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Editorial 
 
 
En menys d’un any, la SCH ha publicat la Guia dels Amfibis i Rèptils de 
Catalunya, País Valencià i Balears; el volum 19 del Butlletí de la SCH; una 
nova monografia de la SCH sobre la tortuga careta (núm. 7) i estem a punt 
d’editar una altra monografia, en aquest cas sobre els amfibis i els rèptils del 
Cap de Creus.   
 
Amb el número 19 del butlletí de la SCH, de desembre de 2011, hem assolit 
un volum de treballs publicats força important i, per el proper número, 
esperem que el format electrònic (excepte per als socis que expressament 
ens indiquin que volen seguir rebent el butlletí en format paper) afavoreixi 
una més àmplia distribució del butlletí de la SCH. Ara ja es poden consultat 
i baixar els pdf’s dels articles publicats al nostre butlletí, des de la nostra 
web. D’aquesta manera la consulta d’articles publicats, es molt més fàcil i 
està a l’abast de tothom, arreu del món.  
Aquesta utilització de les noves tecnologies també per al Butlletí, esperem 
que doni encara més empenta a aquesta publicació i, que alhora estimuli als 
autors a publicar al Butlletí de la SCH. 
 
Amb l’estalvi econòmic que suposaran les publicacions digitals s’ha creat 
una beca herpetològica, principalment destinada a incentivar als afeccionats 
novells, estudiants, joves futurs herpetòlegs i, també als altres afeccionats 
que poden tenir un projecte interessant entre mans i escassos recursos per 
desenvolupar-lo.  
 
També volem fer una crida a tots els socis perquè assistiu als actes 
organitzats per la Societat (xerrades, sortides, etc.) i especialment a 
l’Assemblea ordinària de socis del proper 22 de març. 
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ACTIVITATS 

 

 

* CONFERÈNCIA al MCNB - Museu Blau, Plaça Leonardo da 
Vinci 4-5, Barcelona (Fòrum). Dijous 15 de març a les 19,30h,  a l’aula 2. 
  

“Evolució i biogeografia històrica del gripau comú europeu (Bufo bufo): una 
aproximació multi-metodològica”  
 

Per: Joan Garcia-Porta 

Biòleg, investigador del Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). 
 

Resum: Dos fenòmens s’han considerat tradicionalment importants a l’hora 
d’entendre la biogeografia i la cladogènesi de la majoria de grups Euroasiàtics. Per 
una banda s’ha hipotetitzat sobre l’origen i l’evolució dels deserts d’Àsia Central 
com a esdeveniment originador d’una forta barrera biogeogràfica, que va 
fragmentar distribucions contínues en dominis orientals i occidentals. Per una altra 
banda, les glaciacions Pleistocenes s’han postulat com el procés més important 
que va dirigir la diversificació regional que va experimentar cada grup en 
cadascun d’aquests dominis. El gripau comú europeu i els seus parents més 
propers constitueixen una bona oportunitat per estudiar la contribució diferencial 
de cadascun dels processos esmentats anteriorment en la filogènia i biogeografia 
d’un grup pan-Euroasiàtic. En aquest estudi hem tingut una aproximació multi-
metodològica tot combinant filogènies moleculars, anàlisi d’al·loenzims i models 
de distribució. D’acord amb els nostres resultats, els complexes d’espècies oriental 
i occidental van divergir durant el Miocè mitjà com a conseqüència de l’aïllament 
produït per un increment en la taxa d’aridificació d’Àsia Central. Les glaciacions 
del Pleistocè no van tenir un rol important a l’hora de promoure l’aparició dels 
llinatges en el Paleàrtic occidental i van contribuir de manera variable sobre 
l’estructura genètica de les poblacions europees del gripau comú. 
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* SORTIDA: 15 d’abril a les 9’30h. Els amfibis dels Ports. Sortida el matí 
del diumenge fins les 14,00h, per anar a conèixer les basses dels Ports i els seus amfibis.  
Ens aproparem a la vall per poder observar amfibis com l’ofegabous, el tritó verd, el tòtil 
i potser algun rèptil. També visitarem les actuacions que realitza el Parc Natural dels 
Ports per ajudar a la conservació d’aquestes espècies.  
Activitat programada pel Parc Natural dels Ports, amb la col·laboració de Societat 
Catalana d’Herpetologia.  
Confirmeu l’assistència a en Carles Chiner: cchiner.sch@gmail.com  
Lloc de trobada: Centre de visitants del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre – Avgda. 
Val de Zafán, s/n 43520 Roquetes. Tel. 977 500 845. info.pnportsbaixebre@gencat.cat 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.cca3e077efe101130161fea3b
0c0e1a0/?vgnextoid=83e99c6259f42210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchann
el=83e99c6259f42210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f
5f2f55fb03a4310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
 
 

  
* SORTIDA: divendres 20 d’abril. Els amfibis del delta de Llobregat. 
Sortida organitzada conjuntament per la Plataforma per la salvaguarda del delta de 
Llobregat, Depana i la Societat Catalana d’Herpetologia, per observar amfibis a la plana 
deltaica i àrees veïnes.  
Lloc de trobada: Estació de Renfe de Gavà (hora per determinar). Per confirmar 
assistència i si vindreu o no amb vehicle envieu amb la suficient anel·lació un correu 
electrònic a Joan Maluquer: jmaluquer@gmail.com  
 
 
  
 

   
* SORTIDA: dissabte 21 d’abril, per veure amfibis a Osona. Sortida 
organitzada pel GNO, en la que col·labora la SCH. Serà una sortida d’iniciació al 
coneixement del mon dels amfibis, indicada per famílies amb nens futurs naturalistes. 
Confirmeu l’assistència a aquesta activitat a en Nil Torres: nil_to@hotmail.com  
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BECA SOCCATHERP – 2012  
 
La Societat Catalana d’Herpetologia ofereix una beca per a la realització d’un 
estudi herpetològic. 
 
Es convoca una beca de 700 € per a la realització d’un projecte sobre qualsevol aspecte 
relacionat amb la biologia, ecologia, biogeografia, evolució i conservació dels rèptils i 
amfibis, preferentment dins de l’àmbit dels Països Catalans. El període d’aplicació 
romandrà obert del 15 de març al 15 d’abril del 2012.  
La beca està oberta a tots els socis de la Societat Catalana d’Herpetologia i especialment 
als afeccionats amb empenta que vulguin tirar endavant un projecte interessant pel qual 
no tenen finançament.  
D’entre totes les propostes presentades una serà seleccionada pel comitè BECA 
SOCCATHERP establert per la junta de la Societat Catalana d’Herpetologia que 
deliberarà sobre tots els projectes presentats i decidirà en un termini aproximat d'un mes. 
El treball, que pot estar ja iniciat abans de la sol·licitud de la beca, haurà de lliurar-se en 
el termini d’un any natural a partir del moment de la notificació.  
El pagament constarà de dues fases: fins al 75% (525€) a l’inici del projecte i 25% 
(175€) que es faran efectius un cop s’hagi entregat la memòria final del projecte, que 
consistirà en un article on es presentin els resultats del treball i que serà publicat al 
Butlletí de la SCH. El beneficiari també es compromet a presentar els resultats de l’estudi 
a les properes Jornades de la SCH o en una conferència a la seu de la SCH. 
 
Bases per optar a la beca herpetològica SOCCATHERP - 2012.  
Heu d’enviar abans del 15 d’abril de 2012, les dades personals i la descripció de la vostra 
proposta de treball a: sch@soccatherp.org  
 
Dades personals de la/es persona/es que opta/en a la beca: 
Nom i cognoms de l’aplicant:  
DNI/NIF/NIE: 
Adreça postal: 
Adreça electrònica: 
Telèfon de contacte: 
 
Descripció de la proposta de treball: 
La proposta ha d’estar escrita en Català, Castellà o Anglès i ha de constar d’un màxim de 
6 pàgines (lletra de mida 12 a espai simple) i ha de seguir el següent format:  
1.- Títol suggerit. 
2.- Breu resum (màxim 250 paraules). 
3.- Introducció al tema d’estudi o/i antecedents (en el cas d’un estudi ja iniciat). 
4.- Objectius i finalitat. 
5.- Material i mètodes. 
6.- Bibliografia. 
7.- Pressupost argumentat.  
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS  
DE LA SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
 
 
 
 
Benvolgudes sòcies i benvolguts socis, 
 
 
Us convoco a l’Assemblea General Ordinària de socis de la SCH, que tindrà 
lloc el proper dilluns, 22 de març de 2012 a les 18,30 h en primera 
convocatòria i a les 19,00 h en segona convocatòria. 
 
L’assemblea es farà al Museu de Ciències Naturals de Barcelona -Museu 
Blau-, plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona, amb el següent: 
  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 
2. Balanç d’activitats de la Societat 
3. Balanç econòmic 
4. Renovació de càrrecs 
5. Programa d’activitats pel 2012 
6. Precs i Preguntes 
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NOTÍCIES 

 * SOHEVA i SHA organitzen per els dies 24 i 25 de Març, 
al Centre Cultural de Picanya, situat a la plaça del País Valencià 9, a Picanya (València), 
les:  “Jornadas  de Herpetos venenosos: Toxinología, Biología, Veterinaria  y 
Conservación en cautividad”. Per a més informació: http://blog.soheva.org/conferencias/ 
 

   * Projecte basses SCH a la Segarra 
Recentment, la Societat Catalana d’Herpetologia s’ha entrevistat amb el president del 
Consell Comarcal de la Segarra i amb els alcaldes d’Ossó de Sió i Plans de Sió, així com 
amb diversos propietaris de punts d’aigua, per tal de prendre mesures mediambientals 
que assegurin la preservació dels punts d’aigua més emblemàtics d’aquestes contrades 
(sector est de l'Urgell i oest de la Segarra). Cal tenir present que la intensificació agrícola 
ha fet davallar molt les poblacions d'amfibis a tota la Plana de Ponent, essent Bufo bufo 
una de les espècies més afectades. 
Uns d’aquests punts serien la bassa d’Ossó, que manté una molt bona població de Bufo 
calamita i que també compta  amb la presència de Pelophylax perezi i Pelobates 
cultripes. Un altre punt podria ser la Font de Queralt, que és l'única zona humida natural 
del sector oest de la plana de la Segarra. 
 

* Neix la “Sociedad Herpetológica Aragonesa” SHA 
A finals de l’any 2011 va començar a activar-se la “Sociedad Herpetológica Aragonesa” 
(SHA). Es tracta d’una associació dedicada a l’estudi i conservació dels amfibis i dels 
rèptils, així com dels seus hàbitats. El seu àmbit preferent d’actuació és l’Aragó (en sentit 
tant actual com històric), l’àrea pirinenca i zones adjacents. La SHA declara que no és 
una entitat dedicada a la terrariofilia. Des de la SCH, ens congratulem del naixement 
d’una associació germana i esperem poder col·laborar-hi estretament en el futur. Podeu 
demanar més informació sobre la SHA a Christian Bruna-Azara: potenos@hotmail.com o bé 
consultant aquest enllaç: http://es-es.facebook.com/sha.org 
 

* S’acaba de descriure una nova espècie del gènere 
Psammodromus, endèmica de la península Ibèrica. Ha estat publicat al 
número 3205 de la revista Zootaxa, “A new species of sand racer, Psammodromus 
(Squamata: Lacertidae), from the Western Iberian Peninsula” per: P. Fitze, V. 
González-Jimena, L.M. San-José, D. San Mauro & R. Zardoya. Aquesta espècie, que 
pertany a l’antic complex de Psammodromus hispanicus, s’ha batejat amb el nom de 
Psammodromus occidentalis i es distribueix pel sector centreoccidental ibèric. Amb 
aquesta nova taxa, ja són quatre les espècies d’aquest gènere reconegudes a la península 
Ibèrica (i a Europa): P. algirus, P. hispanicus, el mateix P. occidentalis i P. 
edwardsianus (aquesta darrera, ja considerada com una bona espècie a la mateixa guia de 
la SCH “Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears”). 
Per saber-ne més podeu consultar, en aquest enllaç, l’article original d’aquesta nova 
descripció: http://dl.dropbox.com/u/7860230/Psammodromus_Zootaxa.pdf 

 

* Es descriu una nova família de cecílies a l’Índia: Chikilidae  
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2104746/Chikilidae-New-species-legless-amphibian-discovered.html 
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* Novetats legislació exòtics 
És ben cert que les espècies invasores provoquen greus desequilibris en els nostres 
ecosistemes i és cert que amb la globalització, any rere any, el nombre d’aquestes 
espècies exòtiques invasores establertes al nostre país i arreu ha augmentat de manera 
alarmant. També es cert que s’està lluitant en diferents fronts, per una banda tant entitats 
públiques com privades realitzen campanyes per tal de sensibilitzar l’opinió pública 
sobre aquest problema; d’altra banda es desenvolupen diferents campanyes de control i 
d’erradicació d’aquests animals i plantes invasores. Tanmateix aquestes espècies 
segueixen infiltrant-se i establint-se, ja sigui de manera accidental o voluntària. També és 
cert que existeix una certa millora legislativa en els darrers anys, i en aquest sentit cal 
esmentar que s’ha publicat el dia 12 del passat mes de desembre, pel Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino (en vigor amb data del 13/XII/2011), el Real Decreto 
1628/2011, que regula el “Catàlogo español de especies exótiques invasoras” i el llistat 
d’espècies exòtiques amb potencial invasor. Estableix mesures de prevenció, control i 
erradicació, i fixa noves prohibicions per al comerç d’aquestes espècies.    
Per a més informació, podeu consultar el B.O.E. núm. 298 Lunes 12 de diciembre de 2011 
Sec. I. Pág. 132711 http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf 
 

* Nova lil·liput. Descobert el vertebrat més petit del món 
S’ha descrit una nova granota de la família Paedophryne, que procedeix de Nova Guinea 
i té només 7,7 mil·límetres. Els investigadors Eric N. Rittmeyer, Allen Allison, Michael 
C. Gründler, Derrick K. Thompson & Christopher C. Austin han publicat a la revista Plos 
One de gener de 2012 aquest descobriment. Durant una expedició de tres mesos a l’Est 
de l’illa de Nova Guinea, van descobrir aquesta espècie i la van batejar amb el 
nom Paedophryne amauensis, en honor al poble de l’illa de Papua Nova Guinea on es va 
trobar. Resulta ser el vertebrat conegut més petit del món, en aquest sentit, la petita 
granota ha desbancat en el títol del vertebrat més petit al peix Paedocypris progenetica 
localitzat a Indonèsia, amb una mida mitjana adulta de 7,9 mil·límetres. 
Més informació: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029797 

 

* Nou lil·liput camaleó 
L'animal fa menys de tres centímetres del cap a la cua, pràcticament com un didal. El nou 
camaleó, que ha estat batejat científicament com a Brookesia micra, va ser descobert a 
Nosy Hara, un illot situat al nord de Madagascar. La campanya d'investigació, que es va 
allargar des del 2003 al 2009, també va permetre localitzar tres espècies més del mateix 
gènere de camaleons diminuts. Els detalls de la investigació s'han publicat a la revista 
PlosOne. Aquí teniu l’enllaç a aquest artícle: 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0031314 
Altres rèptils diminuts: Els únics rèptils que poden competir en mida amb aquests 
camaleons malgaixos són Leptotyphlops carlae, una serp de l'illa caribenya de Barbados, 
i un dragó, Sphaerodactylus parthenopion, nadiu de les illes Verges Britàniques, també 
al Carib. 
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PUBLICACIONS                                    

                                                                     
 

Monografia núm. 6 de la SCH:         CARETTA.CAT  
Està a punt d’arribar-vos la Monografia núm. 6 de la SCH, realitzada per Andrea de Haro, Xavier 
Capalleras i Joan Budó (Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera i Societat Catalana 
d’Herpetologia), sobre la tortuga careta (Caretta caretta), basada en l’estudi realitzat a les platges 
catalanes entre el març del 2007 i el maig del 2008, finançat per la Fundació Territori i Paisatge 
de Caixa de Catalunya, per tal de determinar la viabilitat d’un projecte de recuperació d’aquesta 
espècie a Catalunya. 

Mundialment, la tortuga careta està classificada en Perill d’Extinció (IUCN) però  la població del 
Mediterrani es podria trobar en Perill Crític d’Extinció. Les tortugues caretes mediterrànies 
nidifiquen, majoritàriament, al Mediterrani oriental, però en els últims anys s’han descobert 
alguns nius a platges d’Itàlia, Còrsega, Sardenya, Península Ibèrica i França.  

Els objectius i tasques principals de l’estudi han estat els següents: 

• Descobrir tots els rastres de tortugues marines per detectar els que presenten nius a les 
platges de Catalunya i poder-los protegir. Si s’escau, fer una estimació de la quantitat de 
femelles que nidifiquen a les costes catalanes i tractar de fixar la població a les platges amb 
condicions més adients per a la seva reproducció. 

• Fer una recopilació exhaustiva de totes les cites de postes de tortugues marines a les 
costes mediterrànies de la Península Ibèrica, per esbrinar si en temps passats havia estat 
nidificant.  

• Recollir dades físiques (temperatura, granulometria i humitat) de la sorra de les platges  
més adients per a la incubació d’ous de tortugues marines al litoral català. 

• Dur a terme tasques d’educació ambiental i sensibilització envers les tortugues marines i 
les seves possibles postes al litoral català. 

• Estudiar la viabilitat de la reintroducció o introducció de nius de tortugues marines a les 
platges catalanes.  
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El Butlletí de la SCH, núm. 19                                    

 
 
 

TAULA DE CONTINGUTS I ENLLAÇOS 

Consideracions sobre la presència d’Hyla arborea (Linnaeus, 1758) a Catalunya. Eduard 
Filella, Joan Maluquer-Margalef & Xavier Rivera.                                            

 http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/hyla_arborea_butll19sch.pdf   

Preliminary survey of the genetic variability of the Marbled Newt Triturus 

marmoratus (Latreille 1800) (Amphibia; Caudata; Salamandridae) in Catalonia. Xavier 
Rivera, Josep Roca, Jordi Berthold, David Donaire-Barroso, Joan Maluquer-Margalef & Salvador 
Carranza.    

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/genetic_marmo_butll19sch.pdf   

Extremely low level of genetic variability in Iberian Pelobates cultripes (Cuvier, 
1829) (Amphibia; Anura; Pelobatidae). Ferran Fitó, Xavier Rivera, Josep Roca, David Donaire, 
Juan Pablo González de la Vega, Juan A. M. Barnestein, Joan Maluquer-Margalef & Salvador 
Carranza.      

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/pelobates_genetic_butll19sch.pdf   

Preliminary analysis of correlated evolution of morphology and ecological diversification 
in lacertid lizards. Fèlix Amat.        

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/lacertids_felix_butll19sch.pdf   

Aportacions a les variacions de pes durant el procés d’hibernació en Testudo 

hermanni hermanni (Gmelin, 1789). Eudald Pascual, Alba Vendrell, Laia Herrerias, Josep 
Marí, Albert Martínez-Silvestre & Joaquim Soler.      

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/hibern_testudo_prov-butll19sch.pdf   

On the presence of Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) in caves and mines of the 
island of Sardinia, Italy. Xavier Rivera, Salvador Carranza, Fèlix Amat, Antonio Romano & 
Giuseppe Sotgiu.          

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/hemydactylus_cave_butll19sch.pdf   
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Opportunistic predation of Salamandra larvae (Salamandra salamandra terrestris) by 
the Montseny Brook Newt (Calotriton arnoldi). Fèlix Amat & Salvador Carranza. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/predation_salamandra_butll19sch.pdf    

Nova cita i aspectes ecològics del varà del desert Varanus griseus (Sauria:Varanidae) 
al Sahara Occidental – “New record and ecological aspects of the desert monitor 

Varanus griseus (Sauria: Varanidae) in Western Sahara”. 
Daniel Escoriza, Joan Ferrer, Fèlix Amat & Aïda Tarragó. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/varanus_griseus_butll19sch.pdf   

First report of an introduced population of the Iberian Newt (Lissotriton boscai) 
in Catalonia. Fèlix Amat & Salvador Carranza.       

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/lissotriton_boscai_butll19sch.pdf   

An introduction of Podarcis sicula in Catalonia (NE Iberian Peninsula) on imported 
olive trees. Xavier Rivera, Oscar Arribas, Salvador Carranza & Joan Maluquer-Margalef. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/psicula_olive_butll19sch.pdf   

L’estat de les poblacions de tritó verd Triturus marmoratus (Latreille, 1800) a les 
serralades de Marina i Litoral. Xavier Rivera, Joan Maluquer-Margalef, Jordi Berthold, 
Fernando Carceller, Aïda Tarragó & Carles Hernando.     

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/tmarmoratus_marina_butll19sch.pdf   

Primera aproximació a l’Atles herpetològic de la zona de l’Alguer (Sardenya). 
Eduard Filella & Giuseppe Sotgiu.      

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/atlas_alguer_butll19sch.pdf   

Nota herpeto-corològica pitiüsa. Eduard Filella.       

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/nota_pitc3afusa_butll19_sch.pdf   

Rècord meridional d’Hemidactylus turcicus per Tunísia.  Eduard Filella. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/hemidactylus_tunisia_butll19sch.pdf   

Sobre la presència de Chalcides bedriagai (Boscá, 1880) a l’illa de Buda (Delta de 
l’Ebre). Joan Maluquer-Margalef & David Bigas.        

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/chbedriagai_buda_butll19sch.pdf   

Rècord altitudinal de Chalcides striatus (Cuvier, 1826) a la serra de Sant Mamet 
(Noguera). Joan Maluquer-Margalef & Carles Solà.      

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/chstritatus_stmamet_butll19sch.pdf   

- Presència d’Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) al delta de l’Ebre (Baix 
Ebre; Catalunya). Xavier Rivera.         

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/hemorrhois_delta_butll19sch.pdf   

- Predació de posta de Bufo bufo spinosus Daudin, 1803 per part d’un hirudínid a la 
Vall d’Aran. Xavier Rivera & Eduard Filella.       

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/bbufo_hirudinid_butll19sch.pdf   

Natrix natrix (Squamata:Colubridae) presence in Sidi Boughaba Ramsar Reserve 
(Northwestern Morocco). Daniel Escoriza, Miguel Àngel Fuentes & Maria del Mar Comas. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/nnatrix_marroc_butll19sch.pdf   

Nova cita de Hyalosaurus koellikeri (Squamata: Anguidae) a la regió de Debdou (Nord-
est de Marroc). Daniel Escoriza & Maria del Mar Comas. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/hyalosaurus_koellikeri_butll19sch.pdf   
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 Nuevas localidades para Emys orbicularis occidentalis Fritz, 1993 (Testudines: Emydidae) 
en el Rif (Noroeste de Marruecos). David Donaire Barroso, Raúl del Canto-Gonzalez, Serge 
Bogaerts, Frank Pasmans & Hasan el Mouden. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/emys_rif_butll19sch.pdf  

Nova troballa d’una femella de Triturus marmoratus (Latreille, 1800) de mida 
excepcional. Jordi Camprodon, Joan Maluquer-Margalef, Marc Ordeix & Xavier Rivera. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/tmarmoratus_excepcional_butll19sch.pdf  

Nou registre per al límit septentrional de Pleurodeles waltl (Michahelles, 1830) 
a Catalunya. Albert Masana & Eduard Filella.       

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/pleurodeles_nou_butll19sch.pdf   

Confirmació de la pervivència de la població de Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) a 
Gavà (Baix Llobregat). David Gómez, Xavier Rivera & Albert Montori.  

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/pelobates_gava_butll19sch.pdf  

Albinismo en Alytes cisternasii (Boscá, 1879) en Sierra Morena, Córdoba (Andalucía, Sur de 
España). Juan A. M. Barnestein & Juan Pablo González De La Vega.   

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/acisternasii_albi_butll19sch.pdf   

Dos casos de melanisme en Natrix maura (Linnaeus, 1758) (Squamata: Colubridae) a 
Sant Celoni (Vallès Oriental; Catalunya). David Gómez, Josep Roig & Guillem Giner. 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/nmaura_melanica_butll19sch.pdf   

Albinisme en exemplars de granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Tarragona. Ferran 
Aguilar, José García & Ramón Vico.       

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/pperezi_albina_butll19sch.pdf    

Nou màxim altitudinal per la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Catalunya. David 
Guixé, Gerard Bota & Jordi Camprodon.     

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/pperezi_altitudinal_butll19sch.pdf    

Dades sobre la incidència d’un incendi forestal en la població de tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni hermanni) a la serra de l’Albera (Alt Empordà; 
Catalunya). Albert Vilardell-Bartino, Joan Budó, Xavier Capalleras, Joan Ferrer & Eduard 

Filella.  http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/testudo_incendialbera_butll19sch.pdf   

Dimorfisme sexual en mida, forma i coloració corporal en una població de 
sargantana pallaresa Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) considerant la seva evolució 
ontogènica. Fèlix Amat.         

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/iaurelioi_felix_butll19sch.pdf    

Troballa d’un exemplar de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) albina al 
Montnegre (Vallès Oriental; Catalunya). Martí Boada, Daniel Aguirre & Joan Maluquer-

Margalef. http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/ssalamandra_albina_butll19sch.pdf    

Sobre la presència dels escurçons Vipera latastei Boscá, 1878 i Vipera aspis (Linnaeus, 1758), 
i del tòtil Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) a la península del Cap de Creus. Joan Ferrer & 
Eduard Filella.       

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/vipera_alytes_ccreus_butll19sch.pdf    

Recensions d’obres recentment aparegudes.  Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i 

Balears. Josep Germain.  http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/recensic3b3_guia.pdf    

Normes de publicació al Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia 

http://soccatherp.files.wordpress.com/2012/02/normes_publicacic3b3.pdf   
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 “Els amfibis i els rèptils de Catalunya, 
País Valencià i Balears” 

 

Coincidint amb el 30è aniversari de la SOCIETAT CATALANA 
D’HERPETOLOGIA, aquesta associació i l’editorial Lynx, han editat la guia 
herpetològica: “Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears”. 

• Es tracta de la primera guia de camp que tracta de forma exclusiva les 67 espècies 
d’amfibis i rèptils presents en l’àmbit dels Països Catalans, així com també les espècies que 
es poden trobar en àrees properes o limítrofs i les desaparegudes en temps recents.  

• Textos i mapes específicament elaborats per aquesta guia, incorporant dades actualitzades 
i inèdites. 

• Inclou els territoris de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i 
la Franja de Ponent. 

• 280 fotografies i més d’una vintena de dibuixos per tal d’identificar correctament totes les 
espècies, així com les subespècies i varietats geogràfiques o cromàtiques més rellevants, al 
camp. 

• Un total de 69 mapes molt detallats, que inclouen totes les espècies presents en l’àmbit 
terrestre i també marí (tortugues), on s’indiquen les àrees de presència actual i les zones 
extingides recentment, entre d’altres informacions. 

• Textos complerts on es dóna informació exhaustiva sobre els caràcters distintius (mida, 
coloració, variabilitat per sexe i edat, etc.), l’hàbitat, la distribució, la biologia, la 
sistemàtica i biogeografia i els problemes de conservació. 
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• Redacció rigorosa i alhora senzilla i entenedora, per satisfer tant les persones no iniciades 
o amants de la natura en general com els herpetòlegs experimentats. Inclou un glossari final 
on es defineixen tots els termes tècnics utilitzats. 

• S’inclou la informació del darrers treballs sobre la biogeografia i la filogènia de les 
espècies tractades, així com una taxonomia actualitzada. 

El valor del temps i de l’esforç que voluntàriament han dedicat tant els autors com 
altres membres de la Societat, ha donat com a resultat final un producte d’una 
qualitat excel·lent, i més que actualitzat podem dir que actualitza les dades per si mateix, 
ja que ofereix molta informació original. A més, el fet d’estar escrit en català li dóna 
una singularitat especial dins del panorama editorial dels Països Catalans. Per tot això, 
aquest llibre resulta de gran interès per els herpetòlegs, per els afeccionats ja 
experimentats i, també per els naturalistes no especialitzats que vulguin descobrir aquests 
animals i, per què no dir-ho, a un preu molt econòmic, només 20 Euros, sens dubte la 
millor guia, al preu més econòmic, on autors i editors han apostat amb aquesta obra, per 
divulgar l’herpetologia, més que per obtenir rendiments econòmics. 
 

Podeu adquirir aquesta guia en aquest enllaç de la web de Lynx edicions:  

http://www.lynxeds.com/ca/producte/amfibis-i-r%C3%A8ptils-catalunya-pa%C3%ADs-valenci%C3%A0-i-balears 
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Les tortugues gegants de les Illes Galàpagos 

Xavier Rivera, Josep A. Melero & Joan Maluquer-Margalef                    
SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA: Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu 
Blau, Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 
C.E.: xavirivera@yahoo.es; lebias@terra.es; jmaluquer@gmail.com 
 
 

El gènere Chelonoidis  Fitzgerald, 1835 
El gènere Chelonoidis (anteriorment considerat com un subgènere de Geochelone), 
inclou les espècies de tortugues terrestres de l’àrea continental sudamericana: la 
tortuga patagònica C. chilensis (Gray, 1870); la tortuga de potes grogues C. 
denticulata (Linnaeus, 1766); la tortuga chaquenya C. petersi (Freiberg, 1973), i la 
tortuga de potes vermelles C. carbonaria (Spix, 1824), així com les tortugues gegants 
de les illes Galàpagos o elefantines, fins fa poc classificades en subespècies d’una 
mateixa espècie per a tot l’arxipèlag (C. nigra). Actualment, però, amb les dades 
nuclears i mitocondrials conegudes, a més de les diferències morfològiques que 
presenten els diferents tàxons insulars, es tendeix a classificar-les en d’onze espècies 
diferents encara presents (Caccone et al, 2002; Beheregaray et al., 2004; Rhodin et 
al., 2010): Chelonoidis abingdoni (Günther, 1877), C. becki (Rothschild 1901), C. 
ephippium (Günther, 1896), C. darwini (Van Denburgh, 1907), C. microphyes 
(Günther, 1874), C. vanderburghi (De Sola, 1930), C. portieri (Rothschild, 1903), C. 
chathamensis (Van Denburgh, 1907), C. guntheri (Baur, 1889), C. vicina (Günther, 
1875) i C. hoodensis (Van Denburgh, 1907), així com d’altres quatre espècies 
desaparegudes, pròpies cadascuna d’elles d’una illa, menys en el cas d’Isabela (també 
coneguda com “Albemarle Island”), ja que aquesta illa és el producte de la fusió de 
cinc grans volcans i, per aquest motiu, la distribució dels diferents tàxons de tortugues 
gegants quedà aïllada per les formacions volcàniques, produint-se fenòmens 
d’especiació. Tanmateix seria necessària una revisió d’aquesta classificació, en la que 
potser es podrien agrupar algunes d’aquestes formes en una mateixa espècie, alhora 
que potser també es podria arribar a formalitzar l’existència d’algun nou tàxon.  
 

 Chelonoidis carbonaria  
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Tortuga gegant de les Galàpagos 
 

Les tortugues de les illes Galàpagos  
 

L’any 1835, el vicegovernador de les Galàpagos, Mr. Nicholas Lawson, va comentar-
li al jove naturalista Charles Darwin (de pas en aquestes illes, durant l’expedició del 
Beagle), que era capaç de saber l’illa d’origen de qualsevol tortuga que li portessin de 
les Galàpagos sols fent-li una ullada a la seva closca. A la Fig. I es pot veure la 
localització de les illes i les diferents espècies de tortugues gegants i els diferents 
llinatges; on s’observa la fletxa vermella, com a símbol de l’arribada del primer stock 
de tortugues sud-americanes a l’arxipèlag de les Galàpagos. També s’assenyala amb 
un número i un color les diferents espècies conegudes: en color blau les presents 
actualment, en vermell les desaparegudes i en groc les pràcticament desaparegudes; 
en el cas de Chelonoidis abingdoni és possible que hagi desaparegut de l’illa Pinta, 
on el 1971 es va trobar un mascle, únic supervivent, conegut com el Solitari George, 
que encara és viu (amb una edat pròxima al segle) a l’illa de Santa Cruz, al centre 
Charles Darwin Research Stationen. Al nord de l’illa Santa Cruz viu una forma 
diferent morfològica i genèticament de C. porteri, de la que sols es coneixen tres 
exemplars. I originària de l’illa de Floreana C. elephantopus (segons Zug, 1997; 
Russello et al., 2010), anteriorment coneguda com Geochelone nigra nigra o 
Chelonoidis galapagoensis), que es dóna per desapareguda d’aquesta illa fa entre 160 
i 170 anys aproximadament, tot i que recentment s’han trobat exemplars híbrids amb 
C. becki al nord de l’illa Isabela. El nom “elephantopus” (potes d’elefant) fa 
referència a les robustes extremitats d’aquestes tortugues, que poden tenir una certa 
semblança amb les potes dels elefants.  
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Tant aquestes tortugues com les altres espècies de rèptils endèmics de Galàpagos: els 
iguànids (Conolophus i Amblyrhynchus), colúbrids (Alsophis i Philodryas) i geckos 
(Phyllodactylus), van arribar des de la propera costa americana, en rais de vegetació, 
arrossegats pel corrent fins aquestes illes. Un estudi d’ADN mitocondrial assenyala 
que les tortugues de les Galàpagos més relacionades amb el grup ancestral que es va 
establir procedent del continent americà podrien ser C. becki i C. darwini (del nord 
d’Isabela i Santiago respectivament, i aquests dos tàxons estarien molt relacionats 
entre ells mateixos) (Poulakakis et al, 2008). Tampoc poden descartar-se altres 
opcions per explicar aquest primer establiment, com en el cas de l’illa de Santa Cruz, 
donada la gran diversitat genètica trobada en aquesta illa.  

L’stock original hauria arribat a les illes fa 2 o 3 milions d’anys (segons Caccone et 
al, 2002). Un cop establertes, aquestes tortugues es van trobar en un hàbitat amb 
manca de predadors, i es va produir en aquesta o aquestes poblacions insulars un 
fenomen anomenat gigantisme, tal i com s’ha produït també en poblacions de 
tortugues d’altres arxipèlags (com ara les Seychelles). En aquestes poblacions deixa 
d’actuar la selecció natural per predació i se seleccionen els animals grans i forts per 
reproduir-se i competir entre els exemplars de la mateixa espècie, així com 
determinats trets que afavoreixen la supervivència en aquests ambients.  

Russello et al (2005) han determinat genèticament la presencia a l’illa de Santa Cruz 
de tres tàxons diferents de tortugues (avui encara considerades totes tres com C. 
porteri): la situada al sector oriental, que estaria emparentada amb les espècies 
orientals de l’arxipèlag (San Cristobal, Pinta i Española); la situada al sector 
meridional-occidental, que està emparentada amb l’espècie de Floreana i amb les 
espècies de l’illa Isabela (menys C. becki), i l’espècie present al nord de l’illa de 
Santa Cruz (que es troba en greu perill de extinció), que estaria emparentada amb 
l’espècie de la petita illa Pinzón. En conseqüència, sembla evident que l’illa de Santa 
Cruz va ser un punt de diversificació per aïllament de diferents poblacions en la 
mateixa illa i, alhora, punt de dispersió des del qual es van colonitzar altres illes. La 
colonització d’altres illes es podria haver produït a partir d’episodis de pluges 
torrencials, que en pocs minuts poden provocar fortes riuades i arrossegar animals 
fins el mar i ocasionalment alguns poden arribar així a altres illes i colonitzar-les 
(Rivera, 2001). 

Sembla molt probable que el caràcter derivat d’aquestes closques en forma de cadira 
de muntar s’hagi originat en un mínim de tres ocasions diferents en el conjunt 
d’aquestes espècies. Els llocs en els que sembla que va originar-se aquesta 
modificació de la closca serien, per una banda, probablement una població situada al 
nord de l’illa de Santa Cruz, des d’on es podria haver colonitzat l’illa Pinzón (ja que 
compateixen aquest tret morfològic i genèticament són les més properes); Mentre que 
des del sud-est de Santa Cruz, on viuen tortugues amb la closca en forma de domo o 
cúpula, s’hauria probablement colonitzat l’illa de San Cristòbal, on s’han determinat 
dos tipus morfològics i genètics de tortugues, una amb la closca en forma de cúpula, 
que actualment es troba desapareguda, i un altre que encara és present amb la closca 
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en forma de cadira de muntar. Les anàlisi genètiques han determinat que aquestes 
dues formes de la mateixa espècie són germanes,  pel que a San Cristòbal també 
s’haurien originat closques en forma de cadira de muntar; i potser d’aquí es podrien 
haver colonitzat altres illes que també presenten aquesta característica i són properes 
genèticament, com l’illa Pinta i l’Española. Una altra illa on sembla que va originar-
se aquest tret va ser Floreana (una illa plana i seca), que molt probablement va ser 
colonitzada des de poblacions situades al sud de l’illa de Santa Cruz (properes 
genèticament), on la closca és en forma de cúpula.    

D’altra banda les espècies de l’illa Isabela: C. vicina, C. guntheri, C. microphyes i C.  
vanderburghi (menys C. becki), estarien molt relacionades entre elles, fins i tot hi 
hauria una forta introgressió en el cas de les dues primeres al sud de l’illa (Ciofi,  et 
al. 2006).  

 
 

 
 
 

La tortuga gegant de Floreana                  
Chelonoidis elephantopus (Harlan, 1827) 
 
La desaparició de les tortugues a l’illa Floreana 
 

Les illes Galàpagos (també han estat conegudes com illes Encantades o arxipèlag de 
Colom) van ser descobertes el 10 de març de l’any 1535 pel Bisbe de Panamà fray 
Tomás de Berlanga, quan en un viatge per l’Oceà Pacífic, amb manca de vent, un 
corrent equatorial va arrossegar accidentalment la nau de la armada espanyola fins 
aquestes illes, situades a 960 km de l’àrea continental americana. A l’informe redactat 
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pel Bisbe de Panamà a l’emperador Carlos V sobre aquest arxipèlag, ja descriu la 
presencia de grans tortugues que descriu: “..tortugas e galapagos tan grandes que 
llevaba cada uno un ombre encima..”.   
 

Al sector meridional de les illes Galàpagos es troba l’illa Floreana, que té una 
superfície de 173 km2 i una alçada màxima en el Cerro Pajas de 640m. Floreana rep 
el seu nom oficial en honor al primer president d’Equador Juan José Flores, ja que de 
la seva mà, a principis de la tercera dècada del segle XIX, aquesta illa i la resta de 
l’arxipèlag dels Galàpagos van passar a formar part de l’Estat d’Equador. 
Anteriorment l’illa Floreana havia estat batejada amb el nom de Charles, en honor a 
Carles II d’Anglaterra, i també se l’anomena illa de Santa Maria (nom d’una de les 
caravel·les de Cristòfol Colom).  
 

Al llarg de dècades les illes Galàpagos van ser el rebost de pirates, baleners i caçadors 
de foques, on omplien les seves bodegues amb centenars de tortugues gegants, per 
assegurar-se provisionaments de carn fresca. Aquestes tortugues es podien conservar 
vives, sense gaires problemes (no les alimentaven, ni els donaven aigua), durant llargs 
períodes de temps (es té constància que en ocasions van tenir-les fins a 14 mesos), i a 
més la seva carn era molt preuada i considerada tota una delícia pels mariners. En 
aquest sentit el naturalista i científic britànic (i conegut pirata) William Dampier 
(1651-1715), va escriure de les tortugues gegants de Galàpagos: “.. són tan 
nombroses que cinc-cents o sis-cents homes poden subsistir gràcies a elles durant 
diversos mesos i sense cap altra classe de provisió, són extraordinàriament grans i 
corpulentes i tan saboroses que cap pollastre podria tenir un gust tant deliciós”.  
 

El biòleg Charles Haskins Towsend va realitzar un estudi en el que va revisar els vells 
quaderns de bitàcola de 79 baleners americans que van fer 189 visites a aquestes illes 
entre 1831 i 1868 i van capturar 13.013 tortugues. D’acord amb aquest estudi 
(Towsend, 1925), el promig per nau va ser de 68 tortugues embarcades; si 
multipliquem aquest promig pel total de naus que durant aquest mateix període i amb 
els mateixos objectius van visitar les illes Galàpagos, les xifres resulten esfereïdores. 
Segons el mateix autor, hi havia més de 700 vaixell americans (evidentment més 
altres de diferents nacionalitats no estudiades) per aquelles aigües, pel que resulta 
evident que aquestes dades són només una mostra del que realment va succeir. Altres 
autors (Doctor Bauer) han publicat que, des del descobriment de les illes, la xifra de 
tortugues mortes podria arribar als 10.000.000. Als anys trenta del segle XIX molts 
baleners feien escala cada any en aquestes illes per aprovisionar-se d’aigua i 
tortugues, i una de les illes on solien arribar era Floreana, entre d’altres coses perquè 
allà hi havia una improvitzada “oficina de correus” on podien recollir i enviar cartes 
gratuïtament. L’any 1832 el recentment creat govern d’Equador va fer de l’illa 
Floreana un establiment penal on es van abandonar uns dos-cents presoners politics, 
militars contraris al règim i altres reclusos, i es considera que en aquesta mateixa 
dècada, i producte de la forta cacera (ja que aquests quelonis van ser la principal font 
d’aliment dels colons), podria haver-se produït l’extinció de les tortugues en l’illa 



Herpetofull de la Soc. Cat. d’Herp. núm. 5, març de 2012 

     22 

Floreana. Es té constància que el 1834 el vaixell Moss va portar-se d’aquesta illa 350 
tortugues i que el 1837 un altre vaixell va portar-se 24 tortugues de Floreana. El 
promig de captures per nau en aquesta illa als anys “30” del segle XIX va ser de 138, 
segons C. H. Towsend (tot i que Reynolds havia estimat una mitja de 200).  
De les tortugues també s’extreia oli per cremar; es conegut que, a la segona meitat del 
segle XIX, van exportar-se milers de tortugues, almenys des de l’illa Isabela, a la 
ciutat de Guayaquil (Equador), amb l’únic objectiu de cremar el seu oli per 
l’enllumenament de la ciutat. A l’any 1835 el mateix Charles Darwin va detallar 
l’intensa recol·lecció d’aquestes tortugues a Floreana, on descriu que Robert Fitz-Roy 
(capità del Beagle) va assenyalar els estralls comesos sobre aquests animals 
indefensos, al veure la gran quantitat de closques buides que es trobaven a l’illa.   
Un altre factor que va contribuir al gran declivi i desaparició d’algunes d’aquestes 
espècies va ser la introducció per part de l’home de fauna aliena a aquestes illes, com 
les cabres que entraven en competència directa pels, en ocasions, escassos recursos 
d’aquestes illes, o porcs, gossos, rates negres, ratolins i gats que depreden sobre 
postes i juvenils de les tortugues. 
Poc després de la desaparició de les tortugues a Floreana, els colons i residents 
d’aquesta illa van portar tortugues d’altres illes, per fer negoci i vendre-les als 
vaixells que arribaven, i fins i tot avui dia s’han trobat a Floreana exemplars 
originaris d’altres illes com d’Isabela, Pinzón o Santa Cruz. Aquestes translocacions, 
també s’han produït en altres illes del mateix arxipèlag. 
 

Per a més informació de la temàtica d’aquest apartat consulteu: Alderton,  1988; 
González & Ruíz, 2005; López, 1996; Moorehead, 1980; Rodríguez de la Fuente, 
1970; Townsend, 1925; Valledor de Lozoya, 2006 i 2009. 

 
La redescoberta                                                   
 

A primer cop d’ull, un dels trets més evidents per poder diferenciar aquestes espècies 
és la forma de la seva closca. Sembla ser que les tortugues que viuen en ambients 
força secs han evolucionat seleccionant positivament morfologies fins a obtenir 
closques amb la part anterior de la cuirassa (regió nucal) força elevada (fet que, per la 
manca de predadors, no els ha perjudicat), fet que els ha permès alçar força el coll, 
per arribar a les parts vegetals situades a més alçada, el que teòricament els hi dona 
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avantatge a l’hora d’alimentar-se; aquest tipus de closca rep el nom de cadira de 
muntar (present a les poblacions de les illes Espanyola, Pinzón, San Cristobal, la 
quasi desapareguda de l’illa Pinta o la desapareguda de Floreana). Altres espècies no 
han derivat amb aquestes deformacions adaptatives i conserven la closca original amb 
forma de domo o cúpula, típica en la major part dels Testudinidae.  
Alderton (1988) ja assenyalava que a l’àrea del volcà Wolf vivien tant tortugues amb 
closca de forma cadira de muntar com altres amb la closca del tipus cúpula. 
L’esmenta’t autor atribuïa erròniament el fet de trobar-se aquests dos tipus de closca 
en una mateixa forma a que aquest tret s’hauria produït en un passat geològicament 
recent. 
   

A l’any 2008 Poulakakis et al. publiquen l’evidència de que al volcà Wolf havien 
trobat indicis genètics que apuntaven que, almenys fins fa poc temps, encara hi 
havien tortugues gegants de l’espècie original de Floreana Chelonoidis elephantopus, 
i de la presència actual d’animals híbrids. Primer els autors van descobrir rastres 
genètics del que van resultar ser onze animals hibridats entre C. elephantopus i C. 
becki, presents dins l’àrea de distribució d’aquesta darrera espècie, endèmica de 
l’extrem nord de l’illa Isabela (Albemarle), on està aïllada d’altres espècies al volcà 
Lobo (Volcano Wolf) de 1707 m, que presenta activitat recent. 
         

Recentment, altres investigacions s’han centrat en l’estudi de tortugues gegants de les 
Galàpagos en centres de captivitat de les que no es coneixia amb seguretat l’origen, i 
tanmateix, s’ha ampliat la recerca a l’àrea del volcà Wolf (Russello, et al., 2010; 
Garrick, et al., 2012). Recentment al nord de l’illa Isabela s’ha realitzat una presa de 
mostres en 1669 exemplars, aproximadament el 20% del total de la població de 
tortugues de l’àrea habitada per Chelonoidis becki. Amb l’analítica de marcadors 
nuclears i mitocondrials d’ADN de les mostres, i amb la comparació amb altres 
mostres conservades en museus, s’ha determinat que 84 d’aquestes tortugues eren 
híbrides, descendents directes de C. becki i C. elephantopus. I el més sorprenent és 
que 30 d’aquestes 84 tortugues són menors de 15 anys, pel que, donada la gran 
longevitat d’aquests animals (superior als 100 anys), encara podrien trobar-se vius al 
nord d’Isabela alguns exemplars purs de C. elephantopus. També s’ha estimat que per 
produir la diversitat genètica observada en aquests 84 híbrids ha calgut un mínim de 
34 exemplars d’aquesta espècie.  
 

Tot això sembla indicar-nos que deu fer almenys 200 anys que van arribar al volcà 
Lobo (Volcano Wolf), al sector nord d’Isabela, un important grup de C. 

elephantopus, que es van establir i, potser des del primer moment o posteriorment, 
van entrar en contacte amb C. becki. Aquestes tortugues haurien estat carregades a 
l’illa Floreana (dins d’un vaixell pirata o un balener) i, per algun problema a la nau, 
acte de pirateria o condicions meteorològiques adverses, probablement l’embarcació, 
o almenys les tortugues carregades, van acabar a l’illa Isabela. Una hipòtesi podria ser 
que la nau s’enfonsés davant d’Isabela i que, tal i com era habitual, les tortugues 
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carregades estiguessin a coberta de la nau –paradoxalment les tortugues semblen 
surar i sols tindrien que esperar que el corrent les portés a terra.  
 

Actualment els esforços s’han de centrar en trobar animals purs de C. elephantopus 
dins l’àrea del volcà Lobo i, independentment, també s’han de realitzar 
entrecreuaments selectius d’animals d’ascendència “elephantopus”. En aquest sentit, 
ja s’ha portat un grup d’aquestes tortugues a un centre reproductor de l’illa de Santa 
Cruz per a, en un futur, poder alliberar C. elephantopus a Floreana.       
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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 i el coneixement herpetològic, col·laborant amb  institucions 
científiques i 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 es 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 bianual, 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. 
 

 
Rescat de serps i altres rèptils atrapats en pous i cisternes. 

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 i altres espais naturals; en concret a la serralada 
de Marina - Litoral porta 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. 

  
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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La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) és una associació científica, fundada l’any 1981, 
inicialment amb el nom de Societat Catalana d’Ictiologia i Herpetologia (SCIH), essent la pionera 
en tot l’Estat en la seva especialitat. 
La SCH agrupa tant herpetòlegs afeccionats com professionals i té com objectius 
principals: 
 

− L´estudi i conservació de l’ herpetofauna catalana. 
− La difusió de l’activitat científica i les activitats de formació i sensibilització 

adreçades al públic general, amb l´objectiu de fomentar  el respecte envers els 
rèptils i amfibis. 

 
La Societat promou l’estudi i el coneixement herpetològic col·laborant amb  institucions 
científiques i 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 Herpetofull o Full informatiu que 
facilita l’actualització de la informació científica i el contacte entre els socis. 
 
La Societat Catalana d’Herpetologia en els darrers anys ha publicat (com a mínim una publicació 
anual): 
-Full informatiu (actualment Herpetofull). 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. S’han editat 25 números. 
- Treballs de la Societat Catalana d’Herpetologia. Publicació de caràcter no periòdic que recull 
treballs de caràcter monogràfics. S’han editat 6 volums. 
- Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquesta revista, de periodicitat bianual, publica 
articles i notes relacionats amb l’estudi científic dels amfibis i dels rèptils. S’han publicat 19 
volums.        
- També es publiquen els resums dels treballs presentats a les Jornades Herpetològiques i a 
d’altres simpòsiumsis.  

                      

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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