dos primers exemplars, els individus 3 i 4, s’alliberaren el dia 15 de gener. 

El dia 30 del mateix més s’alliberà l’individu 2. Finalment el dia 12 d’abril 

s’alliberà l’exemplar 4. Tots els animals foren alliberats al mateix lloc on 

s’havien capturat. 

  

Una cop alliberats s’inicià el període de seguiment, La primera cerca d’individus 

es va realitzar en forma de centres concèntrics al lloc d’alliberament. El primer 

dia es feien localitzacions cada 2 o 3 hores per tal de veure cap on es 

desplaçaven. Un cop establert el lloc de refugi aquestes localitzacions es feren  

 

un parell de cops diaris, aquestes s’intentaven fer en horaris diferents per tal de 

tenir dades de diferents temperatures diàries. En la darrera part del seguiment 

s’efectuà sols una localització diària. En cada una de les localitzacions 

s’anotava la data, l’hora, el lloc, la temperatura ambiental (a un centímetre de la 

superfície del sòl) i la freqüència emesa per l’emissor. La superfície total 

prospectada va estar d’unes 205 hectàrees. 

 

Els emissors implantats presenten la característica que emeten diferents 

freqüències depenent de la temperatura a la que estan sotmesos. Per tant per 

al de poder mesurar la temperatura dels individus s’utilitzà un aparell que 

s’endollava al receptor i que permetia la lectura de les freqüències emeses per 

l’emisor. 

 



 
Foto 20: Lloc d’alliberament i part de l’àrea prospectada (Jose Luis Giménez) 

 

 

El seguiment dels gripaus es va realitzar mitjançant la seva localització en els 

diferents refugis. 

 

 
Foto 21: Exemple de refugi utilitzat pels gripaus. (Jose Luis Giménez) 

 

Aquestes localitzacions permeten definir els següents conceptes:  

 

Moviment: Es considera moviment quan el gripau ha abandonat el seu antic 

refugi i en troba un altre. Aquest canvi de refugi es comptabilitza com a un 

moviment. 

 



 
Distància:  S’assimila amb el desplaçament realitzat pel gripau, és 

corresponen amb la separació en línea recta entre dos refugis consecutius 

utilitzats per cada gripau. Aquesta es mesura en metres.  

 

 

Període de seguiment: És el nombre de dies transcorregut entre el dia de 

l’alliberament del gripau i el darrer dia en que aquest es localitzat abans de ser 

perdut de forma definitiva. 

 

 

Les distàncies eren calculades mitjançant programes de SIG. Les distàncies  

així calculades no es corresponen però amb el desplaçament real efectuat pels 

gripaus doncs la metodologia utilitzada sols permet el càlcul de la distancia en 

línia recta i aquesta no té perquè coincidir amb la distància real recorreguda pel 

gripau. Per tant les distàncies obtingudes seran inferiors a les distàncies reals 

recorregudes. Aquest procediment si que permet però el càlcul del territori vital 

o àrea de distribució dels animals doncs tenim idea de per on s’han mogut. 

 

Quan un animal no era localitzat novament on s’havia trobat en la darrera 

localització s’organitzava un petit operatiu per tal d’intentar trobar-lo de nou. 

Aquest consistia en resseguir el terreny en forma de cercles concèntrics des del 

darrer refugi on havia estat localitzat. Quan l’animal no era localitzat a una 

distància relativament curta es feien transsectes pels camins de la vora amb 

l’ajut del vehicle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6. Característiques tècniques del material emprat 

 
Tot seguit es mostren les característiques del material utilitzat en el treball de 

camp: 

 

Els emissors implantats eren del tipus SOPT 20205, de la casa “Wildlife 

Materials, Inc.”. Aquests tenien un pes de 2,938 grams i unes dimensions de 

2,2 * 0,8 * 0,6 cm. Aquests emissors es caracteritzen perquè emeten en una 

freqüència diferent en funció de la temperatura a la qual es troben. 

 

Les localitzacions dels animals es feien mitjançant dos receptors de radio tipus 

Albrecht AE65H, aquests permeten captar la freqüència  a una distància d’entre 

50 i 100 m en funció de l’orografia del terreny. A aquests receptors se’ls 

endollava un aparell dissenyat i fabricat per l’equip de biologia de la Universitat 

de Koblenz que permet detectar les diferents freqüències d’emissió dels 

emissors.  

 

S’utilitzava també una  antena direccional de tres braços de 110 * 205 cm. 

 

 

La temperatura ambiental es prenia mitjançant una sonda Delta OHM del 

model: HD 9214.  

 



 
Foto 22: Presa de la temperatura. (Jose Luis Giménez) 

 
 

4.7. Tractament de dades a gabinet 

 
A mesura que s’anaven obtenint les dades de camp aquestes eren introduïdes 

en un full de càlcul Excel.  

 

Aquestes dades posteriorment foren tractades amb Statgraphics 5 Plus™”. Pel 

càlcul de les distàncies s’utilitzà el MiraMon ® 6.  

 

Per tal d’establir possibles relacions entre els moviments dels gripaus i la 

climatologia foren necessàries les dades climatològiques de la zona d’estudi. 

Aquestes s’obtingueren de l’observatori de Castelldans (UL) situat a 7,8 km de 

la zona d’estudi. La referència de l’observatori és la que es detalla en la taula  

següent:  

 

 

 

 

 

 



 

 
Taula 3: Descripció observatori de Castelldans 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom EMA Castelldans 

Codi UL 

Municipi Castelldans 

X (m) 312630 

Y (m) 4600140 

Altitud (m) 225 



 

5.   RESULTATS 
 
 

5.1. Alliberament i seguiment dels gripaus 
 
En el treball de camp, es va realitzar el seguiment de quatre individus, tres 

durant l’hivern del 2007 (individus 2,  3 i 4)  i un (individu 1) a principis de 

primavera del mateix any. Desprès d’ésser alliberats en camp, els individus 

varen ser buscats seguint la metodologia descrita fins a la localització de 

cadascun d’ells, considerant aquest primer punt de localització com el primer 

refugi per a cada individu. 

 

La taula següent mostra els períodes de seguiment corresponents a cada 

exemplar: 

 

 
Taula 4: Dates i dies de seguiment dels gripaus 

Període de 
seguiment 

Individu 
Data 

alliberament Data 
inici 

Data fi 

Període 
de 

seguiment 
(dies) 

Total de 
localitzacions

1 12 abril 07 12/04 18/05 36 21 

2 30 gener 07 30/01 16/04 76 56 

3 15 gener 07 15/01 18/01 3 3 

4 15 gener 07 15/01 05/04 81 72 

 

  

El període mig de seguiment per als gripaus va ésser de 49 (+/- 36,7) . El 

gripau 3 es va localitzar tan sols un cop al voltant de la bassa on va ser alliberat 

i no es varen poder prendre les mesures corresponents per aquest individu. Es 

per això, que no  s’efectuarà cap estudi al respecte. Per aquest motiu, per al 

càlcul del període de seguiment mig, es creu més adient la seva determinació  



 

obviant el gripau 3. El període mig de seguiment per als gripaus 1, 2 i 4 va 

ésser per tant de 64 (+/- 24,6) dies essent el període màxim de 81 dies 

corresponent al gripau 4.   

 

A la taula 4 es pot observar que el nombre total de localitzacions de cada 

exemplar és inferior al període de seguiment. Això és degut: 

 

• A l’existència de petits períodes en els quals l’animal no era localitzat. El 

canvi de refugi per part de l’individu va comportar una nova cerca del 

mateix començant des de l’últim lloc localitzat i augmentant el radi amb 

centre en aquest últim punt de localització. 

 

• El seguiment, tal i com es va determinar en la metodologia, algun cop no 

va ser realitzat de forma diària. 

 

 

 

5.2.  Moviments dels animals 
 
Els individus varen desplaçar-se varis cops, localitzant-se mitjançant el 

radioseguiment en els punts considerats com a refugis. La primera distància 

recorreguda per l’individu es correspon amb la distància lineal (vegis l’apartat 

Material i Mètodes on es descriu la variable distància) entre el primer refugi i el 

següent i així consecutivament, de manera que els desplaçaments efectuats 

pels individus s’han definit com a distància entre els diferents refugis on es 

varen localitzar els individus.  

 

En la figura 23 s’observen les  diferents localitzacions dels gripaus 

corresponents als diferents refugis ocupats per cada individu.  

 

 



 
 Figura 23: Localització en els diferents refugis dels individus en la zona d’estudi.   

 
 Gripau 1 

Gripau 2 

Gripau 4 

(cau de conill) 

 

 

La taula següent reflexa els moviments efectuats pels individus i les distàncies 

entre els diferents refugis. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Taula 5: Desplaçaments lineals efectuats pels gripaus 

 

Individu 1 2 4 

Nombre de desplaçaments 3 8 4 

Distancia total (m) 576,23 1824,02 372,41 

Distancia mitja (m) 192,07 228 93,1 

Distancia màxima (m) 332,3 1038,5 199,32 

 

 
Taula 6: Moviments dels gripaus 

Moviments efectuats (m.) 
Gripau 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 65 178,93 332,3      

2 143 81,73 1038,5 168,9 72,25 22,8 32,06 265,49

4 50,3 49,16 73,63 199,32     

 

 

Tal i com es desprèn de les taules anteriors, les distàncies mogudes pels 

gripaus varen variar en funció de l’individu monitorejat.  El gripau 1 es va 

desplaçar en tres ocasions durant els 36 dies en que va estar localitzat amb 

una distància mitja entre els refugis de 200 m i amb un desplaçament màxim de 

332.3 m. Pel que fa al gripau 4 es mogué quatre cops durant els 81 dies de 

seguiment amb desplaçaments mitjans de menys de 100 m fins un màxim de 

199.22 m.  El gripau que més es mogué fou el 2, amb vuit desplaçaments 

durant 76 dies de seguiment amb una distancia mitja també propera als 200 m 

però amb un màxim de més d’un km de distància entre refugis, concretament 

1038 m. Aquest individu va desplaçar-se un total de 1.824 m (suma de totes les 

distàncies entre els refugis).  

 

La distància mitja recorreguda pels gripaus entre refugis va ser de 184,84 m. 

Aquesta dada correspondria a la distància mitja entre el refugi que abandona i 

el nou que troba  l’individu. El valor de la mitja ens pot donar una idea del rang 

en el que es mouen els individus, tot i això cal determinar i estudiar les  



 

variables que condicionen els moviments i abandonament dels refugis per tal 

de poder-la interpretar.  En aquesta via, si s’observen les dades 

meteorològiques de la zona se’n pot extreure alguns resultats que relacionen 

les variables climàtiques amb els moviments dels individus. Durant el període 

de seguiment es varen comptabilitzar 32 dies de pluja, si aquests es 

compararen amb el moviment dels animals: 

  

- Un total de 14 dels 15 desplaçaments obtinguts, concretament un 93,33 

%, es varen produir en dies de pluja i sols un dels 15 desplaçaments (un 

6,67 %) es va efectuar en un dia sense pluja. Aquest desplaçament 

tingué lloc l’endemà de ser alliberat (un dia amb precipitació) amb el qual 

es pot atribuir aquest moviment a la possible localització de refugi. 

 

- Els dies que hi va haver pluja dins el període indicat i en els quals no es 

produí cap moviment dels gripaus foren concretament 19 (en 10 dels 

quals plogué més d’1mm/m² i en 9 menys d’1 mm/m²). 

 

 

D’aquesta comparació se n’extreu una relació clara entre el moviment dels 

gripaus i els dies de pluja. Doncs més d’un 90% d’aquests moviments en 

l’època hivernal i principis de primavera es varen produir amb dies plujosos. 

Respecte a la humitat ambiental de la zona, s’observa que aquesta va ser 

superior al 80% i molts cops superior al 90%. Aquesta variable, també es 

relaciona amb el moviment dels gripaus, perquè esta directament relacionada 

amb la precipitació. 

 

Pel que fa als refugis ocupats, destaquen les característiques comunes a tots 

ells. Els gripaus varen escollir sempre com a refugis munts de pedra amb 

moltes cavitats on poder amargar-se o caus d’altres espècies, conill 

generalment, tal i com es pot observar en la figura 23. Aquest cau va ser 

ocupat pel gripau 2 i 4 en alguna ocasió. 



 
Foto 24: Refugi en munts de pedra utilitzat pels gripaus. (Jose Luis Giménez) 

 

5.3.   Temperatures dels animals 
 

Es presenten en aquest apartat les mesures i comparacions entre la 

temperatura corporal dels individus i la temperatura ambiental mesurada en la 

zona.  

 

En els gràfics (Figura 25 i figura 26) següents es mostren les variacions de 

temperatura ambiental i temperatura corporal del gripau durant el seguiment de 

24 hores per als individus 2 i 4. 
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Figura 25: Relació de temperatures durant 24 h de l’individu 2 



     

Relació temperatures individu 4
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Figura 26: Relació de temperatures durant 24 h de l’individu 4 

 

 

En ambdues figures 25 i 26, s’observa com la temperatura corporal dels 

gripaus es va mantenir constant dins un interval molt petit; entre 7.51 i 8.68  º C 

el gripau 2 i entre 8.36 i 11.28 º C el gripau 4.  Per contra la temperatura 

ambiental mostrà una variació més elevada en un rang que es va trobar entre 

els -0.50 i 11.205 º C per ambdós gripaus. 

 

 

 

5.4.  Relació entre la temperatura corporal dels gripaus i la 
temperatura ambiental 
 
A continuació es mostren els resultats de l’anàlisi d’aquestes relacions 

obtingudes d’entre la temperatura corporal dels individus i la temperatura 

ambiental de la zona. 

 

S’han separat els resultats en dues èpoques de l’any (període primaveral i 

període hivernal) ja que el gripau 1 es va seguir en una època diferent als 

altres. Aquesta separació facilita la comparació i interpretació dels resultats.  



 

 
Figura 27: Relació entre la temperatura corporal i la temperatura ambiental 

en el cas del gripau 1 (12/4 – 18/5). Període primaveral diari 

 

 
Figura 28: Relació entre la temperatura corporal i la temperatura ambiental 

en el cas dels gripau 2 i 4. Període de seguiment hivernal (dia a dia). 

 

 

Seguidament es mostren les anàlisis de variància però en aquest cas no per a 

les dos èpoques considerades sinó per cada un dels individus. S’ha considerat 

interessant analitzar individu per individu degut al baix nombre de gripaus  

 



 

monitorejats. Es mostren també els gràfics que relacionen ambdues 

temperatures i els models estadístics obtinguts per a cada gripau. 
 

Taula 7:  Anàlisis de variància de l’individu 1 

Factors 
Graus de 
llibertat 

Mitjana de 
quadrats  

F p 

Model  
(Tª ambiental) 

2 185,474 11,79 0,0007 

Error 16 15,7281   

Valor de la R 59,5807  

 
Donat que el valor de la p (p=0,0007) és inferior a 0,005 acceptem que el 

model és estadísticament significatiu. La temperatura ambiental ens explica un 

59,6% de la variació de la temperatura corporal del gripau. 
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Figura 29: Relació polinomial entre la temperatura ambiental i la  

temperatura corporal per al cas del gripau 1 

 

 

L’equació que descriu la relació és: 

 

Tª corporal = -16,3669 + 3,12857*Tª ambiental - 0,0538807* Tª ambiental ^2 



                      
Taula 8:  Anàlisis de variància de l’individu 2 

Factors 
Graus de 
llibertat 

Mitjana de 
quadrats  

F p 

Model  
(Tª ambiental) 

2 205,752 26,96 0,0000 

Error 53 7,6329   

Valor de la R 50,4265  

 
Donat que el valor de la p (p=0,0000) és inferior a 0,005 acceptem que el 

model és també estadísticament significatiu. La temperatura ambiental ens 

explica un 50,4 % de la variació de la temperatura corporal del gripau. 
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Figura 30: Relació polinomial entre la temperatura ambiental i la 

temperatura corporal per al cas del gripau 2 

 

 

L’equació que descriu la relació és: 

 

Tª corporal = 6,42133 + 0,144603* Tª ambiental+ 0,0203428* Tª ambiental ^2 
 
 



 
Taula 9: Anàlisis de variància de l’individu 4 

Factors 
Graus de 
llibertat 

Mitjana de 
quadrats  

F p 

Model  
(Tª ambiental) 

2 27,3983 8,11 0,0007 

Error 205 3,37808   

Valor de la R 18,8135  

 
Donat que el valor de la p (p=0,0007) és inferior a 0,005 acceptem que el 

model és també estadísticament significatiu. La temperatura ambiental ens 

explica un 18,8 % de la variació de la temperatura corporal del gripau. 
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Figura 31:  Relació polinomial entre la temperatura ambiental i la 

temperatura corporal per al cas del gripau 4 

 

 

 

L’equació que descriu la relació és: 

 

Tª corporal = 8,0786 + 0,130679* Tª ambiental + 0,00287664* Tª ambiental ^2 

 

 
 



 
 

6. DISCUSSIÓ 
 
 
Els resultats presentats en aquest treball formen part d’un estudi més ampli que 

engloba el seguiment de diferents exemplars de Bufo calamita en diferents 

èpoques de l’any amb l’objectiu de determinar el comportament i la biologia 

d’aquesta espècie en les zones semi-àrides. Les zones semi-àrides presenten 

unes característiques extremes de temperatura i humitat, aquestes és 

caracteritzen per les altes temperatures que s‘hi assoleixen durant l’estiu i 

sobretot per l’elevat dèficit hídric estival, amb la conseqüent manca d’humitat. 

Per tant és interessant l’estudi dels amfibis en aquests tipus d’ambients ja que 

són animals que depenen de l’aigua per poder dur a terme la reproducció. 

 

Les dificultats que apareixen a l’hora de capturar els individus i de fer-ne el seu 

seguiment comporten la realització de diferents seguiments amb pocs 

exemplars i en diferents èpoques. El màxim inconvenient de les tècniques de 

radiotracking en amfibis és el temps intensiu dedicat per animal de manera que 

el nombre d’individus que es pot monitorejar simultàniament és limitat (Miaud et 

al., 2000). En l’estudi global de radioseguiment , es varen monitorejar els 

individus en diversos cops per tal de poder tenir una mostra representativa de 

la població. Aquestes dificultats radiquen en: 

 

- La biologia de l’espècie en la zona d’estudi fa que els individus de B. 

calamita resultin difícils de capturar en les diferents èpoques en que 

es precisen per a la realització del seu seguiment. Els individus tan 

sols abandonen els seus refugis en dies de pluja i els seus hàbits 

nocturns i àrees que ocupen en dificulten la seva localització. La 

descripció de la fenologia reproductiva del calamita es pot trobar en 

Miaud et al. (2005).  

 

 



- Existeix dificultat en el seguiment de gran nombre d’individus ja que 

aquests es desplacen i cal localitzar-los simultàniament al lloc on es 

van refugiant. El tipus de refugi (munts de pedra) sovint utilitzat en la 

zona d’estudi, obliga a estar molt proper a la zona on es troba 

l’animal per tal que aquest pugui ser localitzat pel receptor, això 

obliga a fer un seguiment del terreny molt acurat. 

 

 

6.1.  Alliberament i seguiment 

 

 

En el seguiment dels individus es varen observar certes dificultats en la seva 

localització tan en l’inici de l’experiència com en el transcurs de la mateixa. Les 

distàncies en que es movien els gripaus i els refugis on s’amaguen sovint feien 

que disminuís substancialment la distància a la que el receptor captava la 

senyal de l’emissor, de manera que el radi de localització es reduïa a distàncies 

inferiors als 10 m.  

 

El període de seguiment (període transcorregut des de l’alliberament d’un 

individu fins que aquest es perdia per darrer cop i no era tornat a localitzar), no 

es correspon amb el nombre total de localitzacions. Això es degut a que els 

animals varen canviar de refugis durant el període de seguiment i aquests 

canvis provocaven pèrdues temporals dels exemplars des del dia en que es 

perdies fins que eren localitzats. Així doncs varen existir períodes en els quals 

els animals no estaven localitzats en camp que varen ser comptabilitzats però 

com a dies de seguiment. En el cas del gripau 3 aquesta pèrdua fou definitiva a 

partir del tercer dia de seguiment i és per això que s’obvià de les dades per a 

posteriors anàlisis. L’àrea total mostrejada de 205 ha és considera elevada en 

comparació amb la emprada  per altres autors per a la mateixa espècie (Miaud 

et al., 2000). Considerant per tant que l’àrea mostrejada en els dies posteriors a 

la pèrdua de l’animal 3 és suficient, la seva pèrdua pot ser deguda a que 

hagués fet un desplaçament extraordinari i hagués sortit de l’àrea mostrejada, 

que hagués estat depredat, o que l’emissor que duia instal·lat hagués fallat. 



 

6.2.  Moviments 

 

En tots els casos els gripaus eren alliberats durant el dia, així que el primer que 

feien era desplaçar-se per buscar un refugi. Com que són animals d’hàbits 

nocturns es refugiaven en el primer lloc que trobaven per tal d’esperar a que es 

fes de nit i poder buscar el següent. Un cop instal·lats romandrien en aquest 

nou refugi fins al següent moviment.  

 

El nombre de refugis utilitzats per cada gripau ha estat diferent, aquest fet 

s’atribueix en primer lloc a les característiques i condicions de cada refugi i 

també al fet que un cop perdut i fins que es tornava a localitzar l’animal podia 

ocupar algun altre refugi no considerat. 

 

Segons Miaud et al. 2000, que també varen estudiar el B. calamita en una zona 

semi-àrida, els animals es poden moure fins a un màxim d’un Km durant el 

període reproductiu, podent arribar als 4 Km desprès del període reproductiu. 

Si comparem aquests resultats amb els trobats en el present treball cal 

considerar que les dades que es varen prendre corresponen a l’hivern i 

difereixen dels períodes en que Miaud et al (2000) varen seguir els gripaus. 

Durant el període reproductiu les distàncies en que els animals es mouen son 

semblants entre ambdós treballs (d’aproximadament 1 Km). Sembla doncs, que 

les màximes distancies les recorren en períodes post-reproductius segurament 

per trobar un nou refugi desprès de la reproducció. Les estratègies dels 

individus reproductius per trobar un lloc adient per a la reproducció consisteix 

en la cerca de llocs de reproducció per part dels mascles, que un cop arriben al 

punt de reproducció formen cors (cants) que atreuen tan a altres mascles com 

a les femelles per a la reproducció (Sinsch, 1992a). Durant el període 

reproductiu, durant el dia romanen amagats, sota matolls de plantes o pedres, 

prop del lloc de reproducció, per tant els moviments son limitats. 

 

A la plana de Lleida, la diversitat d’hàbitats es particularment simplificada per 

les activitats agrícoles, per tant els gripaus seleccionen els seus tipus d’hàbitat  



 

envers  les seves necessitats. Els refugis utilitzats pels gripaus seguits al llarg 

d’aquets estudi foren, a l’igual que la resta de gripaus de l’estudi global sobre 

radioseguiment del gripau corredor, munts de pedra o caus d’altres espècies, 

concretament de conill. L’aridesa del terreny dificulta que els animals s’enterrin 

en el sòl i també que es puguin mantenir hidratats. Es per això, que a diferència 

de la descripció clàssica de que els calamites s’enterren, en les zones semi-

àrides no s’enterren sinó que adopten estratègies que es basen en la cerca de 

refugis de fàcil accés i que permetin unes condicions favorables per a evitar 

períodes crítics, tan durant l’hivern com durant l’estiu, per tal d’evitar 

bàsicament la pèrdua d’aigua i la posterior deshidratació. Miaud et al 2005 

varen identificar els diferents hàbitats utilitzats pel calamita en les zones semi-

àrides. A diferència dels resultats trobats en el treball que es presenta,  Miaud 

et al (2005) identificaren com a habitats preferencials les zones de cultius on 

els animals tenien fàcil accés per a l’alimentació. Els seguiment però en el seu 

cas es va realitzar durant l’època de reproducció on no hi havia problemes per 

hidratació i on els animals es trobaren a prop del lloc de reproducció. Altres 

hàbitats trobats s’assimilen amb els identificats en el treball que es presenta. 

 

En l’estudi global s’han seguit un total de 19 gripaus en quatre períodes. De 

tots aquests animals, el mateix cau de conill utilitzat pels individus 2 i 4 d’aquest 

treball (vegis foto X), fou utilitzat per dos individus més d’altres seguiments. 

Aquest fet indica que l’elecció del refugi per part dels gripaus té una relació 

directa amb el confort de l’animal, especialment pel que fa a humitat i 

temperatura.  Un cop escollit aquest refugi no serà abandonat si no es troben 

amb condicions adverses o no plou. Cal destacar que en l’interior d’aquests 

refugis els gripaus s’hi desplacen a través de les cavitats o galeries i hi troben 

insectes que els serveixen per alimentar-se. 

 

Els seguiments sobre les poblacions d’amfibis en zones semi-àrides, verifiquen 

que el B. calamita en aquestes zones no presenta fidelitat als llocs de posta 

degut a que aquests sovint solen ser temporals (Sanuy i Oromí, dades no 

publicades). Això produeix que els individus de les poblacions d’aquests 

ambients es moguin molt més que els d’altres poblacions europees. En zones  



 

Europees sí que presenten fidelitat (Sinch, 1992) per tant tendeixen a ocupar 

un espai més definit ja que les tolles hi són permanents, en canvi les 

poblacions de les zones semi-àrides necessiten buscar els llocs de reproducció 

cada any. Els llocs de reproducció són inhabilitats també per altres factors a 

part de la seva desaparició. Aquests factors són principalment: la contaminació, 

la falta oxigen i l’ocupació de l’espai per un altre amfibi (els calamites són mal 

competidors). Per aquest motiu, en les zones semi-àrides com la estudiada, la 

cerca de refugi implica que els gripaus no es quedin al voltant dels punts de 

reproducció i hagin de moure’s molts cops llargues distàncies. 

 

En aquest treball es demostra que els gripaus corredors en la zona d’estudi 

només abandonen els seus refugis quan plou, ja que un 90% dels moviments 

eren efectuats en dies de pluja i el 100% en dies de pluja o dia posterior al dia 

de pluja. Aquest fet coincideix amb els moviments efectuats pels animals en  

 

cada període de seguiment. Així si comparem el nombre mig de desplaçaments 

efectuats pels gripaus del present treball amb el dels gripaus seguits durant 

l’estiu anterior s’observa com la mitja és molt inferior durant l’estiu que durant 

l’hivern (1,6 desplaçaments a l’estiu davant dels 5 desplaçaments de l’hivern). 

Aquest fet es pot atribuir directament a la falta de precipitació durant el període 

estival. 

 

 

6.3.  Temperatura 

 

6.3.1.   Seguiment de 24h 

 

El rang de fluctuació de la temperatura corporal dels gripaus va ésser molt 

inferior al rang de variació de la temperatura ambiental (veure punt 5.3.). Donat 

que els amfibis són animals poiquiloterms aquest fet ens indica que molt 

probablement la temperatura de l’interior del refugi no presenta oscil·lacions  



 

tant elevades, mantenint-se en un rang més petit que el de la temperatura 

ambiental.  Aquest fet també és dóna durant el seguiment de l’any 2006. 

 

6.3.2.   Seguiment diari 

 

Destacar el fet que la relació entre la temperatura corporal i la temperatura 

ambiental ha estat estadísticament significativa en els tres animals estudiats 

durant el període hivernal i principis de primavera.  

 

Els models expliquen però un percentatge diferent de la variació de la 

temperatura corporal per a cada un dels individus. Això és degut a que la 

variació de la temperatura corporal dels gripaus no depèn exclusivament de la 

temperatura ambiental, cal tenir present també que en el moment de realitzar el 

treball de camp es prenia sols la temperatura ambiental d’aquell moment. Una 

de les variables que pot estar relacionada amb la temperatura corporal és el 

rang de variació de la temperatura ambiental, és a dir la diferència entre la T 

màxima i la T mínima entre altres variables ambientals. Un altre factor que pot 

explicar aquestes diferencies és la caracterització de cada refugi, així per 

exemple la profunditat del mateix pot fer que un animal estigui més o menys 

exposat a l’ambient exterior i que en varií també la temperatura degut als 

diferents gradients de temperatura tan del sòl com dins les cavitats dels refugis. 

 

Si es comparen els resultat obtinguts en aquest estudi amb els obtinguts en el 

seguiment del 2006, s’observa com durant l’estiu del 2006 les variacions de la 

temperatura corporal que presentaven els gripaus seguits no s’explicaven de 

forma estadísticament significativa pels canvis en la temperatura ambiental,  

 

cosa que si ha passat durant l’hivern 2007. A la vista dels resultats obtinguts, 

s’ha realitzat un nou seguiment durant l’hivern del 2008 per part del grup 

d’investigació d’amfibis de la UdL. A l’igual que en els resultats del seguiment 

de l’hivern del 2007, en el seguiment del 2008 la relació entre la temperatura 

corporal i la ambiental ha estat significativa. Per tant, sembla que la  



 

temperatura corporal dels gripaus està influenciada per la temperatura 

ambiental durant l’hivern però no durant l’estiu. Això podria ser degut a que 

durant l’hivern la humitat és més elevada de manera que els gripaus poden 

ocupar refugis més superficials i per tant més exposats a les variacions 

ambientals externes al refugi. En canvi, durant l’estiu, per tal d’evitar la 

dessecació, necessiten ocupar llocs amb una humitat suficient que en permeti 

la seva supervivència. Aquests llocs es situaran sovint a més profunditat i per 

tant més aïllats de l’exterior. Per tant, donat que en la zona estudiada les 

temperatures durant l’hivern es poden considerar suaus en comparació amb les 

temperatures a que estan exposats els animals de les poblacions europees de 

major latitud, es pot considerar que l’estiu es l’època crítica per aquesta 

població. Els estius en les zones semi-àrides estan caracteritzats per 

temperatures elevades i humitats molt baixes fet que augmenten el risc de 

dessecació de l’animal. 

 

El global de resultats trobats en l’estudi de radioseguiment semblen indicar que 

el comportament del calamita esdevé una forma de termoregulació actuant per 

tal d’evitar extrems crítics. Si ens fixem en la Figura 66 tot i que la temperatura 

ambiental arriba a assolir nivells per sota dels 0ºC, no es troba cap individu que 

presenti una temperatura corporal inferior als 6ºC. Aquest resultat ens 

constaten els trobats en altres treball realitzats sobre la biologia del gripau 

corredor en la zona (Leskovar et al, 2006; Sinsch et al 2007). En Sinsch et al 

(2007) es defineix un patró de creixement ossi diferent dels patrons definits per 

l’espècie fins al moment a la resta d’Europa. Això s’atribuïa al fet que les 

hibernacions en les zones àrides no son “dures”, sinó que es veuen 

interrompudes per períodes més càlids al llarg de l’hivern. El fet de que tot i que 

baixi la temperatura per sota dels 0ºC, els animals segueixin tenint una 

temperatura corporal que no inactiva als enzims, és a dir, que no permet la 

hibernació, constata el patró de creixement que Sinsch et al definien per la 

mateixa població. Es planteja també la possibilitat , de que no existeixi una 

hibernació real dels calamites en la zona i que les marques trobades en el teixit 

ossi corresponguin a marques simplement fonològiques no relacionades amb la 

hibernació (Sinsch et al. No publicat). 



 

Si ens fixem amb les dades meteorològiques dels anys 2006 i 2007,  les 

diferències trobades durant la primavera seca del 2006, on la temperatura 

corporal no es veu relacionada amb la ambiental,  i durant la primavera humida 

del 2007, on si hi ha relació, es podrien explicar per un comportament 

termoregulador diferent entre ambdues èpoques. L’explicació radica en que  la 

modulació de la temperatura corporal podria estar condicionada per la taxa 

d’humitat i no directament per ella mateixa. En la regió de Lleida sovint 

increments de temperatura es tradueixen en decreixement d’humitat. Així 

doncs, els gripaus buscarien els refugis més humits i fàcilment accessibles, 

entre les escletxes dels munts de pedra, on la temperatura és relativament 

inferior en comparació a les altes temperatures de l’aire. Per tant, en el present 

estudi es considera que les relacions observades entre temperatura ambiental i 

corporal en els gripaus, primordialment reflecteix l’intent de mantenir un estat 

òptim d’hidratació.  

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONS 
 
 

La conclusió general del present treball es que el comportament del Bufo 
calamita esdevé una forma de termoregulació actuant per tal d’evitar 
extrems crítics de les condicions ambientals de temperatura i humitat.  
Aquesta es pot desglossar en les següents: 

 

• Els moviments o canvis de refugi del gripau corredor es donen sempre 

en dies de pluja o en el dia següent al dia de ploure, fet que evidencia 

que el seu comportament esta influenciat directament pel règim hídric. 

 

• Les distàncies recorregudes pel gripau corredor en la zona estudiada 

són elevades en comparació amb altres poblacions europees degut 

principalment a les característiques climàtiques de les zones semi-àrides 

i a la temporalitat dels llocs de reproducció. 

 

• Els gripaus de les zones semi-àrides de Lleida utilitzen refugis ja 

existents, no s’enterren. Aquests refugis són en tots els casos munts de 

pedres o caus d’altres espècies. 

 

• Els resultats mostren que la temperatura corporal del gripau corredor en 

habitats semi-àrids varia en un rang relativament petit en comparació 

amb les fluctuacions de la temperatura ambiental degut als refugis que 

habiten. Es considera que les relacions observades entre temperatura 

ambiental i corporal en els gripaus, primordialment reflecteix l’intent de 

mantenir un estat òptim d’hidratació el qual tan sols es pot obtenir en 

refugis relativament freds. 

 

 



 

 

 

• Els resultats obtinguts en temperatura durant l’hivern en aquest treball 

constaten els resultats que ja apuntaven Sinsch et al. (2007) sobre 

esqueletocronologia en les zones semi-àrides. S’accepta així que el 

patró de creixement dels gripaus que viuen a les zones semi-àrides és 

diferent al patró establert per l’espècie en altres zones europees, degut a 

l’existència de períodes càlids durant l’hivern i als refugis ocupats per 

l’espècie en aquesta zona, on les condicions climatològiques evidencien, 

a diferencia de la resta d’Europa, una clara hibernació interrompuda.  

 

 

 



 
 
 
8.  ANNEX
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Figura 32: Recta regressió lineal emissor 1 
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Figura 33: Recta regressió exponencial emissor 1 
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Figura 34: Recta regressió lineal emissor 2 
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Figura 35: Recta regressió exponencial emissor 2 
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Figura 36: Recta regressió lineal emissor 3 
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Figura 37:  Recta regressió exponencial emissor 3 
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Figura 38: Recta regressió lineal emissor 4 
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Figura 39: Recta regressió exponencial emissor 4 
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