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Quin aldarull!
a arribat la primavera! El sol torna a escalfar la
terra i la natura es desperta. Vora els rierols,
les basses i els estanyols, amagades entre les
herbes i les bardisses, les reinetes,
com totes les granotes, fan la
migdiada... Esperen que es faci
fosc per posar-se a cantar. Vet aquí
el primer «rauc-rauc»...
Ha començat el concert!

¶
H

D’aquest globus tan
gros de color groc inflat
sota la barra se’n diu un
“sac vocal”. La reineta
mascle se’n serveix per
a augmentar els sons,
com si fos un altaveu:
és per això que se
la sent cantar de tan
lluny!

A TU QUÈ ET SEMBLA?
Per què les reinetes canten a entrada
de fosc?

¶
§
➜ Resposta 1: Perquè estan contentes.
➜ Resposta 2: Per fer por als peixos.

➜ Resposta 3: Per seduir les reinetes femelles

2

amb el seu concert.
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Les reinetes canten per

seduir les femelles amb el seu concert.

L
¶

a primavera és l’època de la
reproducció. Les reinetes
mascles busquen una companya.
S’apleguen sobre unes fulles i es posen
a raucar a veure qui pot més. Les reinetes
femelles, encantades amb aquest concert, s’acosten
fent uns quants salts per triar company. Després les
parelles s’allunyen i comença la posta.

La femella pon entre
700 i 1100 ous,
agrupats en petits
paquets de les mides
d’una nou. Queden
enganxats sota una
fulla, a la vora de
l’aigua.

4

Les reinetes s’aparellen cavalcant-se:
el mascle subjecta bé la femella amb
les potes. Després salten junts prop de
l’aigua, on es realitza la posta. El mascle,
aleshores, fecunda els ous, així que la
femella els ha post.

Set-cents ous,
és
molt! N’hi ha
urà
una bona
colla que
desapareixer
an i
no tots donara
n
naixement a
un
capgròs.

s.
Els ous són gelatinoso
Semblen com pastilles
nt
transparents amb un pu
de
p
ca
negre al mig. Al
sta
dues setmanes de la po
té lloc l’eclosió!
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Quin espavilat!

¶
E

n el moment de l’eclosió, el capgròs no és sinó
una simple larva negra. El seu cap és ben rodó.
La seva cua, molt fina, li permet de desplaçar-se
per l’aigua a tota velocitat. Els capgrossos són minúsculs
però molt espavilats... Devoren tota mena de plantes
aquàtiques: han d’agafar forces si
volen créixer i metamorfosar-se en
granota.

A TU QUÈ ET SEMBLA?
Els capgrossos, com es
transformen en granotes?

¶
§
➜ Resposta 1: Canvien d’una sola vegada.

Després d’haver post els
ous, la mare reineta ja
no es preocupa de res
més, i el pare se’n va a
cantar un altre cop.
El capgròs creix tot sol.
Des de la seva eclosió,
el petit capgròs ha de
ser prou llest per a
espavilar-se, trobar
menjar i escapar-se
dels peixos que se
l’empassarien amb molt
de gust...

➜ Resposta 2: Passant un any al fons de l’aigua.
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➜ Resposta 3: Creixent en diverses etapes.
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