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Resum

les temperatures corporals de quinze gripaus 
corredors (Bufo calamita) adults foren mesurades 
en diferents anys (2006, 2007 i 2008) i èpoques 
de l’any (estiu, hivern) mitjançant la utilització de 
radioemissors implantats a la cavitat abdominal 
dels gripaus. la zona d’estudi estava en una zona 
semiàrida del sud de lleida. la majoria dels 
gripaus estudiats afronten temperatures extremes 
presentant un comportament termoregulador. la 
majoria dels gripaus a l’hivern (6/8) presentaren 
una relació significativa entre la temperatura 
corporal i l’ambiental, mentre que a l’estiu tan sols 
un gripau la mostrava. aquest resultat suggereix 
que els gripaus, a l’estiu, es refugien en llocs on 
la temperatura presenta poques variacions. una 
possible explicació podria ser que els gripaus trien 
refugis amb humitat òptima i baixes temperatures. 
es suggereix que les relacions entre la temperatura 
ambiental i la corporal reflecteixen l’intent de 
mantenir-se en un estat òptim d’hidratació que 
només s’aconsegueix a l’estiu en llocs relativament 
freds.

Paraules clau: Bufo calamita, zones semiàrides, 
termoregulació, radiometria.

Abstract

Thermoregulator behaviour of natterjack 
toad (Bufo calamita) in a semiarid zone 

Body temperatures of 15 adult toads (Bufo cala
mita) were measured in different years (2006, 2007 
and 2008) and seasons (summer, winter) using 
implanted transmitters into the toad abdominal 
cavity. the study zone is situated in the south of the 
terres de lleida (Catalonia, Sapin) the major part 
of the animals monitored (6/9) in winter showed a 
significant relationship between body and ambient 
temperature, but in summer, only one toad showed 
this significant relationship. The result suggests that 
toads, especially in summer, took refuge in places 
where the temperature remained in a small range of 
variation. toads could chose shelters with humidity 
and cold temperature, in comparison to ambient 
temperature, suggesting that the relationship 
between environmental and body temperature 
observed in the natterjack toad reflect the attempt to 
maintain an optimal state of hidratation.

Keywords: Bufo calamita, semiarid zones, thermo-
regulation, radiotracking.
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Resumen

Comportamiento termoregulador del sapo co- 
rre  dor (Bufo calamita) en una zona semiárida

las temperaturas corporales de 15 sapos corredores 
(Bufo calamita) adultos fueron estudiadas en 
diferentes años (2006, 2007 y 2008) y épocas del 
año (verano, invierno) mediante la utilización 
de radioemisores implantados en la cavidad 
abdominal. la zona de estudio se hallaba en una 
zona semiárida del sur de lleida. la mayoría de los 
sapos estudiados afrontan temperaturas extremas 
presentando un comportamiento termorregulador. 
la mayoría los sapos en invierno (6/9) presentaron 
una relación significativa entre temperatura corporal 
y ambiental, mientras que en verano tan sólo un 
sapo la mostraba significativa. Este resultado 
sugiere que los sapos, especialmente en verano, se 
refugian en lugares donde la temperatura presenta 
pocas variaciones. una posible explicación sería 
que los sapos eligen refugios con humedad óptima 
y bajas temperaturas. Se sugiere, que las relaciones 
entre la temperatura ambiental y la corporal reflejan 
un estado óptimo de hidratación que sólo puede 
conseguirse en verano en lugares relativamente 
fríos. 

Palabras claves: Bufo calamita, zonas semiáridas, 
termorregulación, radiometría.

Introducció

Els animals ectoterms com els amfibis depe-
nen de l’ambient per a la regulació de la tempe-
ratura corporal i humitat i probablement selec-
cionen els seus hàbitats en funció d’aquestes 
variables ja que no tenen mecanismes fisiolò-
gics efectius per a la regulació tèrmica i/o hí-
drica. l’estudi de la variació en la temperatura 
corporal dels animals ectoterms és crucial per 
entendre la seva ecologia ja que té un efecte im-
portant en el seu desenvolupament, fisiologia i 
comportament (Huey, 1982; Smits, 1984). la 
importància dels hàbitats terrestres dels amfi-
bis per a la seva dispersió i hibernació ha estat 
constatada recentment per diversos autors (per 

ex., Bartelt, 2000; Muths, 2003; Pilliod et al., 
2002; Semlitsch, 1998). fins i tot s’han disse-
nyat alguns models que simulen les propietats 
tèrmiques i de regulació hídrica d’alguns am-
fibis (Bartelt & Peterson, 2005) que permeten 
entendre com seleccionen els seus hàbitats. tot 
i aquests estudis, el comportament i en general 
l’ecologia tèrmica de la majoria d’espècies 
d’amfibis és poc coneguda i presenta especi-
al interès llur estudi en zones on existeixen 
limitacions ambientals com són la falta d’hu-
mitŀat i l’existència de temperatures extremes.  
el gripau corredor (Bufo calamita) és una anur 
abundant en les zones semiàrides de la vall de 
l’ebre i presenta algunes diferències biològi-
ques en comparació amb altres poblacions de 
la mateixa espècie de la resta d’europa que no 
es troben en aquests hàbitats (vegeu Miaud et 
al., 2000; leskovar et al., 2006; Sinsch et al., 
2007). aquestes diferències apareixen a causa 
d’adaptacions a la manca d’humitat i a eleva-
des temperatures de les zones semiàrides. el 
treball pretén caracteritzar el nínxol i l’ecolo-
gia tèrmica de B. calamita en una zona semià-
rida de la vall de l’ebre mitjançant l’estudi de 
l’ocupació de l’espai i la caracterització dels 
refugis emprats per l’espècie, i l’anàlisi de les 
estratègies comportamentals utilitzades en fun-
ció de la variació de la temperatura ambiental 
de la zona.

Material i mètodes    

Zona d’estudi 

la població de gripau corredor (Bufo cala
mita) estudiada es localitza a la vall o depressió 
del riu ebre a la Plana de lleida, concretament 
en l’espai natural de Mas de Melons. el cli-
ma és mediterrani i moderadament continental 
amb temperatures mitjanes a l’estiu de 24,7 ºC 
(juliol) i de 5,3 ºC a l’hivern (gener) (estació 
meteorològica: lleida-observatori 2, 192 m a. 
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s. l., període 1971-2000; Instituto Nacional de 
Meteorologia). el nombre mitjà de dies a l’any 
amb temperatures sota 0 ºC és de 37 i la preci-
pitació anual mitjana és de 369 mm. la zona és 
considerada com a semiàrida (Bolòs & Vigo, 
1984; Conesa et al., 1994). l’àrea d’estudi a 
Mas de Melons (41º 30′ 50″ N, 0º 43′ 30″ E, 
240 a. s. l.) pertany a la província de lleida, es 
troba a 15 km al sud-est de la ciutat de lleida i 
inclou zones per al pasturatge de bestiar (ove-
lles) i zones amb agricultura tradicional de 
secà, majoritàriament de cereals d’hivern. els 
gripaus es reprodueixen en punts d’aigua per-
manents, sovint eutrofitzats, i en punts d’aigua 
temporals al voltant dels camps de conreu. al-
tres aspectes de la biologia del gripau corredor 
en zones semiàrides han estat descrits prèvia-
ment per diversos autors (Miaud et al., 2000; 
Miaud & Sanuy, 2005; leskovar et al. 2006; 
Sinsch et al., 2007; Sanuy et al. 2008).

Seguiment 

es van capturar quinze exemplars de gripau 
corredor a les proximitats d’un lloc de repro-
ducció en la zona d’estudi (fig. 1) durant dife-
rents èpoques i anys per al seu seguiment mit-
jançant radiotelemetria. a la taula 1 s’observa 
el sexe, el pes i la longitud així com els dies de 
seguiment al llarg dels diferents períodes. Per 
al tractament de les dades es va considerar la 
separació entre dos períodes estacionals, estiu 
i hivern, independents de l’any de seguiment. 

Després de la seva captura, els gripaus van 
ser traslladats al laboratori i anestesiats mitjan-
çant una immersió en 1 l d’aigua que contenia 
270 mg d’etil-m-aminobenzoat (MS-222; Sig-
ma Chemical Company). Se’ls va implantar 
radioemissors SoPt-2070 (Wildlife Materials, 
Inc Pes: 2,78 + / – 0,07 (SD) g), embolicats en 
una capa de parafina, mitjançant una incisió 

Figura 1. Mapa de localització del lloc de reproducció on van ser capturats vint-i-un exemplars de gripau corredor (Bufo 
calamita).
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(1 cm aprox.) a la cavitat abdominal (fig 2). 
Després de suturar la incisió, els gripaus es 
van mantenir en aigua fins que van despertar. 

Durant alguns dies (5 + / – 4 (SD) dies), els 
gripaus es van mantenir en observació en ter-
raris de 30 × 60 cm de base i 45 cm d’alçada, 
i alimentats ad libitum, fins a la seva recupe-
ració, que va ser considerada quan els gripaus 
exhibiren un nivell d’activitat normal en com-
portament i alimentació. Després es varen alli-
berar en el mateix lloc on van ser capturats. 

les característiques tècniques dels emissors 
van permetre la localització dels gripaus així 
com la mesura de la seva temperatura corpo-
ral. Cada un dels emissors presentava un rang 
de freqüència diferent que va permetre la lo-
calització individual dels exemplars. Per tant, 
a cada individu li corresponia una freqüència 
que permetia la seva localització. Per a la me-
sura de la temperatura corporal, cada emissor 
portava incorporat un termistor intern que mo-
dulava l’interval entre els senyals transmesos, 
depenent de la temperatura a què es trobava. 
abans de la implantació dels emissors, van 
ser calibrats en aigua (rang 0,1-37 ºC) per tal 

d’obtenir la relació entre l’interval de la senyal 
emesa i la temperatura. 

els gripaus van ser localitzats mitjançant 
un receptor de ràdio albrecht ae65H equipat 
amb una antena model f151-BfB que va per-
metre la seva localització a una distància apro-
ximada de 50 m. un cop localitzat l’emissor, 
la temperatura corporal del gripau va ser regis-
trada mitjançant la incorporació d’un receptor 
dissenyat pel taller d’electrònica de la univer-
sitat de Koblenz que registrava les diferents 
freqüències emeses pel receptor. 

Taula 1. exemplars de gripau corredor (Bufo calamita) seguits mitjançant radiotelemetria. ID: individus. Període seguiment: 
dies de durada del seguiment. Seguiment: dies compresos entre la primera localització del gripau i l’última

 ID Sexe Pes Longitud Període seguiment Seguiment Períodes
   (g) (mm) Inici Final dies estacionals

 5 M 76,0 52,1 29/03 30/06/2006 65 estiu
 6 M 72,4 42,1 29/03 30/06/2006 65 estiu
 10 M 82,9 62,4 29/03 30/06/2006 65 estiu
 11 M 77,8 49,0 29/03 30/06/2006 80 estiu
 12 M 75,6 52,2 29/03 30/06/2006 80 estiu
 15 M 70,0 30,8 12/04 12/05/2007 24 estiu
 14 M 74,0 38,0 30/01 21/03/2007 67 hivern
 13 f 80,0 56,5 30/01 21/03/2007 76 hivern
 1 M 70,0 31,8 09/01 30/03/2008 50 hivern
 2 f 66,0 30,4 09/01 30/03/2008 87 hivern
 3 M 68,0 25,8 09/01 30/03/2008 73 hivern
 4 M 60,0 21,8 09/01 30/03/2008 58 hivern
 7 f 71,0 41,7 09/01 30/03/2008 30 hivern
 8 M 75,0 44,9 09/01 30/03/2008 83 hivern
 9 f 74,0 54,7 09/01 30/03/2008 19 hivern

Figura 2. Implantació d’un emissor en la cavitat abdominal 
d’un exemplar de gripau corredor (Bufo calamita).
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el seguiment en el camp va ser diari tot 
efectuant cercles concèntrics, que distaven en-
tre ells 5 m, des del lloc d’alliberament o últim 
lloc conegut on estava l’animal, fins que es lo-
calitzava de nou. 

la temperatura corporal i ambiental es va 
mesurar dues vegades al dia en diferents hores. 
la temperatura ambiental mitjana es va mesu-
rar immediatament després de la temperatura 
del gripau, amb una sonda HD9214 (error: ± 
0,2). al llarg de l’hivern de 2008 es van obte-
nir dades de temperatura del sòl o del refugi 
mitjançant un datalogger (registre de tempera-
tures cada mitja hora, error: ± 0,3) instaŀlat a 
7 cm del terra i cobert de pedres, simulant un 
possible refugi, ja que el 2006 i el 2007 s’ha-
vien localitzat tots els individus en zones amb 
munts de pedres.

Resultats

a l’hivern, alguns animals (ID [individu] = 
1, 2, 3, 4, 8, 13 i 14) van presentar osciŀlacions 
en la seva temperatura corporal fins un mo-
ment en què aquesta va tendir ha estabilitzar-
se. aquest és el cas del gripau 3, el seguiment 
del qual es va realitzar durant el 2008 (fig. 
3.a). entre el 9 de gener i el 5 de febrer la tem-
peratura corporal d’aquest animal es va trobar 
entre els 0,46 i els 27,15 ºC, mentre que durant 
els dies següents fins a la finalització del segui-
ment la temperatura corporal va osciŀlar en un 
rang molt menor, entre 10,15 i 17,26 ºC. altres 
gripaus estudiats (ID = 7 i 11) van presentar un 
rang de variació de temperatures relativament 
petit en comparació amb el grup de gripaus 
anterior, amb temperatures més estables (fig. 
3.B). el rang de variació de la temperatura 
corporal per al gripau 7 (2008) va ser entre els 
7,83 i els 14,46 ºC. 

a l’estiu, un exemplar, ID = 15, presentà 
grans variacions en la seva temperatura corpo-
ral durant el període de seguiment mentre que 

A

B

Figura 3. temperatures corporals dels exemplars 3 (3.a) i 7 
(3.B) de gripau corredor (Bufo calamita) registrades durant el 
seguiment d’hivern del 2008.

els altres gripaus (ID = 5, 6, 10, 11 i 12) van 
presentar rangs de variació de temperatura in-
feriors. A la figura 4.A s’observa l’alt rang de 
variació de la temperatura del gripau 15, en-
tre 14,21 i 32,1 ºC, mentre que a la figura 4.B 
s’observa com el gripau 11 va presentar una 
variació menor a la seva temperatura corporal 
compresa entre els 17,88 i els 24,48 ºC. 

La figura 5 mostra exemples corresponents 
als períodes d’estiu i d’hivern respecte a la re-
lació de la temperatura corporal amb l’ambi-
ental. Per a tots dos períodes, les figures mos-
tren l’existència de gripaus que van variar la 
temperatura corporal en funció de l’ambiental 
(fig. 5.A hivern gripau 1, fig. 5.B estiu gripau 
15) mentre que altres la van mantenir dins d’un 
petit rang de variació (fig. 5.A: hivern gripau 
4, fig. 5.B estiu gripau 11). 
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La figura 6 mostra la relació entre la tem-
peratura corporal i l’ambiental de la totalitat 
dels quinze gripaus seguits durant els diferents 
períodes i anys. la regressió simple entre les 
dues temperatures mostra una relació signifi-
cativa entre la temperatura corporal i l’ambi-
ental per al total de dades recollides (figura 6; 
temperatura corporal = 5,22 + 0,62 * tempe-
ratura ambiental). la temperatura ambiental 
explica el 54,13 % de la variabilitat de la tem-
peratura corporal (p < 0,0001). el rang de tem-
peratura corporal va variar entre 0,27 a 32,24 
ºC, mentre que la temperatura ambiental es va 
trobar entre –1,9 a 36 ºC.

els resultats trobats per a l’hivern del 2008 
pel que fa a la relació entre la temperatura 

A

B

Figura 4. temperatures corporals dels exemplars 15 (4.a) i 
11 (4.B) de gripau corredor (Bufo calamita) registrades du-
rant el seguiment d’estiu del 2007 i del 2006 respectivament.

Figura 5. temperatures corporals en funció de la temperatura 
ambiental de gripau corredor (Bufo calamita) registrades du-
rant el seguiment d’hivern (5.a: gripau 1 i 4) i el d’estiu (5.B: 
gripau 11 i 15).

A

B

Figura 6. regressió simple entre la temperatura corporal de 
quinze exemplars de gripau corredor (Bufo calamita) i la tem-
peratura ambiental. es mostra la línea de termoconformitat.
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mostren com el rang de variació per a les dues 
temperatures és inferior (rang temperatura sòls 
= 4 i 9/6 ºC; rang temperatura corporal = 4 i 
27,15 ºC) al trobat entre la temperatura corpo-
ral i ambiental en el total de dades obtingudes 
en diferents períodes i anys. el model per a la 
relació entre la temperatura del sòl explica en 
menor proporció la variació de la temperatura 
corporal (r2 = 25,14, p < 0,0001) que el que 
es va obtenir per a la temperatura ambiental 
(r2 = 54,13). Per ambdues figures, fig. 6 i 7, 
es mostra la línia de termoconformitat mitjan-
çant la qual es pot observar que els individus 
mantenen en general una temperatura superior 
a l’ambiental quan les temperatures són baixes 
i inferior quan aquestes són altes.

en la taula 2 s’observen els resultats per a la 
regressió simple realitzada per a la temperatura 
ambiental i corporal de cada un dels individus 
seguits. Va existir variació entre la significa-
ció i explicació del model depenent del gripau. 
S’observa com més de la meitat dels gripaus 
a l’hiven presentaren una relació significativa 
entre la seva temperatura corporal i ambiental 
(6/9) mentre que tan sols un gripau a l’estiu 
presentava significativa aquesta relació.

La figura 8 mostra la relació entre el pendent 
a i el paràmetre b de les regressions trobades 
per a cada gripau. S’observen situacions en què 
alguns gripaus presenten pendents més acusats 
(majoria de gripaus a l’hivern) i altres amb pen-
dents menors (majoria de gripaus a l’estiu).

La figura 9 mostra la distribució de tempe-
ratures corporals per a tots els animals estu-
diats. gran part dels gripaus a l’estiu es van 
trobar a 21,2 ºC mentre que a l’hivern la ma-
joria es va trobar a temperatures d’11,1 ºC de 
mitjana. les distribucions entre estiu i hivern 
van ser diferents (test «t» comparació de mit-
janes: p < 0,0001), però també ho van ser les 
desviacions (test «t» comparació desviacions 
estàndard: p < 0,0001). aquest fet mostra com 
a l’hivern hi va haver un rang de variació de 
temperatures més gran que a l’estiu.

Figura 7. regressió simple entre la temperatura corporal 
de quinze exemplars de gripau corredor (Bufo calamita) i la 
temperatura del sòl. es mostra la línea de termoconformitat.

Figura 8. relació entre el pendent a i el paràmetre b trobats 
en les regressions simples establertes entre la temperatura 
corporal de quinze gripaus (Bufo calamita) i l’ambiental. 
temperatura corporal (ID) = b + a * temperatura ambiental 
(ID = individuo).

Figura 9. Distribució de les temperatures corporals de quinze 
gripaus corredors (Bufo calamita)

corporal i la temperatura del refugi o tempe-
ratura del sòl (figura 7; temperatura corporal 
= exp [3,47354-8,53405 / temperatura terra]), 
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Discussió 

els resultats obtinguts sobre la variació de la 
temperatura corporal del gripau corredor (Bufo 
calamita) mostren un patró de comportament 
termoregulador que depèn del període en què 
l’exemplar va ser seguit i del mateix animal. 
Hi ha alguns treballs que han contribuït en im-
portant mesura a l’ecologia tèrmica en amfibis 
(per ex., Carey, 1978; lillywhite, 1970; Moore 
& Moore, 1980; o’Connor & tracy, 1992; See-
bacher & alford, 2002; Seymour, 1972; Sinsch, 
1989; Smits, 1984; Vangelder et al., 1986).

tanmateix, la major part d’aquests treballs 
s’han limitat a experiments en curts períodes 
de seguiment o en ambients artificials. L’estu-
di realitzat per raush et al. (2008), que mostra 
les mesures durant períodes llargs de la tempe-
ratura corporal de Bufo punctatus en una zona 
desèrtica, revela també grans variacions en la 
temperatura corporal d’aquest gripau. 

Les osciŀlacions en la temperatura corporal 
observades en alguns gripaus a l’hivern du-
rant el període de seguiment (ex. figura 3.A) 
sembla que responen a la relació entre la tem-
peratura corporal del gripau i l’ambiental. Si 

Taula 2. regressió simple entre la temperatura corporal 
de quinze exemplars de gripau corredor (Bufo calamita) i la 
temperatura ambiental. temperatura corporal (ID) = a + b * 
temperatura ambiental. (ID = individu. Període = període 
 estacional.)

ID a b p R2 Període Any

 5 23,91 –0,09 0,100 10,04 estiu 2006
 6 24,57 –0,16 0,054 13,07 estiu 2006
10 17,27 0,15 0,062 17,12 estiu 2006
11 23,33 –0,09 0,079 10,28 estiu 2006
12 21,82 –0,06 0,386 3,14 estiu 2006
15 9,67 0,68 0,000 50,57 estiu 2007
13 7,87 0,19 0,000 18,69 hivern 2007
14 4,93 0,55 0,000 48,30 hivern 2007
 1 2,40 0,76 0,001 49,38 hivern 2008
 2 5,15 0,56 0,000 36,13 hivern 2008
 3 4,95 0,67 0,000 42,45 hivern 2008
 8 2,53 0,47 0,000 31,84 hivern 2008
 4 12,46 –0,02 0,804 0,19 hivern 2008
 7 8,97 0,08 0,279 4,68 hivern 2008
 9 6,43 0,37 0,201 14,39 hivern 2008

s’observa la significació de les regressions per 
a cada animal, es constata que la majoria dels 
exemplars que van presentar osciŀlacions en la 
seva temperatura corporal van mostrar una cor-
relació positiva i significativa amb l’ambiental 
(taula 2, gripaus: 1, 2, 3, 8, 13 i 14). De manera 
similar el gripau 15 a l’estiu va presentar una 
relació significativa entre les dues temperatu-
res (taula 2, figura 4.A). En el cas del grup de 
gripaus que a l’hivern i a l’estiu van presentar 
un rang petit de variació en la seva tempera-
tura corporal (ex. figura 3.B i figura 4.B), no 
van mostrar significació en la relació entre la 
temperatura corporal i l’ambiental (taula 2, 
gripaus 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12).

La regressió simple representada a la figura 
6 mostra com el 54,13 % (p < 0,0001) de la va-
riabilitat en la temperatura corporal de tots els 
animals es explicada per la temperatura ambi-
ental, fet que evidencia una clara relació entre 
les dues temperatures. l’existència d’una rela-
ció més gran entre la temperatura corporal dels 
gripaus i l’ambiental (regulació heliotèrmica) 
que entre la temperatura corporal i la del sòl (re-
gulació tigmotèrmica; fig. 7, R2 = 24,14) sugge-
reix que els gripaus no es van enterrar, sinó que 
es van refugiar entre les cavitats en munts de 
pedres on podien desplaçar-se. en aquestes ca-
vitats pot circular aire i són refugi de moltes es-
pècies d’insectes. tots els gripaus, tant a l’estiu 
com a l’hivern, van ser localitzats entre pedres.  
A la figura 8 es mostra la relació entre el pen-
dent b i el paràmetre a de cadascuna de les 
regressions per a cada exemplar estudiat. 
l’evolució de la temperatura corporal de cada 
individu permet descriure diferents situacions 
de comportament en funció de la temperatura 
basades en la «conformitat (Temperatura con
formity)» o la «regulació (Thermoregulation or 
temperatura regulation)». S’entén el concepte 
de comportament regulador o termoregulador 
com la tendència a moure’s (dins del refugi o 
cap a altres) per buscar temperatures més con-
fortables. aquests exemplars són els que pre-
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senten menors pendents en la regressió (vegeu 
la taula 3), a causa probablement d’haver tro-
bat un refugi amb poca variació de temperatu-
ra. la situació o comportament de conformitat 
refereix al fet que alguns gripaus modificaren 
la seva temperatura corporal en funció de l’am-
biental i presentaren pendents més elevats.

les diferents situacions de conformitat o re-
gulació en temperatura s’observen a la figura 
5.a i 5.B, que correspon a gripaus seguits en els 
diferents períodes d’estiu i d’hivern respectiva-
ment. El gripau 4 (fig. 5.A) i el gripau 11 (fig. 
5.B) van experimentar situacions de conformi-
tat mentre que els exemplars 1 (fig. 5.A) i 15 
(fig. 5.B) no van variar la seva temperatura cor-
poral en funció de l’ambiental i van presentar 
una situació de regulació tèrmica. a l’estiu i a 
l’hivern hi ha temperatures que podrien ser con-
siderades com a òptimes (figura 9). La majoria 
dels gripaus a l’hivern van trobar una tempera-
tura mitjana confortable a 11,1 ºC, mentre que a 
l’estiu va ser de 21,2 ºC. al voltant d’aquestes 
temperatures es presenten situacions de con-
formitat tendents a la situació de regulació com 
més allunyades es trobaven d’aquests valors. 
el fet que es trobi un rang major de temperatu-
res corporals de gripaus a l’hivern que a l’estiu 
(test «t» comparació desviacions estàndard: p 
< 0,0001) suggereix que els gripaus suporten 
millor les temperatures baixes que les altes.

la majoria dels gripaus estudiats a l’hivern 
(6/9) van presentar una relació significativa en-
tre la temperatura corporal i l’ambiental, men-
tre que a l’estiu tan sols un (1/6) va mostrar 
significativa aquesta relació (taula 2). Aquest 
fet suggereix que els gripaus, especialment a 
l’estiu, es van refugiar en llocs on la tempera-
tura va romandre amb un rang petit de variació 
i van presentar situacions de regulació en el seu 
comportament. les característiques dels refu-
gis són essencials per a la supervivència dels 
gripaus terrestres, especialment en zones amb 
baixa humitat. Seebacher & alford (2002) van 
evidenciar la importància en la selecció de mi-

crohàbitats (refugis) amb Bufo marinus, con-
duents a reduir les conseqüències fisiològiques 
de l’estrès en temperatura i humitat. en zones 
semiàrides com la zona d’estudi, les tempera-
tures elevades a l’estiu coincideixen amb perí-
odes de sequera i un increment en temperatura 
sovint es tradueix en una disminució en humi-
tat. la via més efectiva en anurs terrestres per 
minimitzar l’evaporació i evitar la deshidrata-
ció és mitjançant la selecció de microhàbitats 
(Schwarzkopf & alford, 1996). una possible 
explicació al manteniment de la temperatura en 
rangs petits de variació trobada a la zona d’es-
tudi podria ser que els gripaus busquen refugis 
humits per evitar la dessecació, i van tendir a 
amagar-se en refugis amb humitat òptima amb 
relatives baixes temperatures. alguns autors 
han descrit que alguns amfibis seleccionen mi-
crohàbitats freds en ambients secs (Malvin & 
Wood, 1991). en aquest sentit, el factor princi-
pal per a la regulació de la temperatura del gri-
pau corredor a la zona d’estudi no és aquesta 
per si mateixa sinó la manca d’humitat. Per als 
amfibis, la hidroregulació pot arribar a ser clau 
per a la termoregulació (tracy et al., 1993) es-
pecialment en hàbitats més àrids.

els valors mínims i màxims del rang de tem-
peratura corporal mínim i màxim trobat va ser 
de 0,28 i 32,24 ºC respectivament. aquests va-
lors difereixen dels trobats en poblacions ale-
manyes en ambients més freds (Sinsch, 1990), 
on la temperatura mínima va ser de 4 ºC i la 
màxima de 38 ºC. a causa dels llargs períodes 
de temperatures baixes a alemanya, els gripaus 
podrien enterrar fins a arribar als valors des-
crits per Sinsch (1990). a la vall de l’ebre, en 
canvi, les temperatures baixes es limiten a uns 
dies i, fins i tot, tan sols a algunes hores del dia. 
aquest fet podria explicar el comportament 
dels gripaus i els refugis que ocupen en les po-
blacions de la vall de l’ebre, on els gripaus no 
necessitarien aixoplugar-se en llocs amb tem-
peratures més altes. Mathias (1971) defineix 
el màxim crític en 41 ºC, en què hi comença 
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a haver problemes per efecte de patògens. en 
cap cas els gripaus arribarien el màxim crític 
en temperatura en la zona estudiada. 

es pot concloure que els gripaus estudiats, 
van tendir a evitar les temperatures extremes 
en els diferents períodes de l’any tot emprant 
un comportament termoregulador. els gripaus 
varen mantenir la temperatura constant gràci-
es a les característiques dels refugis ocupats. 
es suggereix que les relacions entre la tempe-
ratura ambiental i la corporal observades en 
el gripau corredor reflecteixen primàriament 
l’intent de mantenir-se en un estat de confort 
(hidratació) que només pot aconseguir a l’es-
tiu en llocs relativament freds. 
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