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EDITORIAL 
 
 
 

Benvolguts/des, 
 

Aquest estiu ha estat molt càlid i eixut, i vam patir importants incendis forestals a 
l’Empordà, a les Terres de l’Ebre i al País Valencià. 

Ara, amb l’arribada de les pluges, esperem també la celebració de les Jornades 
Herpetològiques Catalanes, que s’organitzen per segon cop a la comarca del Priorat 
i per primer cop a la vila de Marçà, en la que serà la seva catorzena edició. 

Des de la SCH, i també des de les entitats i col·lectius col·laboradors, s’està fent un 
esforç important perquè les Jornades Herpetològiques de Marçà esdevinguin el 
punt de trobada tant d’herpetòlegs professionals com d’afeccionats als amfibis i 
rèptils. En aquest sentit, i com en les anteriors edicions, l’esperit de les Jornades 
dóna cabuda a estudiants i persones que s’inicien en aquest mon, emulant una 
escola de joves naturalistes a l’estil d’antigues trobades que s’organitzaven, ja fa 
dècades, al nostre país. Al mateix temps, amb la presència de científics d’alt nivell, 
i alhora pedagògics, amens i propers, amb presentacions de gran qualitat, esperem 
satisfer les expectatives de tothom, i que ens trobem tots, aquest cap de setmana a 
Marçà, on podrem preguntar, aprendre, compartir vivències, inquietuds, etc.  

També aprofitem per fer una crida perquè ens ajudeu a divulgar, a través dels 
vostres canals habituals, aquesta activitat a les persones que potencialment puguin 
estar-hi interessades.  

Altres temes importants són la voluntat d’implantar la periodicitat anual per al 
nostre Butlletí, així com el format electrònic, que apareixerà a finals d’aquest any, i 
la Convocatòria d’Assemblea Extraordinària de socis, per tal d’adaptar els nostres 
Estatuts a la Llei 4/2008, que regula les entitats com la nostra. 

D’altra banda, en aquest Herpetofull podeu constatar la consolidació de la nova 
línia editorial d’aquest mitjà, pel que fa a la publicació electrònica de notes breus 
que puguin tenir interès. En aquest sentit fem una nova crida a fi que ens envieu les
vostres observacions herpetològiques que considereu d’interès. 

 
Us esperem a Marçà! 
 

Equip de redacció 
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XIV  Jornades Herpetològiques Catalanes 
    Marçà (Priorat) 10 i 11 de novembre de 2012 

 
ORGANITZADES PER :     AMB LA COL·LABORACIÓ DE:  

  
SOCIETAT 
CATALANA 
D’HERPETOLOGIA 

Ajuntament 
de Marçà 
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XIV  Jornades Herpetològiques Catalanes 
   Marçà (Priorat) 10 i 11 de novembre de 2012 

 
Enguany, la SCH organitza les XIV jornades herpetològiques, a la localitat de 
Marçà (Priorat, Catalunya). En aquesta ocasió, ho fa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Marçà, del Centre de recuperació de la tortuga mediterrània - 
Parc de les Olors de Marçà, de l’entitat naturalista GEPEC-EdC (Grup 
d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp) i de la Institució Catalana 
d’Història Natural. 
 

Es faran xerrades i conferències sobre temes herpetològics i també 
presentacions en forma de pòster. El preu d’inscripció és de 10 € per als socis 
de la SCH, GEPEC i ICHN; per a la resta d’assistents el preu són 20 €. 
 
Paral·lelament als cicles de conferències es farà, al llarg del matí i la tarda de 
dissabte 10 de novembre, un curset d’introducció als amfibis i als rèptils, 
pensat per als acompanyants i els no iniciats, així com per als veïns de Marçà 
i comarca, de caràcter gratuït. Per a diumenge 11 de novembre està prevista 
una visita al centre de recuperació de la tortuga mediterrània de Marçà.  
 
 

Si voleu demanar més informació sobre les Jornades, podeu posar-vos en 
contacte amb Josep A. Melero (lebias@terra.es). 
  

Recomanem que confirmeu la vostra assistència a en Josep A. Melero 
(lebias@terra.es), per tal que us puguem reservar el llibret de resums de les 
presentacions realitzades al llarg d’aquestes jornades. A tots aquells que no 
hagin confirmat la seva assistència amb una mínima antel·lació, no els 
podrem garantir el lliurament d’aquest llibret de resums en format paper. 

 

Celebració Jornades : Sala Polivalent, Carrer Reus, 33, Marçà. 
Curset : Sala d’actes de la Cooperativa, Plaça de les Arenes (davant 
l’Ajuntament). Marçà. 
 

Trobareu més informació d’aquesta activitat a la web: http://www.soccatherp.org  
 

Tenim prereserva a l'Alberg del Mas de la Coixa, a Móra la Nova (a 18km de 
Marçà), per tal de garantir allotjament de qualitat a bon preu. 
Es faran reserves per ordre de recepció, tant pel divendres i dissabte, o només 
pel dissabte. Indiqueu que sou assistents a les Jornades, o socis de la SCH, al 
977400541 (si està el contestador, deixeu nom i cognoms de tots els 
assistents). Persona de contacte: Albert. En qualsevol cas, les reserves i els 
cobraments són responsabilitat de l'Alberg i vostra. El preu és de 14€/nit, i cal 
dur llençols (o llogar-los, a 2,5€); mantes si que n’hi ha. 
 

Altes opcions d’allotjament: http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/09/allotjaments-rurals.pdf 
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XIV Jornades Herpetològiques Catalanes 
PROGRAMACIÓ 

 

Dissabte 10 de novembre, Sala Polivalent, Carrer Reus, 33, Marçà 
9,00 - 9,30h:   Inscripcions i col·locació de pòsters. 
 

9,45 - 10,00h: Presentació de les XIV Jornades Herpetològiques de la SCH. 
 

10,00-11,00h: Conferència inaugural,  
Oblidats a l’oceà: sistemàtica, biogeografia i evolució dels rèptils de l’arxipèlag de Socotra. Per: Salvador 
Carranza, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).  
 

11,00-12,00h: Conferència  
AntivenomAID: un proyecto multinacional de la Global Snakebite Initiative. Per: Juan José Calvete CSIC - 
Instituto de Biomedicina de Valencia 
 

12,00-12,50h: Conferència  
Apunts del seguiment de la sargantana cua-roja a Roda de Berà, Creixell i Torredembarra (2000-2012). Per: 
Ramon Ferré, Pep Roig, Guillem Giner & David Gómez. - GEPEC-EdC. 
 

12,50-13,30h: Lectura de pòsters (primera part): 
- 12,50-13,00h: Desenvolupament larvari a diferents altituds i efectes de la temperatura en Rana 

temporaria. Per: Sebastià Camarasa, Jordi Burguet, Bernat Nadal, Isabel Sanuy, Neus Oromi & Delfi 
Sanuy. Universitat de Lleida. 
- 13,00-13,10h: Disseny i aplicació de nous models de grans trampes per a la captura selectiva de quelonis 
aquàtics i altra fauna aquàtica: primers resultats.  QUIM POU-ROVIRA , ELOI  CRUSET, CARLES FEO, 
MIQUEL CAMPOS, XAVIER LLOPART, MILENA ROT & SANTI RAMOS Sorelló - Estudis al Medi Aquàtic; 

Consorci de l’Estany; Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.  

- 13,10-13,20h: L’efecte del cranc roig americà i els peixos exòtics sobre els amfibis autòctons en rius 
mediterranis de terra baixa a la demarcació de Girona. QUIM POU-ROVIRA, ELOI  CRUSET, XAVIER 

LLOPART & MILENA ROT. Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic  
- 13,20-13,30h.: Xarxa de rescat de fauna marina. Per: Aïda Tarrago, Emma Guinart, Ricard Gutierrez, 
Santi Palazon & Clara Racionero 
 

13,30-16,00h: Temps per dinar 
 

16,00-16,40h: Conferència  
Ofidios venenosos de la Mesoregión de Ribeirao Preto-SP (Brasil): especies y generalidades sobre el ofidismo 

en la región. Per: Armando Pradas del Río Societat Catalana d’Herpetologia 
 

16,40-17,25h: Conferència  
La conservació d’espècies amenaçades d’amfibis i peixos en rius mediterranis, un repte indestriable; 

identificació d’hàbitats fluvials d’alt interès. Per QUIM POU-ROVIRA, ELOI  CRUSET, XAVIER LLOPART & 

MILENA ROT  Sorelló Estudis al Medi Aquàtic  
 

17,25-18,15: Lectura de pòsters (segona part): 
- 17,25-17,35h: L'anàlisi d'isòtops estables revela un gradient ecològic  en una sargantana alpina endèmica / 
Stable isotope analysis reveals an ecological gradient in an endemic alpine lizard. Per: Mar Comas, Daniel 
Escoriza, Gustavo Llorente & Francisco Ramírez UB, UdG & EBD-CSIC 

 - 17,35-17,45h: Balanç biològic de  diferents punts d'aigua de recent creació al PEIN de Gallecs. Per:  Dani  
Aranda  i  Salvachua,  Dani  Fernández  Guiberteau  &  Dani  Moreno. DRAG & SCH 
- 17,45-17,55h: Estat poblacional de l'herpetofauna en el PEIN de Gallecs. Per: Dani Aranda, Dani 
Fernández, Dani Moreno, Oriol Baena & Robert Manzano DRAG & SCH  
- 17,55-18,05h: Estudi esqueletocronològic d'una població de Bufo calamita a la província de Múrcia. Per: 
Marc Isach del Barrio, Neus Oromi, Eduardo Escoriza & Delfi Sanuy UL 
- 18,05-18,15h: Un mètode per monitoritzar la temperatura corporal de la tortuga d'aigua. Per: Neus Oromi, 
Sebastia Camarasa, Albert Martinez-Silvestre, Joaquim Soler, Toni Costa & Delfi Sanuy UL 
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18,15-19,10h: Conferència  
La neotènia del tritó pirinenc: ecologia i conservació d’un singular fenomen evolutiu. Per: Neus Oromí 
Departament de Producció Animal (Fauna Silvestre) Escola Superior d’Enginyeria Agrària. UL. 
 

19,10-20,05h: Conferència  
On els saures fan de lleons: una aproximació a la singular diversitat de rèptils d’Austràlia. Per: Joan García-
Porta Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).  
 

20,05-21,00h: Conferència  
Diversitat herpetològica a Veneçuela. Per: Cèsar Luis Barrio Amorós Inst. de Biodiversidad Tropical 
 

21,00h:           Temps per sopar 
 

Paral·lelament a les Jornades, dissabte 10 de novembre es farà un curset, Iniciació als coneixements dels 

amfibis i dels rèptils dels Països Catalans: 
- 11,15-12,45: Els amfibis dels Països Catalans: Classificació, identificació i particularitats.    
Per: Núria Roca (SCH).  
- 16,00-17,15: Els rèptils dels PPCC (primera part: tortugues i serps) classificació i identificació.  
Per Aïda Tarrago (SCH).  
- 17,30-18,45: Els rèptils dels PPCC (segona part: sargantanes i afins), classificació i  identificació.  
Per David Gómez (SCH i GEPEC-EdC)  
Aquest curset, serà gratuït. - Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa, Plaça de les Arenes (Marçà). 
 

Diumenge 11 de novembre, Sala Polivalent, Carrer Reus, 33, Marçà 
9:00-9:45h: Conferència 
Sortint de l’extinció: noves estratègies de conservació de la població de tortuga mediterrània de l’Albera. Per: 
Albert Vilardell-Bartino, Xavier Capalleras i Joan Budó C.R.T.; Grup d’Estudi i Protecció de les Tortugues; 
Amics de les Tortugues de l’Albera & UdG 
 

9:45-10:30h: Conferència  
Diferents enfocaments per l'estudi de les poblacions: esqueletocronologia i anàlisi dels isòtops estables (SIA). 

Per: Maria del Mar Comas Universitat de Barcelona 
 

10:30-11:15h: Conferència  
La tortuga d'estany (Emys orbicularis) a Catalunya: estat de les poblacions, projectes de recuperació i futur de 

l'espècie. Per Joan Budó Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera 
 

11:15-11:35h: Lectura de pòsters (tercera part):   
- 11,15-11,25h: Oviparisme ocasional en Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Per: Daniel Aranda, 
Sandra Saura-Mas, Lluís Benejam & Xavi Rivera SCH, DRAG, CEBCAT-La Balca-, CREAF, UAB 

- 11,25-11,35h: Aportacions a la distribució dels herpetos del  sud de Catalunya. Per: Josep Roig, Guillem 
Giner & David Gómez. 
 

11:35-12:20h: Conferència  
Estat actual del projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) al Parc 

Natural de la Serra de Montsant. Per Joaquim Soler Massana i Albert Martínez Silvestre Centre de 
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. 
 

12:32-13:05h: Conferència  
Seguiment de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la Reserva de Fauna Salvatge de l'illa d'Audi. Per: 
Claudi Baiges, Josep Sabaté, Arnau Constans i Marta Bargalló. 
 

13:05-13:10h: Acte de clausura de les XIV Jornades Herpetològiques. 
 

13:10-14:10h: Visita al Centre de Recuperació de la tortuga mediterrània de Marçà. 



Herpetofull de la Soc. Cat. d’Herp. núm.: 8, octubre de 2012 

  
   

9 

NOTICIES 

PROJECTES DE CONSERVACIÓ DE LA SCH   
 
 
Projecte de recuperació del gripau d’esperons - Res ultats any 
2012 
 

L’any 2012, s’han incorporat en aquest projecte dos veterinaris especialitzats en 
patologies d’amfibis, Ferran Bargalló i David Perpiñan i, el Doctor Jaime Bosch 
(Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC) investigador especialitzat en les 
malalties emergents d’amfibis. 
 

A llarg de la primavera de 2012 es van realitzar accions de salvament de larves de 
gripau d’esperons procedents de punts d’aigua a on es realitzava un seguiment 
específic. Van ser rescatades 600 larves d’aquesta espècie de gripau (d’acord amb els 
permisos concedits per la Generalitat de Catalunya), que van ser traslladades a les 
instal·lacions de Can Miravitges (Badalona), on els veterinaris d’aquest projecte van 
fer-ne el control pertinent. Es van efectuar anàlisi coprològiques per descartar malalties 
i paràsits, que van resultar negatives en tots els casos. També es van analitzar mostres 
procedents d’aquestes larves per determinar l’eventual presència del fong patogen 
Batrachochytrium dendrobatidis i del virus específic d’amfibis ranavirus, amb resultats 
negatius per a totes les mostres. 
 

L’stock de larves van mantenir-se en les instal·lacions de Can Miravitges, per ser 
finalment alliberades com a larves en estadis pròxims a la metamorfosi, en dos basses 
diferents de la serra de Collserola, on es vol recuperar aquesta espècie. 
 

La suma total dels alliberaments realitzats en el decurs dels tres anys de vigència del 
projecte sumen un total de 928 individus alliberats a Collserola. 
 

  

Membres de la SCH efectuant el trasllat i alliberament d’algunes larves a Collserola, l’any 
2012. 
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DENÚNCIES DE LA SOCIETAT 
 

Ànecs i oques domèstiques a espais naturals menorquins 
  

A diferents indrets naturals de l’illa de Menorca, especialment en alguns fons de 
barrancs com el de Binimel·là (Es Mercadal) o Son Bou (Alaior), s’observen aus 
domèstiques establertes.  
 

En el cas de Son Bou s’han trobat altes concentracions d’ànecs domèstics i ànecs amb 
característiques híbrides que, al ser alimentats diàriament per persones, s’han acostumat 
a la presència humana i han adoptat un comportament que resulta anormal i impropi en 
relació a l’habitual de les poblacions no domestiques, encomanant a més a més aquest 
comportament als efectius salvatges, fins i tot a altres aus aquàtiques com les fotges 
que, juntament amb els ànecs, s’apropen a les persones demanant-los insistentment 
menjar. Aquesta abundància artificial dels recursos tròfics fa que es produeixin altes 
concentracions d’aus en aquest ecosistemes que, al seu torn, provoquen canvis en la 
vegetació, la qualitat de l’aigua (bruta per les restes d’aliments i els excrements) i la 
sobrepredació d’animals aquàtics (entre ells els amfibis), que queden relegats a la 
perifèria de les zones humides, allunyats dels indrets on hi ha presència regular d’ànecs. 
Els ànecs domèstics poden depredar sobre els nounats de tortuga d’estany i, una alta 
concentració d’aquestes aus, podria limitar-ne la viabilitat reproductora d’aquesta 
tortuga d’aigua. 
 

El cas de Binimel·là presenta similituds amb l’anterior; en aquest cas ens trobem amb 
nombroses oques domèstiques establertes que tenen un comportament similar i causen 
els mateixos impactes descrits en el cas dels ànecs de Son Bou. En aquesta localitat 
també hi ha una població de tortuga d’estany que, molt probablement, veu limitada la 
seva efectivitat reproductora per l’impacte de les aus domèstiques sobre aquest espai. 
 

Des de la SCH pensem que els òrgans gestors dels espais naturals menorquins haurien 
de prendre mesures adients orientades a evitar la proliferació d’aus domèstiques en 
aquests espais. 
       

 Son Bou (Alaior) 
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A dalt ànecs i oques domèstiques a Binimel·là (Es Mercadal); A baix, noi alimentant ànecs domèstics i 
altres aus aquàtiques a Son Bou (Alaior). Fotografies realitzades l’estiu de 2012, per Xavier Rivera.  
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INFORMACIONS DE LA SOCIETAT 
 
 
Proper Butlletí anual i en format electrònic 
 

A l’hepetofull núm 5, del mes de març proppassat, ja us vam comunicar la 
intenció de publicar el Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia en format 
exclusivament electrònic, excepte per aquells socis que ho indiquin expressament 
(així com alguns per a l’arxiu propi). Tal i com dèiem, aquest canvi permetrà un 
estalvi econòmic i ecològic força important, que entre d’altres permetrà, si tot va 
bé, assolir la periodicitat anual del Butlletí, i augmentar-ne així la regularitat i 
també l’interès de cara a publicar-hi els articles i notes per part dels especialistes i 
afeccionats, socis o no de la nostra Societat. D’aquesta manera, rebreu el proper 
Butlletí, el núm. 20, cap a finals del mes de desembre, i esperem poder fer el 
mateix amb el núm. 21 i següents. 
 

Cal dir que com que d’ara en endavant no caldrà que el Butlletí tingui un gruix 
d’articles predeterminat per a ésser editat digitalment, doncs l’edició que es pugui 
fer en format paper no tindrà per que ser necessàriament amb la mateixa 
periodicitat, podent-se, per exemple, agrupar dos volums o anys en un mateix 
llibret, en funció del nombre de col·laboracions rebudes. 
Tanmateix, tots aquells socis que desitgin seguir rebent el Butlletí en format paper 
ho hauran de sol·licitar expressament a l’adreça següent: 
xavisoccatherp@gmail.com, abans del 31 de desembre d’enguany. 
 
 
Assemblea General Extraordinària 
 
Per tal d’adaptar els nostes Estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i atès que el termini 
finalitza a finals d’aquest any, caldrà revisar alguns articles dels Estatuts actuals, 
així com afegir-ne de nous en Assemblea Extraordinària. No fer-ho ens suposaria 
la pèrdua de diversos beneficis, com ara poder signar convenis amb Consorcis i 
administracions públiques, o bé rebre subvencions d’organismes oficials, entre 
d’altres. 
 

Així, tots els socis sou convocats per al proper dimarts 11 de desembre a la seu de 
la Societat, al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau), plaça 
Ernest Lluch s/n (Parc del Fòrum), a les 18,30h en primera convocatòria, i a les 
19h en segona.  
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MISCEL·LÀNIA 

XARXA DE RESCAT DE FAUNA MARINA 

Des de principis d'any, el Cos d'Agents Rurals participa en la xarxa de rescat de fauna 
marina. El departament d'Agricultura posa a disposició un telèfon i una adreça 
electrònica per comunicar la troballa d'animals marins protegits 

Les persones que trobin un animal marí al litoral, com ara dofins, tortugues marines, 
foques o balenes, entre d'altres, poden col·laborar en el seu rescat comunicant-ho als 
telèfons: 935 617 000 (Cos d'Agents Rurals) o al 112 (emergències) o a l’adreça 
electrònica: faunamarina.daam@gencat.cat  

 
NOU ALLIBERAMENT DE TORTUGUES D’ESTANY A L’ALFACADA 

El 10 d’octubre de 2012 van ser alliberats 27 exemplars de tortuga d’estany (Emys 
orbicularis) a l’Alfacada (Montsià, Delta de l’Ebre) arran d’una operació de 
reintroducció de l'espècie en aquests aiguamolls del Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
dins del projecte Life-Delta Lagoon. Tots aquests exemplars provenen del programa de 
cria en captivitat que du a terme el Centre de Fauna Salvatge del Canal Vell (PNDE). 
Es tracta del segon contingent de tortugues d’estany alliberat en els darrers sis mesos 
en aquest espai, amb l'objectiu d'establir-hi una població estable. La previsió és que, 
durant els pròxims anys del projecte Life-Delta Lagoon, es continuïn efectuant 
alliberaments d'un mínim de 20 exemplars per aconseguir una colònia d'entre 100 i 200 
individus que romanguin a l'espai i formin una població. 

Els seguiments per ràdio han confirmat que bona part dels exemplars alliberats a l'abril 
han trobat el seu hàbitat a l'Alfacada. Per millorar l'efectivitat d'aquest procediment, els 
tècnics han equipat aquest cop les tortugues amb uns transmissors més potents que han 
de permetre rebre el senyal des de punts amb major profunditat d'aigua. 
El procés d'aplicació del projecte Life Delta-Lagoon està finançat amb fons europeus i 
s'allargarà fins el 2014. 
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OBSERVACIONS HERPETOLÒGIQUES 
 

Cita de granota toro (Lithobates catesbeianus) al Delta de l’Ebre 
 

Nati Franch Ventura  
Tècnica de l'Àrea de Protecció i Recerca, Parc Natural del Delta de l'Ebre  
 
El passat 12 de juny, un particular va portar a les instal·lacions del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, un exemplar de granota que havia trobat en un hort del nucli urbà de 
Deltebre (Baix Ebre).  
L’exemplar va ser examinat per tal de determinar-ne l’espècie. D’una banda, la seva 
gran mida i la manca de plecs dorsilaterals la diferenciaven clarament de les granotes 
autòctones del gènere Pelophylax (P. perezi i P. kl grafi); i de l’altra, observant la 
coloració i aspectes morfològics d’aquest exemplar (vegeu fotografies adjuntes), es va 
poder determinar que es tractava d’un exemplar adult de granota toro o bramuladora, 
Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802), de 500 g de pes. Atès el diàmetre del timpà de 
l’exemplar, que és similar o lleugerament superior al del globus ocular, es tracta d’una 
femella; en els mascles adults, el timpà pot arribar a doblar aquesta mida.  
La granota toro és una espècie originària d’Amèrica del Nord, amb un elevat valor 
gastronòmic, la qual cosa potencia la seva reproducció en captivitat per al comerç, 
motiu pel qual ha estat introduïda en molts països d’Amèrica, Àsia i Europa; a França i 
molt especialment a Itàlia, on s’han establert nombroses poblacions i s’han detectat 
impactes negatius en diverses espècies d’amfibis locals. A la península Ibèrica s’ha 
detectat a Villasbuenas de Gata (Càceres), Navalcarnero (Madrid), la Robla (León) i a 
la Serra de Collserola (Barcelona), però no sembla que s’hagi establert a cap d’aquestes 
localitats ibèriques. D’acord amb la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de 
la Natura), la granota toro està considerada una de les 100 espècies exòtiques invasores 
més nocives del món, i també es troba inclosa en l’Annex I del Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 
La granota toro es caracteritza per tenir unes larves excepcionalment grans, de 15 a 18 
cm, i en estat adult pot arribar a pesar 900 g. És un gran depredador, que menja insectes, 
caragols, crancs de riu i fins i tot tortugues, rosegadors, serps, aus, peixos i altres 
amfibis, incloent-hi individus de la seva mateixa espècie.  
Així doncs, es tracta d’una espècie de grans dimensions i amb una alta capacitat 
reproductiva que, a més a més, pot tolerar un ampli ventall de temperatures; tot això 
comporta que sigui una espècie potencialment perillosa per a la fauna autòctona. Alguns 
dels impactes que s’han descrit són les alteracions del medi, en l’estructura de la 
vegetació o en la abundància relativa d’espècies endèmiques o natives.  
Tot i que en alguns casos se’n desconeix la via d’entrada, s’introdueix principalment 
per nodrir els centres de cria i explotació de granotes, atès el seu valor gastronòmic; 
tanmateix, també es produeixen fuites o alliberaments de particulars que la tenen com a 
animal de companyia. 
El personal del Parc continuarà fent el seguiment per determinar si es tracta d’una cita 
ocasional o bé existeixen més exemplars en llibertat. 
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Vista lateral i frontal de l’exemplar de femella adulta de granota toro o bramuladora (Lithobates 

catesbeianus), capturada a Deltebre (Catalunya). Fotografies: Francesc Vidal Esquerré. 
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Observació d’una serp blanca (Rhinechis scalaris) en una caixa 
niu a Cabrils (Maresme) 
 

Ignacio López  

C.e.: ignaciolopezg@hotmail.com 

 

El passat dia 29 de maig, cap a les 13 h i mentre treballava al despatx de casa, vaig mirar per la 
finestra cap un niu de mallerenga carbonera (Parus major) situat a pocs metres. El niu es una 
caixa estàndard comercial, clavada al tronc d’un pi pinyer (Pinus pinea) d’uns 70 anys i 1,37m 
de contorn (a 1m d’alçada), amb la boca d’entrada del niu a 1,76 m sobre el terra. 
La sorpresa va ser que, en lloc de l’habitual tràfec d’anar i tornar de les mallerengues, vaig 
veure quelcom estrany que penjava del forat. Hem vaig aixecar, vaig anar a veure de què es 
tractava i vaig observar-hi una serp. Patint pels polls, vaig picar amb la ma a la caixa, a veure 
si sortia, però es va ficar dintre. Vaig trucar al meu marit (l’autor de la present nota), a veure 
què es podia fer i em va dir que obrís la caixa, però vaig pensar... millor no. Així que vaig anar 
a buscar la càmera i quan hi vaig tornar la serp ja estava sortint altre vegada de la caixa niu. 
Vaig fer les fotos i, quan ja havia sortit completament del niu, va caure a terra i va 
desaparèixer sota unes heures. 

 
Veient les fotografies (imatges 1 i 2) i utilitzant com a símil una corda damunt del tronc, 
hem pogut identificar-la com un exemplar adult de serp blanca (Rhinechis scalaris) 
d’uns 110 cm de llargada aproximadament; no se’n pot calcular bé el gruix sense marge 
d’error, però el forat del niu fa 32 mm de diàmetre.)  
 

L’arbre està situat al jardí de casa, a Cabrils (Barcelona, 41’539 N 2’370 E), a 330 
msnm, en mig d’un bosc de pi pinyer amb alzina (Quercus ilex), roure africà (Quercus 
canariensis) i arboç (Arbutus unedo) i sotabosc d’estepa borrera (Cistus salviifolius), 
estepa blanca (C. albidus), romaní (Rosmarinus officinalis) i llentiscle (Pistacia 
lentiscus) entre d’altres, en un vessant assolellat orientat cap al sud-oest. 
 

Per la data en què varen néixer (7 de maig), pensem que els polls de la mallerenga ja no 
hi eren, que haurien volat un parell de dies abans. Al mateix pi hi ha altres caixes niu, 
una de ratpenats (ara buida) a uns 3 m d’alçada i una de gamarús (Strix aluco), a uns 7 
m, en la que han criat per segon any consecutiu (entre l’11 i el 13 de maig van volar tres 
polls). L’any passat, una serp que no vàrem poder identificar va depredar un niu de 
raspinell comú (Certhia brachydactyla) al bruc que cobreix la tanca del jardí. 
 

Al mateix jardí també s’ha pogut identificar la serp verda (Malpolon monspessulanus). 
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Imatges 1 i 2: Fotografies realitzades el 29 de maig de 2012, d’una serp blanca sortint d’una  
caixa niu a Cabrils (Maresme). Autora: Pilar Boadas. 
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Timon lepidus compartiendo refugio con Pelophylax perezi 
 
Tomás Sanz (1) & José Ángel Arriola (2) 
1) C/ El Esguilo, 4. 24878 Fresnedo de Valdellorma. León. C.e.: donguillos@hotmail.com 
2) Avda. de la Constitución, 69, 2º Izqda. 24800 Cistierna. León. C.e.: sheylaeiris@telefonica.net 
 
Paraules clau: Timon lepidus, Pelophylax perezi, interrelació, refugi, NE León. 
Key words: Timon lepidus, Pelophylax perezi, interrelation, refuge, NE León. 
 
Resum: Es descriu l’observació d'un exemplar de granota verda ibèrica (Pelophylax 
perezi), trobada molt allunyada dels punts d'aigua. En el mateix refugi van ser 
localitzats dos exemplars de llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). 
 

Abstract: In this note we describe an observation of un specimen of Iberian Water Frog 
(Pelophylax perezi), far away of the water points and the same refuge that two 
specimens of Ocellated Lizars (Timon lepidus). 
 
La rana común, Pelophylax perezi, es una especie eminentemente acuática, hecho en el 
que coinciden todos los autores (Barbadillo et al., 1999; Barrull i Mate,  2006; Sanz, 
2006; Diego-Rasilla y Ortiz-Santaliestra, 2009; Masó & Pijoan, 2011); otros llegan a 
afirmar que los adultos no se alejan más de cinco metros de los puntos de agua 
(Salvador y García París, 2001; Egea-Serrano, 2009; Masó & Pijoan, 2011, etc.). 
Incluso pueden llegar a vivir en cavidades encharcadas (Domènech, 1999). 
 

Por otra parte, el lagarto ocelado, Timon lepidus, es una especie termófila que en el 
norte de la península y en zonas de montaña ocupa los enclaves más secos, llegando 
hasta los 1000 m. de altitud aproximadamente (Masó & Pijoan, 2011; Mateo, 2011), 
aunque pueden llegar excepcionalmente hasta los 1300 msnm (Mateo, 2011). 
 

En esta nota se describen unas observaciones realizadas durante los días 16, 17 y 18 del 
mes de abril de 2011 en una zona del municipio de La Ercina, NE de León ( N. de 
España, UTM 30T UN1639), a 1050 msnm, donde existen numerosos puntos de agua 
naturales y artificiales, y varios cursos de agua permanentes de pequeña entidad. En esta 
zona se han observado 12 especies de anfibios (Sanz, 2003) y 13 de reptiles, y otras tres 
más en zonas cercanas dentro del mismo municipio (Sanz, 2008; 2010; datos inéditos). 
Pelophylax perezi comparte las zonas de reproducción con Salamandra salamandra, 
Bufo bufo, Lissotriton helveticus, Triturus marmoratus, Hyla arborea (=H. molleri) y 
Alytes obstetricans. Por otro lado, Timon lepidus se encuentra en simpatría con Lacerta 
bilineata, aunque este último es aparentemente más abundante y ocupa las zonas más 
forestadas y frescas. 
En un talud con una gran inclinación, orientado al sur, formado por conglomerados y 
arcilla (típicos de esta zona) y en una grieta a unos 130 cm. de altura sobre el suelo 
(Figura 1) fue observado un ejemplar de lagarto ocelado asoleándose, que rápidamente 
se ocultó en el interior de la grieta. Al poco rato fueron dos los ejemplares detectados; 
uno de ellos, parcialmente mudado, fue observado en otro agujero situado un poco por 
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encima de la grieta donde fue visto el primer ejemplar. Este tipo de refugio resulta 
típico para la especie (Mateo, 2011). Debido al rápido comportamiento de huída de los 
lagartos ante la presencia de los observadores se optó por la aproximación a ellos desde 
un vehículo, con gran éxito. Así se pudieron realizar numerosas observaciones y 
fotografías, percatándonos entonces de la presencia en la grieta de un ejemplar de gran 
tamaño de rana común. Hay que tener en cuenta que el punto de agua más cercano a 
este talud se sitúa a unos 400 m. en línea recta, aunque en el interior de la grieta había 
un alto grado de humedad. Ninguno de los tres ejemplares parecía mostrar incomodidad 
ante la otra especie (Figuras 2 y 3), situándose en ocasiones alguno de los lagartos junto 
a la rana, e incluso sobre ella. 
 

El comportamiento de huída de los tres ejemplares observados ante la aproximación a 
pie de los observadores era similar, ocultándose rápidamente en el interior de la grieta. 
 

No deja de ser una conducta curiosa, inédita hasta ahora, sabiendo que la rana común no 
se ha encontrado formando parte de la dieta del lagarto ocelado (Mateo, 2011), pero sí 
al contrario, pudiendo consumir ésta ejemplares neonatos del lacértido (Egea-Serrano, 
2009).  
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Arriba / A dalt (Figura 1): Vista general del talud con la grieta / Visió general del talús 
amb l’esquerda. Fotografia: Tomás Sanz. 
 
Abajo a la izquierda / A baix a l’esquerra (Figura 2): Un ejemplar de lagarto ocelado 
sobre la rana común / Exemplar de llangardaix ocel·lat a sobre d’una granota verda 
ibèrica. Fotografia: Tomás Sanz. 
 
Abajo a la derecha / A baix a la dreta (Figura 3): Un ejemplar de lagarto ocelado junto a 
la rana común / Exemplar de llangardaix ocel·lat al costat d’una granota verda ibèrica. 
Fotografia: Tomás Sanz. 
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ARTICLE 
 

Descrites vuit noves espècies d’ Hemidactylus a Oman 
 

Recentment, a la “Reptile Database News” (enllaç:  http://www.reptile-database.org/db-
info/news.html ), en la seva revisió d’agost de 2012, s’assenyala que es coneixen 9.670 
espècies de Rèptils i que, durant l’any en curs, s’han descrit 101 espècies noves. En 
aquest sentit, pren una especial rellevància l’impacte taxonòmic de l’article publicat el 
juliol de 2012 pels Doctors Salvador Carranza i Edwin Nicholas Arnold a la revista 
Zootaxa: “A review of the geckos of the genus Hemidactylus (Squamata: Gekkonidae) 
from Oman based on morphology, mitochondrial and nuclear data, with descriptions of 

eight new species”. Zootaxa 3378, 1-95. 
Així doncs, l’Equip de Redacció de l’Herpetofull volem felicitar al nostre soci i vocal de 
la SCH Salvador Carranza, i també a l’Edwin Nicholas Arnold, per aquest nou treball on 
han descrit vuit noves espècies per al gènere Hemidactylus. 
 

Fa més de 30 anys, el Dr. Arnold va constatar que hi havia una gran variabilitat 
morfològica en diverses de les espècies d’Hemidactylus presents a Oman, com per 
exemple a H. yerburii i H. persicus. Per tal de verificar si aquestes formes diferenciables 
per trets morfològics eren espècies diferents i aclarir la sistemàtica del gènere 
Hemidactylus a Oman, S. Carranza i E.N. Arnold van analitzar 131 Hemidactylus de 20 
espècies diferents mitjançant 1.385 parells de bases d’ADN mitocondrial i 1.481 parells 
de bases d’ADN nuclear; al mateix temps van estudiar els caràcters morfològics i de 
folidosi en 226 espècimens de 15 espècies.  
Amb aquest treball, S. Carranza i E.N. Arnold, han gairebé duplicat el nombre d’espècies 
descrites del gènere Hemidactylus a Oman, que ha passat de set a tretze espècies, de les 
quals sis endemismes. Aquest treball, doncs, mostra la gran diversitat del gènere 
Hemidactylus, que amb cent vint espècies es considera el setè gènere dels rèptils pel que 
fa al nombre d’espècies. 
 

D’entre els Hemidactylus d’Oman, H. flaviviridis i H. leschenaultii pertanyen al clade 
(grup) asiàtic, però la resta d’espècies del gènere presents a la península Aràbiga són part 
del clade àrid, propi d’aquesta mateixa regió aràbiga. 
 
Les noves espècies descrites són les següents: 

Hemidactylus luqueorum  Carranza & Arnold, 2012 
La descripció d’aquesta espècie està dedicada a la Maria Teresa Luque i la seva família; 
esposa de Salvador Carranza. És una de les espècies d’Hemidacytlus més grans d’Aràbia 
i ha estat localitzada entre els 492 i els 2.200 m.s.n.m., al nord d’Oman (Jebel Akhdar).  
 

Hemidactylus hajarensis  Carranza & Arnold, 2012 
El nom “hajarensis” fa referència a la serralada on es troba l’espècie, les muntanyes Hajar 
(nord d’Oman), on s’ha registrat des de gairebé el nivell del mar fins als 1.683 m.s.n.m. 
Els resultats genètics aporten dues formes per aquesta nova espècie.  
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Tant Hemidactylus luqueorum com Hemidactylus hajarensis, pertanyien inicialment a 
l’especie Hemidactylus persicus. 
 

Hemidactylus alkiyumii  Carranza & Arnold, 2012 
S. Carranza i E. N. Arnold han dedicat la descripció d’aquesta espècie a l’Ali bin Amer 
Al Kiyumi, director general de Conservació de la Naturalesa del Sultanat d’Oman. 
Aquesta espècie s’ha trobat a l’àrea litoral del sud d’Oman i de l’est del Iemen, des del 
nivell del mar fins a 800 m.s.n.m. Els resultats genètics aporten tres formes per aquesta 
nova espècie, dues exclusives d’Oman i la tercera present a Oman i al Iemen. 
 

Hemidactylus festivus  Carranza & Arnold, 2012 
L’adjectiu “festivus” es refereix a la paraula “feliç”, atesa la coloració que presenten, 
contrastada i brillant, especialment els juvenils; aquests darrers poden, en cas de perill, 
elevar la cua tot mostrant les franges de colors més atractius. S’ha trobat al Iemen i al 
sector meridional d’Oman.  
 

Hemidactylus paucituberculatus  Carranza & Arnold, 2012 
Rep aquest nom per la presència d’uns tubercles en diferents punts del seu cos. És una 
espècie endèmica del sud d’Oman, de la zona coneguda com Dhofar. Ocupa la part mes 
humida de les muntanyes (vessant marítim), i s’ha trobat des de pràcticament el nivell del 
mar, fins als 211 m.s.n.m. 
 

Hemidactylus masirahensis  Carranza & Arnold, 2012 
Espècie endèmica de l’illa Masirah (Oman). S’ha trobat entre els 40 i els 52 m.s.n.m. 
 

Hemidactylus inexpectatus  Carranza & Arnold, 2012 
L’epítet “inexpectatus” fa referència al descobriment inesperat d’aquesta espècie. Espècie 
coneguda exclusivament d’una localitat del litoral central d’Oman i de l’illa d’Hammar-
an-Nafur (Oman), a 58 km al SE de la localitat continental. S’espera que en properes 
expedicions es trobaran més poblacions d’aquesta espècie.  
 

Hemidactylus endophis  Carranza & Arnold, 2012 
El seu nom prové del grec clàssic; el prefix endo vol dir interior i el sufix ophis serp. 
Aquesta descripció, a diferència de les anteriors, està basada exclusivament en la 
descripció morfològica, a rel de l’enigmàtica troballa d’un exemplar mascle 
d’Hemidactylus que el Dr. Arnold va extreure l’any 1976 de l’estómac d’una serp de 
l’espècie Platyceps rhodorachis que va ser capturada el 1885 pel Coronel A.S.G. Jayakar 
i que es trobava conservada al Museu d’Història Natural de Londres. Aquesta espècie 
d’Hemidactylus és presumptament pròpia de la regió de Muscat, al nord d’Oman. 
Tanmateix, caldria confirmar aquesta dada. 
 

Per obtenir més informació, podeu consultar la publicació següent:  
- Carranza, S. & Arnold, E.N. (2012): A review of the geckos of the genus Hemidactylus (Squamata: 
Gekkonidae) from Oman based on morphology, mitochondrial and nuclear data, with descriptions of 
eight new species. Zootaxa 3378: 1-95.  
 

O seguiu l’enllaç: http://molevol.cmima.csic.es/carranza/pdf/Hemidacytlus_Carranza_and_Arnold_2012.pdf 
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Hemidactylus masirahensis Carranza & Arnold, 2012 

 

Hemidactylus inexpectatus Carranza & Arnold, 2012 
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La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) és una associació científica sense ànim de lucre, 
constituïda l’any 1981, amb la finalitat de promoure l’estudi i la conservació dels amfibis i dels 
rèptils. 
 

La SCH agrupa tant herpetòlegs afeccionats com professionals i impulsa la difusió de l’activitat científica 
i les activitats de formació i sensibilització adreçades al públic general, amb l´objectiu de fomentar el 
coneixement i el respecte envers els amfibis i els rèptils. 
 

La Societat promou l’estudi, el coneixement i la conservació herpetològica, col·laborant amb institucions 
científiques, administracions i entitats conservacionistes, però també recolza iniciatives particulars. 
 

La SCH dóna prioritat a la divulgació herpetològica en català i a l’ús de la nostra llengua com a vehicle de 
comunicació científica. 
 

La SCH afavoreix la comunicació entre els socis, promovent activitats com ara cursos, conferències, 
sortides de camp i, amb caràcter bianual, organitza unes “Jornades Herpetològiques”. A més existeix un 
fòrum d’internet i un Full informatiu que facilita l’actualització de la informació científica i el contacte 
entre els socis. 
La Societat Catalana d’Herpetologia edita periòdicament: 
- Herpetofull de la SCH és la nova versió electrònica de l’antic Full informatiu. Publicació que recull 
activitats previstes de la Societat, així com informació interna, noticies d’interès herpetològic, resum 
d’articles i bibliografia d’interès i intercanvis d’informació entre socis.  
- Treballs de la Societat Catalana d’Herpetologia. Publicació de caràcter no periòdic que recull treballs de 
caràcter monogràfics. Se n’han editat 6 volums. 
- Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquesta revista, de periodicitat anual, publica articles i 
notes relacionats amb l’estudi científic dels amfibis i dels rèptils. Se n’han publicat 19 volums. 
- També es publiquen els resums dels treballs presentats a les Jornades Herpetològiques i a d’altres 
simpòsiums. Recentment ha editat amb Lynx edicions la guia “Amfibis i rèptils de Catalunya, País 
Valencià i Balears”. 

 

               
Imatges de l’esquerra i central: rescat de serps i altres rèptils atrapats en pous i cisternes. 
A la dreta: Guia de la SCH i Lynx ed.“Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears” 

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,  
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
Correu electrònic: sch@soccatherp.org 
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SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Els projectes de la SCH són ben diversos. En aquest sentit col·laborem amb el Parc Natural de 
Collserola per recuperar el amfibis i els rèptils d’aquest espai, i actualment estem realitzant un 
projecte de recuperació del gripau d’esperons.  

   
Pantà de Vallvidrera en fase de rehabilitació (esquerra) i un cop recuperat (dreta).  
 

La SCH també col·laborem amb diferents ajuntaments, consorcis i empreses; en concret a la serralada 
de Marina - Litoral duem a terme un projecte de recuperació de basses per als amfibis, així com el 
restabliment i millora de poblacions de tritó verd en aquesta serralada. A la plana de Lleida, amb 
l’empresa Plusfresc, estem realitzant un projecte de recuperació de basses per millorar els hàbitats 
d’amfibis en declivi. 

  
Fotografia de l’esquerra: larves de tritó verd reproduïdes en captivitat a les instal·lacions de 
Can Miravitges (Ajuntament de Badalona), per recuperar les poblacions a la serralada de 
Marina - Litoral. A la dreta el primer alliberament a la serralada Litoral l’any 2010. 
 
 

La SCH realitza projectes com l’Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya en el que podeu 
participar!  
 
 

FEU-VOS-EN SOCIS! 
SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,  
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
Correu electrònic: sch@soccatherp.org 
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SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
 

 Sol·licitud de soci 
 
Cognoms:............................................................................................ 
Nom:...........................................Data de naixement:.......................... 
D.N.I.: ................................................................................................ 
Adreça:................................................................................................ 
Ciutat:.......................................................Codi postal:....................... 
Comarca o Província:.......................................................................... 
País:............................... Telèfon:........................................................ 
Correu electrònic:................................................................................ 
Tipus de Soci:   Juvenil (  ),  Numerari (  ),  Protector (  ) 
La quota anual de Soci és de 21€ per als Socis numeraris, més de 21€   
per als Socis protectors i 9€ pels Socis juvenils menors de 18 anys. 
 

Data:.......................................    Signatura:  
 
 

Envieu-ho a:    Societat Catalana d’Herpetologia   
     Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,  

Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
 

--------------------------------------------------------------- 
Forma de pagament: 

- Domiciliació bancaria (opció recomanada): per aquesta opció, 
 ompliu el formulari. 
- Xec bancari a nom de la Societat Catalana d’Herpetologia. 
- Ingrés al Número de compte 
2100-0944-63-0200054886, de “La Caixa” (cal aportar fotocòpia) 
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --   

S.C.H. Domiciliació bancària 
 
Banc/Caixa: ...................................................................................................... 
Agència: ................ Adreça del Banc o Caixa: ................................................. 
........................................................................................................................... 
 

Núm. del compte: -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-   
 
Nom del titular del compte: ................................................................................ 
............................................................................................................................. 
Lloc i data de sol·licitud: ..................................................................................... 
 
D.N.I.: ..........................................  Signatura: 

Srs, els prego que d’ara en endavant ingressin la quantitat que els giri la Societat Catalana 
d’Herpetologia des del meu compte corrent o llibreta.                      
 


