Hyla meridionalis (Böettger, 1874)
Nom comú: Granota (a Menorca). Reineta meridional
Classe: Amfibia

Ordre: Anura

Família: Hylidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
La granota és un amfibi petit d’uns 4-5 cm i d’aspecte gràcil. Presenta unes llargues
extremitats posteriors que li permeten realitzar grans salts quan es troba a
l’ambient terrestre i amagar-se ràpidament al fons quan es troba a l’aigua. En
l’aspecte anatòmic el que més destaca, però, és l’eixamplament dels extrems dels
dits, els quals actuen com a ventoses. Mentre el ventre es blanc, el color dorsal és
en general d’un verd clar prou vistós, encara que alguns exemplars poden tenir-ne
d’altres: to verd fosc, marró, gris, etc. En tot cas, és un animal difícil de trobar pels
depredadors (mostels, agrons, serps, mussols, etc.) i també per les seves preses, els
insectes, als quals espera pacientment fins que els té a l’abast.
Viu la major part del temps a les zones altes de la vegetació on passa
desapercebuda, però aquesta discreció es transforma en descarada activitat a
l’època de reproducció. Als mesos de març-abril els mascles arriben als llocs de cria,
com basses, torrents, safarejos o altres punts d’aigua adequats. Aquí començaran a
atreure a les femelles emetent el seu cant característic, sorprenentment potent
venint d’un animal tan petit, i que emeten gràcies a un gros sac vocal. Un cor
important de granotes es pot arribar a sentir des de dos o tres km.
Es distribueix pel sud de França, nordest d’Itàlia, part de la Península Ibèrica
(exceptuant el centre i el nordoest) i el nordoest africà. A les Balears està present a
Menorca, on va arribar de la mà de l’home ja d’antic, i és abundant i present a
qualsevol biòtop, sempre i quan hi hagi punts d’aigua pròxims adequats per al
desenvolupament dels cabots. Aquests necessiten uns tres mesos per completar la
metamorfosi i abandonar l’aigua. Hi ha indicis de què hi podria haver una població
consolidada als Jardins d’Alfàbia (Mallorca).
No se la considera amenaçada tècnicament, però essent un animal que depèn
totalment de les zones humides per a criar, està sotmès a les amenaces que recauen
sobre aquests fràgils hàbitats, com dessecacions incontrolades, urbanitzacions, o
l’ús de pesticides.
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