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Editorial 
 
          
Ara que estem entre la primavera i l’estiu, alguns rèptils estan en zel, 
mentre que moltes espècies d’amfibis ja s’han reproduït i fins i tot poden 
haver finalitzat la metamorfosi. Per aquest motiu ara podem trobar força 
moviment a les basses, estanys, els murs de pedra seca, prats, etc. La SCH 
també ha entrat en un cicle intens d’activitat. Molts esdeveniments s’han 
produït o bé iniciat darrerament, com ara el canvi de seu al Fòrum; la 
publicació i presentació de la guia herpetològica; la preparació de les 
properes Jornades; els alliberaments d’individus metamòrfics de gripau 
d’esperons i tritó verd, dins dels respectius programes de reintroducció a 
Collserola i Serralada de Marina-Litoral, programació de sortides, la 
preparació d’altres publicacions, etc. Destaquem també la recent creació de 
delegacions territorials de la Societat, amb la finalitat de diversificar la 
nostra presència al territori i apropar-nos més als nostres associats i 
col·laboradors. Ara per ara els socis Carles Chiner, Joan Budó, Nil Torres i 
Delfí Sanuy es faran càrrec de les delegacions de les Terres de l’Ebre, de 
l’Empordà, de la Catalunya Central i de les Terres de Ponent 
respectivament.  
Aquest any també celebrem el XXX aniversari de la creació de la nostra 
societat, l’any 1981 i, ho farem conjuntament amb el col·legues de la 
Societat Herpetològica Valenciana (SOHEVA), en el marc d’unes Jornades 
Herpetològiques conjuntes, el 8 i 9 d’octubre a la Sènia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Herpetofull de la SCH. Núm. 2 - Juny de 2011 

 5

AGENDA D’ACTIVITATS 
 

- Divendres 10 de juny a les 18 h: Xerrada al Museu de Zoologia de Barcelona 
del Parc de Ciutadella, sobre evolució d'un grup de dragons de l'illa de Socotra (Iemen). 
El seminari va a càrrec de l'Hernan Morales Villergas i el títol de la xerrada: 
Diversificación en una isla continental: los geckos del género Pristurus del 
archipiélago de Socotra.  
 
 

- Dissabte 18 de juny al Camp de Tarragona: Sortida per rescatar hèrptils a 
pous i cisternes. En breu apareixerà informació més detallada sobre aquesta activitat al 
nostre web i al foro de socis de la SCH. 
 
 

- 8 i 9 d’octubre, Jornades Herpetològiques a la Sènia. 
Organitza SCH i SOHEVA 
Aquest any 2011, coincidint amb el nostre 30è aniversari, volem reprendre 
l’organització de les Jornades de cap de setmana, motiu pel qual necessitem el 
recolzament i la implicació de tots els socis per a la difusió i la participació en les 
mateixes. Aquestes seran unes jornades molt especials, ja que enguany s’escau el XXX 
aniversari de constitució de la nostra societat, i per aquest motiu i per refermar el vincles 
amb els territoris germans del sud les organitzarem conjuntament amb els herpetòlegs 
de la Societat Herpetològica Valenciana (SOHEVA), que també celebra el seu XXX 
aniversari.  Per aquest motiu  s’ha escollit un enclavament  a cavall dels dos territoris: 
La Sènia. 

 
Programació provisional 

 

Dissabte 8 d’octubre   
9,00 –   9,30   Inscripcions i col·locació de pòsters 
9,30 –  10,10  Presentació de les Jornades Herpetològiques als Ports (La Sènia)  
10,15 - 13,15  Primer cicle de Xerrades. 
13,15 – 14,00  Lectura de pòsters (1ª part)  
14,00 – 16,00  Temps per dinar 
16,00 – 20,25  Segon cicle de Xerrades.  
20,30 - 21,00  Lectura de pòsters (2na part) 
21,00 – 22,30 Temps per sopar 
22,30 – 23,00 Celebració del XXX aniversari SOHEVA i SCH 
23,00-   Sortida nocturna per veure amfibis.  
Està previst programar, el dissabte i paral·lelament als cicles de xerrades, un curset 
d’introducció a l’herpetologia.    
 
Diumenge 9 d’octubre 
9,00  – 10,20  Tercer cicle de Xerrades. 
10,20 – 10,30 Entrega dels premis Joaquim Maluquer i Clausura de les Jornades 
herpetològiques de la Sènia i XXX Aniversari de SOHEVA i SCH. 
10,30    Sortida herpetològica  
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Presentació de la guia herpetològica de la SCH 
 

El passat dijous dia 28 d’abril es va presentar a la sala Jujol de l’edifici de la Pedrera 
(Barcelona) la Guia d’Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears. A aquest 
acte van assistir unes vuitanta persones, moltes d’elles sòcies de la SCH, a les quals 
s’els va fer entrega de forma gratuïta d’un exemplar d’aquesta guia.  

Miquel Rafa (Director de Territori i Medi Ambient de l’Obra social de CatalunyaCaixa) 
va fer la primera intervenció i, seguidament, en Pep Roca (Vicepresident de la SCH) 
com a representant de la nostra societat, va expressar els agraïments a totes les persones 
que d’una manera o altra han col·laborat per fer possible aquesta obra. N’Albert 
Martínez (Director de Lynx Edicions), també va fer una breu intervenció. Martí Boada 
(Geògraf, Naturalista i Doctor en Ciències Ambientals) va fer una presentació de caire 
divulgatiu, i va remarcar la importància d’aquesta guia, en la que es divulga una fauna 
que sovint ha estat menystinguda, “víctima d’un infortuni estètic”, que l’ha fet repulsiva 
per gran part de la població i que alhora no ha estat gaire considerada per molts gestors 
ambientals. Per finalitzar, n’Eduard Filella (Secretari General de la SCH) va fer la 
presentació tècnica de la guia, en la que va fer una retrospectiva històrica de les 
publicacions herpetològiques als Països Catalans, així com un anàlisi detallat del 
contingut d’aquesta guia. 
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Foto superior i central esquerra: D’esquerra a dreta, Miquel Rafa (Territori i Medi 
Ambient Obra social CatalunyaCaixa); Pep Roca (Vicepresident de la SCH); Albert 
Martínez (Lynx Edicions); Martí Boada (Geògraf, Naturalista i Doc. en Ciències 
Ambientals) i Eduard Filella (Secretari General de la SCH). Foto central dreta: Martí 
Boada.  Foto inferior esquerra: Una imatge de la presentació realitzada per E. Filella. 
Foto inferior dreta: Imatge de la sala en els moments previs a la presentació. 
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RECENSIÓ BIBLIOGRÀFICA 
Llibre: “Noches de sapos” 
 
Autora: Ana Arizcuren (Pamplona, 1953) 
Il·lustracions: Beatriz Menéndez y Jon Los Arcos (il·lustracions) 
Publicat el desembre del 2010. ISBN: 978-84-937633-4-3.    116 pàg, més quadern de 
camp. Format 15x20,5 cm en tapa dura, en edicions en castellà, anglès, francès i 
euskera. Edita: EGN Comunicación, carretera de Zaragoza km 2,5. 31191 Cordovilla 
(Navarra). Col·lecció: Libros en pijama.  Tel. 948 07 08 63    www.egn.es  
http://www.egn.es/noches-sapos.html    Distribuïdora: Bitarte, SL.  Preu aproximat 14 E.  
Capítol 4: http://www.egn.es/EGN_files/noches-sapos-capitulo.pdf 
 

     
 
És un llibre per a joves naturalistes, a partir de 8 anys. 
 
La història succeeix a Ituren, un poble situat al nord-oest de Navarra (Nafarroa). Jon és 
un jove naturalista, apassionat per les ciències naturals i en especial pels animals. 
L’autora ens explica l’experiència d’aquest nen amb eriçons, coloms, caderneres, 
ratpenats, conills, però molt especialment diverses espècies d’amfibis i rèptils als que 
dedica capítols sencers com els gripaus que viuen a la vora del riu i creuen la carretera, 
el vidriol que aconsegueix trobar per primer cop, les sargantanes, els llangardaixos, etc. 
De tots aquests animals Jon explica les seves experiències personals així com certes 
particularitats, entre les que podem trobar fins i tot els seus noms científics. També 
descriu la construcció d’una bassa al seu jardí o la importància del quadern de camp. 
 
Segons l’autora, totes les anècdotes descrites al llibre són reals. Jon és en realitat el seu 
fill, i tot va esdevenir tal i com està redactat al llibre; així que va existir un gripau que es 
deia “Teodoro” o un gos que es deia “Calcetines”, batejat amb aquest nom en honor al 
llop de la pel·lícula “Bailando con lobos”, i que per Arizcuren era el seu animal preferit. 
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ARTICLE 
 
Sobre la denominació de les espècies de salamandres del gènere 
Hydromantes Gistel, 1848 “sensu lato” (Amphibia; Caudata; 
Plethodontidae) 
 
Xavier Rivera 
Societat Catalana d’Herpetologia, Museu de Zoologia, Passeig Picasso s/n. 08003. Barcelona.  
 
 
Filogenèticament els Hydromantes americans i els d’Europa continental i Sardenya, 
formen un conjunt monofilètic, amb una primigènia diferenciació per part del grup 
d’espècies americanes en relació a la resta. Per al conjunt de les altres espècies trobem 
una segona diferenciació entre “Hydromantes” genei (Temminck et Schlegel, 1838) –
del Sud-oest de Sardenya– i la resta d’espècies europees i sardes (Vieites et al., 2007; 
Carranza et al., 2008; van der Meijden et al., 2009). 
Actualment es consideren a França, Itàlia peninsular i Sardenya un total de 8 espècies 
de la família Plethodontidae Gray, 1850, que havien estat integrades al gènere 
Hydromantes Gistel, 1848, i  que, segons la consideració d’una part dels taxònoms, 
encara poden considerar-se membres d’aquest gènere (Wake et al., 2005; Carranza et 
al., 2008; van der Meijden et al., 2009; Romano et al., 2010).  
D’altres autors assignen totes les espècies de Plethodontidae europees al gènere 
Speleomantes Dubois, 1984 (Greven et al., 2004; Sindaco et al. 2006; Lanza et al. 2006; 
Colomo 2008; Speybroeck et al. 2010), per diferenciar-les de les tres espècies 
americanes d’Hydromantes (H. platycephalus (Camp, 1916); H. brunus Gorman, 1954 i 
H. shastae Gorman et Camp, 1953).  
Per una banda, el fet que es tracti d’un conjunt monofilètic ha donat peu a que una part 
del autors les considerin com integrants d’un mateix gènere (Hydromantes), però amb 
tres subgèneres: Hydromantes, per a les tres espècies californianes; Atylodes, per H. 
(Atylodes) genei; i Speleomantes per la resta d’espècies sardes i d’Europa continental 
(Carranza et al., 2008; van der Meijden et al., 2009). Actualment alguns autors ja han 
fet servir aquests tres subgèneres com gèneres diferents (Vieites et al., 2007; Andreone 
et al., 2008). Per desgràcia no hi ha consens en aquest sentit, pel que segurament el més 
coherent amb les dades actuals seria reconèixer només dos gèneres: un (Hydromantes) 
per a les tres espècies americanes (per ser aquest clarament el conjunt diferenciat més 
primigèniament de tota la resta), i un altre (Speleomantes) per a les vuit espècies 
europees descrites, amb dos subgèneres, un amb l’espècie Speleomantes (Atylodes) 
genei i les altres set espècies dins el subgènere “Speleomantes”. 
Malgrat que Atylodes Gistel, 1868 semblaria que podria tenir prioritat a conseqüència de 
la seva data de descripció, anterior a la de Speleomantes Dubois, 1984, Crochet (2007) 
va deixar clara la prioritat d’aquest segon nom, segons la normativa del CINZ. Així, si 
s’accepta que Atylodes pot considerar-se un gènere o subgènere diferent 
d’Speleomantes, en condicions d’igualtat, serà prioritari aquest darrer. D’aquesta 
manera Atylodes (gènere, o subgènere d’Hydromantes o d’Speleomantes), té la seva 
espècie tipus en Salamandra genei Temminck & Schlegel, 1838 = Atylodes genei / 
Speleomantes (Atylodes) genei / Hydromantes (Atylodes) genei. Mentre que 
Speleomantes (gènere o subgènere d’Hydromantes) té com a espècie tipus Spelerpes 
italicus Dunn, 1923 = Speleomantes italicus / Speleomantes (Speleomantes) italicus / 
Hydromantes (Speleomantes) italicus.  
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S’ha de dir també que el mateix nom Atylodes Broun, 1914 ha estat un gènere que 
s’havia fet servir per denominar espècies d’insectes de la família Curculionidae 
Latreille, 1802, però que en l’actualitat es considera un “new synonymy” del gènere 
Dermothrius Broun, 1882. Però donat que el nom Atylodes Gistel, 1868 (Amphibia; 
Caudata; Plethodontidae) té preferència nomenclatural, a Atylodes Broun, 1914 
(Insecta; Coleoptera; Curculionidae), aquest darrer nom quedaria taxonòmicament 
como un “homonymy”.  
 
Referències 
- Andreone, F.; Lecis, R.; Edgar, P.; Corti, C.; Sindaco, R. and Romano, A. (2008): 
Atylodes genei (Vulnerable). In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 27 December 2010. 
- Carranza, S.; Romano, A.; Arnold, E.N. and Sotgiu, G. (2008): Biogeography and 
evolution of European cave salamanders, Hydromantes (Urodela: Plethodontidae), 
inferred from mtDNA sequences. Journal of Biogeography 35: 724–738. 
- Colomo, S. (2008): La Fauna della Sardegna, Vol.: 11. Anfibi e Rettili. Ed. Arch. 
Fotografico Sardo. Nuoro. 205pp.  
- Crochet, P.A. (2007): Nomenclature of European Plethodontid salamanders: 
Speleomantes Dubois, 1984 has precedence over Atylodes Gistel, 1868. Amphibia-
Reptilia 28: 170-172. 
- Greven, H.; Schubert-Jung, M. And Clemen, G. (2004): The dentition of European 
Speleomantes spp. (Urodela, Plethodontidae) with special regard to sexual dimorphism. 
Ann Anat 186: 33-43. 
- Lanza, B.; Pastorelli, C.; Laghi, P. and Cimmaruta, R. (2006): A review of 
systematics, taxonomy, genetics, biogreography and natural history of the genus 
Speleomantes Dubois, 1984 (Amphibia, Caudata, Plethodontidae). Atti Mus. Civ. Stor. 
Nat. Trieste.  Suppl. al Vol. 52: 2005. 5-135  
- Romano, A.; Amat, F.; Rivera, X.; Sotgiu, G. & Carranza, S. (2010): Evidence of 
tail autotomy in the European plethodontid Hydromantes (Atylodes) genei (Temmick 
and Schlegel, 1838) (Amphibia: Urodela: Plethodontidae). Acta Herpetologica 5(2): 
199-205.  
- Sindaco, R.; Doria, G.; Razzetti, E. & Bernini, F. (2006): Atlante de gli Anfibi e dei 
Rettili d’Italia. Edicione Polistampa (Firenze) 789pp. 
- Speybroeck, J.; Beukema, W. and Crochet, P.A. (2010): A tentative species list of 
the European herpetofauna (Amphibia and Reptilia) – an update. Zootaxa 2492: 1–27.  
- van der Meijden, A.; Chiari, Y.; Mucedda, M; Carranza, C. Corti. C. & Veith, 
M. (2009): Phylogenetic relationships of Sardinian cave salamanders, genus 
Hydromantes, based on mitochondrial and nuclear DNA sequence data". Molecular 
Phylogenetics and Evolution, 51: 399-404. 
- Vieites, D.R.; Min, M.S. and Wake, D.B. (2007): Rapid diversification and dispersal 
during periods of global warming by plethodontid salamanders. The National Academy 
of Sciences of the USA. 104(50):19903–19907. 
- Wake, D.B.; Salvador, A. & Alonso-Zarazaga, M.A. (2005): Taxonomy of the  
Plethodontid  Salamander Genus Hydromantes (Caudata: Plethodontidae). Amphibia-
Reptilia 26: 543-548. 
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En els darrers anys les espècies europees i californianes d’Hydromantes “sensu 
lato” han estat classificades o utilitzades segons aquestes opcions:  
 
Opció A: Wake et al., 2005; Carranza et al., 2008; van der Meijden et al., 2009; 
Romano et al., 2010 
Hydromantes (Hydromantes) platycephalus  
Hydromantes (Hydromantes) brunus  
Hydromantes (Hydromantes) shastae 
Hydromantes (Atylodes) genei  
Hydromantes (Speleomantes) imperialis 
Hydromantes (Speleomantes) sarrabusensis 
Hydromantes (Speleomantes) supramontis 
Hydromantes (Speleomantes) flavus  
Hydromantes (Speleomantes) italicus 
Hydromantes (Speleomantes) strinatii 
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii 
 
 
Opció B (Aquesta opció pot incloure o no, la divisió subgenerica –d’Atylodes i 
Speleomantes– dins el gènere Speleomantes): Greven et al., 2004; Sindaco et al. 2006; 
Lanza et al, 2006; Colomo 2008; Speybroeck et al, 2010  
Hydromantes platycephalus  
Hydromantes brunus  
Hydromantes shastae 
Speleomantes genei  
Speleomantes imperialis 
Speleomantes sarrabusensis 
Speleomantes supramontis 
Speleomantes flavus 
Speleomantes italicus 
Speleomantes strinatii 
Speleomantes ambrosii 
 
 
Opció C: Vieites et al., 2007; Andreone, et al. 2008. 
Hydromantes platycephalus  
Hydromantes brunus  
Hydromantes shastae 
Atylodes genei  
Speleomantes imperialis 
Speleomantes sarrabusensis 
Speleomantes supramontis 
Speleomantes flavus 
Speleomantes italicus 
Speleomantes strinatii 
Speleomantes ambrosii 
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Speleomantes (Atylodes) genei   
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Speleomantes imperialis 
 

  
Speleomantes flavus 
 

  
Speleomantes supramontis 
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In memoriam:    
Pedro Aguilera:  1966-2009 
 
 
A la memòria de: “Pedro Pablo Aguilera Ortega”  “Pedro” o “PPAO”   
 
 

 
  
Si els naturalistes neixen o es formen, no ho sabem, però hi ha gent com en Pedro, que 
ja de nen i sense gaires condicionants externs, ja va prendre aquesta línia, pot ser amb 
l’ajut dels quaderns de camp del gran Mestre Félix Rodríguez de la Fuente.  
Aquesta sensibilitat innata d’aquell nen, el va portar a la descoberta del món dels 
falciots en observar-los des de la seva finestra i a trobar increïbles universos 
apassionants en els descampats del seu barri, batejant així aquests fantàstics territoris 
amb els noms dels seus habitants, com el descampat de la “cochinilla”, la natrix, la font 
dels tritons o la del pit-roig.  
A l’escola, al futbol i al barri va trobar els seus amics d’infància: Julián, Francis, Pau, 
Pepe, Natalio, Jorge, Josep, Simón, Manoli, Xavi... Aquells als qui hom sempre porta a 
dins, i amb els que va compartir pots i salabrets casolans, primer per Collserola i 
després per tot l’àmbit que es podia arribar a peu des del barri, en ocasions en tren i 
després ja amb el SEAT 127. I així, a ritme de Bob Marley, es va formar ell com 
naturalista (afeccionat a l’herpetologia), però molt especialment com entomòleg 
incipient. 
En Pedro, amb una desena de joves naturalistes, varen fundar a la tardor de l’any 1986 
el grup naturalista "Grup d'Estudis de la Natura Andrias", que va tenir la seva seu a un 
local del carrer Perill del barceloní barri de Gràcia. Aquest va ser un grup força 
heterogeni, en el que uns tenien coneixements d’entomologia, altres d’ornitologia, 
mastozoologia, herpetologia, botànica, microbiologia o de fotografia i dibuix 
naturalista. I tots ens varem impregnar mútuament, dels coneixements que van resultar 
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bàsics per la nostra formació posterior, va ser una escola de joves naturalistes, de la que 
en Pedro se sentia molt orgullós d’haver-ne format part i d’haver-la constituït. L’any 
1990, al número 7 de la revista de Depana, va publicar el seu primer article “Els 
espiadimonis”. A partir d’aquest punt va conèixer al Javier Fresnedas i el Carles 
Hernando al Museu de Zoologia i desprès a l’Ignacio Ribera i l’Andrés Millán amb els 
que va fer nombroses aportacions entomològiques. L’any 1994 va descriure per primer 
cop una espècie Hydraena catalonica Freneda, Aguilera & Hernando, 1994, a les que 
van seguir altres 15 espècies noves i almenys 42 publicacions científiques. 
Lamentablement, desprès de la seva mort, s’ha perdut tota la seva col·lecció, que estava 
a càrrec de la seva dona Erika i on hi havia força material per descriure, especialment 
animals neotropicals de Perú, on durant els darrers cinc anys havia estat prospectant.   
Als 42 anys, el 15 de febrer de l’any 2009, en Pedro va deixar-nos en un fatídic accident 
de moto prop de Rupit.  
 
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/Aguilera_Latissimus2009.pdf 
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pedro.html 
http://www.um.es/ecoaqua/papers/Ri2002Quercus.pdf 
http://molevol.cmima.csic.es/ribera/pdfs/fresneda_etal1994_catalonica.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pedro, ets al nostre cor 
 

Natalio Rosales, Jorge Luque, Julian Conesa, Francis, Pepe F. Cazorla,  
Pablo A. Rosa, Jesús G. Simón, Josep A. Melero i Xavi Rivera.  


