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RECENSIONS 
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La guia Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears que 

recentment s’ha publicat, és un llibre que molts estàvem esperant. 

L’herpetologia és força dinàmica i en els darrers anys s’havien produït 

moltes novetats, de manera que totes les obres anteriors havien quedat 

desfasades i feia falta una nova publicació que inclogués tots els avenços 

en taxonomia, distribució i estat de conservació de les espècies d’aquest 

grup de vertebrats. I aquest treball tan necessari s’ha fet gràcies a l’impuls 

de la Societat Catalana d’Herpetologia i de les institucions que li han 

donat suport. Com passa en molts treballs de caire naturalista, aquest 

treball s’ha pogut fer gràcies a l’elevat nombre d’experts que hi han 

participat i a l’ingent nombre d’hores que hi han dedicat, i sempre esperant 

com a única recompensa que el llibre sigui útil i contribueixi a un millor 

coneixement i conservació dels amfibis i els rèptils. Però el valor del llibre 

no s’acaba en el fet d’aplegar les darreres novetats, ja que es tracta d’una 

guia molt ben pensada en la qual ni els experts ni els afeccionats hi 

trobaran a faltar res. L’àmbit geogràfic que abasta el llibre és exactament 
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el que calia, el que ens és propi: les terres de cultura i llengua catalanes. 

Lluny d’altres guies que no van més enllà de la traducció d’una obra 

preparada per a un àmbit geogràfic que ens és massa llunyà o de guies 

d’un excessiu localisme, aquesta obra abasta un àmbit territorial prou 

ampli però proper a la vegada i, gràcies al fet d’incloure també les 

espècies balears i les marines, hom hi trobarà una completa informació 

sobre les 67 espècies de rèptils i amfibis dels Països Catalans. Per a 

aquells que això encara els sembli poc, s’ha de dir que també inclou tres 

annexos: espècies d’extinció recent, espècies d’introducció recent i 

espècies presents en àrees properes. Per a cada espècie, s’inclou el nom 

comú —degudament normalitzat— i científic, la descripció morfològica 

dels adults, dels juvenils i de les larves, l’hàbitat, la distribució, tant la 

general de l’espècie com dins l’àmbit dels Països Catalans —sempre 

acompanyada del corresponent mapa—, la biologia, la sistemàtica i la 

biogeografia, i dades sobre el seu estat de conservació i la tendència 

general de l’espècie. Cada espècie esta il·lustrada amb fotografies que 

mostren el dimorfisme sexual, la variabilitat entre juvenils i adults, així 

com la diversitat cromàtica, geogràfica i subespecífica. A la introducció 

del grup dels amfibis, també es faciliten dades i imatges sobre les postes i 

les larves. Tota aquesta ingent informació es troba condensada en una guia 

que té el format de guia de camp i que permet a l’afeccionat posar-se-la a 

la butxaca i anar al camp a gaudir de l’atractiu món de l’herpetologia.  

La guia Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears, no pot 

faltar ni a la biblioteca ni a la motxilla de cap bon naturalista.  

Editada conjuntament per Lynx Edicions i Societat Catalana 

d’Herpetologia, es pot adquirir a les principals llibreries. < 
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