Bufo balearicus (Böettger, 1880)
Nom comú: Calàpet
Classe: Amfibia

Ordre: Anura

Família: Bufonidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Amfibi amb dimorfisme sexual: les femelles són una mica més grans que els
mascles, arriben als 10 cm des del musell a la cloaca, i presenten uns petits punts
vermells pels costats.
Va ser introduït per l’home a les Illes Balears, possiblement durant l’època
prehistòrica, des de Còrsega o Sardenya, on viu la mateixa subespècie. Les Balears
suposen el límit occidental de la distribució de l’espècie, que no es troba a la
península Ibèrica. Ocupa tot tipus d’hàbitats a les tres illes majors i, a Mallorca, es
pot trobar fins a les parts més altes de la serra de Tramuntana. Fins fa poc, no era
rar en zones d’horta, però la modernització del reguiu i l’ús de pesticides
pràcticament l’ha eliminat d’aquest hàbitat.
És d’hàbits nocturns i estrictament insectívor. Necessita aigua per reproduir-se. Les
basses temporals, que s’assequen a l’estiu, li són molt favorables, ja que limita o
elimina la presència de granots amb els quals pot competir i que, a més, poden
depredar sobre els juvenils. El període reproductor s’inicia molt prest. En el mes de
gener ja se senten cantar mascles i es poden produir les primeres postes. Aquestes
són un cordó gelatinós molt llarg i embolicat amb uns petits ous negres disposats en
filera a l’interior. Les postes es poden succeir fins a l’estiu, en funció de la
disponibilitat d’aigua. Una vegada han fet la metamorfosi, els petits calàpets surten
de l’aigua, a on tornaran només per reproduir-se una vegada siguin adults.
Les amenaces més greus que pateix el calàpet a les Balears són la pèrdua de
l’hàbitat de reproducció, la urbanització o industrialització de zones on habitava, i la
introducció d’espècies exòtiques. En concret, la gambúsia (Gambussia affinis) és
una eficaç depredadora sobre les larves, i pot haver extingit la població de
l’Albufera, que va ser molt important en un passat recent.
Tècnicament està qualificat com a Vulnerable a Balears i En perill a Eivissa, on els
efectius han de ser molt escassos. Legalment està inclòs al Llistat d’Espècies en
Règim de Protecció Especial (RD 139/2011).
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