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Editorial 
 
 
El passat 22 de maig va celebrar-se l’assemblea ordinària de socis, on es va fer un 

repàs de les actuacions realitzades durant l’any 2011 i les despeses i els ingressos 

efectuats en el mateix període, així com les previsions per l’any 2012. Es va fer un 

repàs de les diferents activitats organitzades per la SCH, les darreres publicacions, 

el balanç de socis (altes i baixes), denuncies, campanyes de suport, creació de 

delegacions territorials, etc. També es van aprovar els canvis menors en la 

composició de la junta directiva. 

 

Una setmana abans, el 15 de març, va tenir lloc al Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, Museu Blau, el primer acte organitzat per la SCH en aquesta nova seu, 

va ser una conferència per part de l’investigador Joan Garcia-Porta.   

 

Ara, des d’aquesta editorial, volem fer una crida a la participació en les activitats 

organitzades per la SCH per aquest mes d’abril. Cal dir que s’ha fet un esforç 

organitzant en 21 dies quatre interessants sortides de camp, amb diferents formats 

i amb diferents col·laboracions: una d’elles a Osona (amb GNO) especialment 

indicada per famílies amb nens amb ganes d’aprendre sobre els nostres amfibis; 

una altra sortida a la serra de Busa, per mostrejar una zona infraprospectada 

herpetològicament i per extreure uns tritons al·lòctons introduïts en una bassa, i les 

altres dues sortides són al delta del Llobregat (amb SOS Delta) i a la serra dels 

Ports (amb el PN dels Ports). També hem convidat a fer una molt interessant 

conferència al Museu (MCNB, Museu Blau) a en Guillem Pérez i de Lanuza, que 

vindrà des de la Universitat de València, a parlar-nos sobre la seva tesi doctoral, 

recentment llegida en aquesta universitat. Per tot plegat, estem segurs que aquestes 

activitats programades seran del vostre interès; us hi esperem a tots.        
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ACTIVITATS 

* SORTIDA: 15 d’abril a les 9,30h. Els amfibis dels Ports. 
Sortida matinal de 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 a 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.cca3e077efe101130161fea3b0c0e1a0/?vgnextoid=83e

99c6259f42210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=83e99c6259f42210VgnVCM1000008d0c1e0aR

CRD&vgnextfmt=detall&contentid=f5f2f55fb03a4310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 

 

 * SORTIDA: divendres 20 d’abril. Els amfibis del delta de 
Llobregat. Sortida organitzada conjuntament per la Plataforma SOS Delta Llobregat, Depana 

i la Societat Catalana d’Herpetologia, per conèixer la problemàtica i observar amfibis a la plana 

deltaica i àrees veïnes. Lloc de trobada: estació de Renfe de Gavà (19h). Per confirmar 

assistència envieu amb la suficient anel·lació un correu electrònic a Joan Maluquer: 

jmaluquer@gmail.com  
 

 

* SORTIDA: 28 d’abril, a la serra de Busa, 
per prospectar herpetològicament la zona i per extreure Ommatotriton 
ophryticus, tritó original de l’àrea anatòlica-caucàsica, que ha estat introduïda en aquest sector 

del Solsonès i, d’on l’any passat ja es van treure uns 80 exemplars. Els animals aniran al 

CRARC.  

El lloc i l’hora de trobada són: a les 9h al Frankfurt Dasai, Solsona  ( http://g.co/maps/hgvxf ).  
 

 

  * SORTIDA: dissabte 5 de maig, per veure amfibis a Tavèrnoles 
(Osona), Sortida de tarda-vespre organitzada pel GNO, en la que col·labora la SCH. Serà una 

sortida d’iniciació al coneixement del món dels amfibis, amb gravacions de cants i exhibició 

d’exemplars, en to pedagògic, especialment indicada per famílies amb nens futurs naturalistes. 

Confirmeu l’assistència a aquesta activitat i per concretar lloc i hora de trobada amb en Nil 

Torres: nil_to@hotmail.com 
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* CONFERÈNCIA 
Dimecres 25 d’abril de 2012 a les 19,30 h, a l’aula 2 del Museu Blau - Museu 

de Ciències Naturals de Barcelona. Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 

Barcelona (Fòrum). 

  
“Sargantanes de colors. Un estudi objectiu de la coloració dels lacèrtids” 
Per: Guillem Pérez i de Lanuza 
Laboratori d’Etologia. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. 

Universitat de València 
 

 

Els descobriments sobre les capacitats sensorials dels animals normalment ens 

causen sorpresa i interès, però també comporten la necessitat de revisar i ampliar 

els coneixements previs. Amb el descobriment que molts vertebrats tenen visió 

ultraviolada (UV) i són molt probablement tetracromats, s’ha produït una 

revolució en l’estudi de la seua biologia. La conseqüència més destacada és que 

hem començat a estudiar l’evolució de fenòmens relacionats amb la visió, com per 

exemple el disseny de les coloracions corporals, des del punt de vista dels 

mateixos animals. 

Els lacèrtids, com moltes altres sargantanes diürnes, presenten quatre tipus de cons 

diferents, un dels quals sensible a l’UV. Amb l’objectiu de comprendre l’evolució 

de les coloracions dels lacèrtids, n’hem fet la primera categorització objectiva. 

Entre altres coses, hem descobert que els lacèrtids presenten més tipus de colors 

dels que hauríem imaginat, sobretot per la importància de la reflectància UV. 

Aquesta classificació ens ha permès de fer una reconstrucció històrica de les 

coloracions dels lacèrtids i fer una aproximació a l’aspecte que tindria la coloració 

dels lacèrtids ancestrals. Així mateix, hem pogut identificar algunes de les forces 

evolutives que subjauen en el disseny dels seus patrons de coloració i hem 

aconseguit noves evidències que demostren que la dicotomia tradicional entre 

llangardaixos visuals i llangardaixos quimiosensorials no està justificada. 
 

 

Podeu consultar informació d’aquesta conferència a l’enllaç de l’agenda del MCNB: 
http://agenda.museuciencies.cat/ca/museus/museu-de-ciencies-naturals-de-barcelona/activitats/conferencias/2012/04/25/2012-04-
25_sargantanes_colors/ 
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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 fins 

l’1 de juny de 2012. 
La beca està oberta a tots els socis de la Societat Catalana d’Herpetologia i especialment a 

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, el 25% (175€) 

restant que es farà efectiu 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.  
Envieu les dades personals i la descripció de la vostra proposta de treball a: sch@soccatherp.org  

Atenció s’ha prorrogat la data de recepció fins l’1 de juny de 2012. 
 

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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RESUM  ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE 
LA SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 

 

 

El passat dilluns, 22 de març de 2012 va celebrar-se l’Assemblea General 

Ordinària de socis de la SCH, de la que en fem un succint resum: 
 

1. Balanç d’activitats de la Societat any 2011 

a) Projectes i campanyes d’estudi i conservació.  

- Parc de Collserola. S’ha continuat amb el conveni amb el Parc, fent les tasques de 

seguiment ordinari del pantà i resolent les peticions que se’ns han formulat. Alhora s’ha 

continuat (2n any) amb el projecte de recuperació del gripau d’esperons. 

- Parcs de la Serralada Litoral-Marina. S’ha continuat (2n any) amb el projecte de 

recuperació del tritó verd i atenent peticions i consultes del PSL. 

- D.G. Medi Natural (Generalitat de Catalunya). S’ha assessorat en el projecte Life-

amfibis de Catalunya, pendent de resolució per part de la UE. 

- PN del Cap de Creus. S’ha realitzat la fase final de treball de camp i recopilació de cites 

i dades bibliogràfiques, de cara tancament projecte Atles del cap de Creus. 

- Altres: Denúncia pàrquing zona esquiable a Massella, per afectació sobre Lacerta agilis, 

amb Depana. 

b) Cursos, xerrades i sortides. 

- Presentació Guia Herpetològica de la SCH. Josep Roca. La Pedrera, 28 abril 2011. 80 

assistents 

- Conferència sobre “Evolució del coneixement de l’herpetologia als Països Catalans. 

Eduard Filella. La Pedrera, 28 abril 2011. 80 assistents 

- Curs d’iniciació a l’herpetologia (sortida de camp, 20 abril 2011), organitzat 

conjuntament amb Depana. 14 assistents 

- Sortida per recuperar ofidis i altres animals caiguts en pous a Tarragona, organitzat per 

Ferran Aguilar (juliol 2011). 18 assistents 

- Curs d’introducció a l’herpetologia, en el decurs de les Jornades de La Sénia (octubre 

2011). >20 assistents 

- Conferència “Evolució i biogeografia històrica del gripau comú europeu” (Joan Garcia 

Porta, març 2012) al MCNB. 12 assistents 

c) Jornades 

- Jornades herpetològiques a La Sénia, el 8 i 9 d’octubre. Una dotzena de ponències d’alt 

nivell i 14 pòsters. Més de 80 inscrits i prop de 90 participants (incloses persones només 

inscrites al curset d’introd. a l’herpetologia). 

- Jornades Estudiosos Serralada Litoral Central i Montnegre: presentació projecte 

recuperació del tritó verd (novembre 2011) 

d) Publicacions 

- Edició de la Guia herpetològica (març 2011) 

- Edició del Butlletí núm. 19, enviat a impremta el 2011 i distribuït a principis de 2012. 

- Represa de l’Herpetofull, en format electrònic i periodicitat trimestral, l’any 2011 (4 

números editats). 

- Edició Monografia núm 6, Caretta.cat Estudi sobre la viabilitat d’implantació d’una 

població nidificant de tortuga careta (Caretta caretta) a Catalunya (febrer 2012). 

e) Relacions institucionals 

- Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Canvi de Seu al Museu Blau. Elaboració 

protocol Conveni de col·laboració (pendent de signar). 

- Parc de Collserola. Seguiment conveni, assessoraments diversos, projecte Pelobates. 
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- Parcs de la Serralada Marina-Litoral. Assessoraments diversos, projecte marmoratus, 

Life, etc. 

- Direcció General de Medi Natural. Assessorament projecte Life-Amfibis. 

- P.N. dels Ports i Ajuntament de La Sénia: organització Jornades. 

f) Relacions amb altres entitats 

- Depana. Realització curs iniciació herpetologia (20 inscrits) i sortida curs herpetologia 

any 2011. Denúncia conjunta pàrquing zona esquiable Masella. 

- ICHN. SCH esdevé societat adherida a la ICHN, des de principis de 2011. Difusió 

activitats Societat a través web i el Notícies de la ICHN. 

- ICO. Establert acord per gestionar conjuntament base de dades mapa distribució digital 

dins portal vitual Ornitho.cat 

- GNO. Col·laboració puntual en el decurs sortida curset herpetològic. 

- SOHEVA. Realització conjunta Jornades de La Sénia. 

 

2. Balanç econòmic any 2011 
 

Ingressos Despeses 

Quotes 1995€ Devolucions quotes 168€ 

Subvencions (PN Cap de Creus i 

Parc de Collserola) 

2000€ Encàrrecs professionals (Atles, 

Guia, estudis i projectes 

conservació) 

4100€ 

Venda Guies i altre material 378€ Edició Guia 6626€ 

Jornades de La Sénia 510€ Jornades de La Sénia 529,8€ 

Devolució comissions/interessos 1,16€ Manteniment c/corrent 177,6€ 

  Altres ( web, trameses, etc.) 302,2€ 

Total ingressos 4.884,16€ Total despeses 11.903,6€ 
 

Enguany  hi ha hagut un desequilibri molt accentuat entre ingressos i despeses per causa de 

l’edició de la Guia, i els treballs professionals vinculats (escaneig i retallada imatges, etc.). 

Cal dir, tanmateix, que es comptava amb dues subvencions de Catalunya Caixa atorgades en 

anys anteriors que, per import total de 12000€, cobrien totalment aquestes despeses, atès que 

cap despesa interna o realitzada pels autors i col·laboradors ha estat retribuïda. Així, malgrat 

el dèficit de més de 7000€ la situació de Caixa a 31-12-2011 superava els 9000€ (en bona 

part per l’escassa edició de butlletins en anys anteriors i acumulació de quotes). 

 

3. Renovació de càrrecs 

La composició de la Junta Directiva que es presenta i s’aprova és la següent: 

President:   Joan Maluquer Margalef Vocal: Xavier Rivera 

Vicepresident:  Pep Roca Elias Vocal: Daniel Aranda Salvachua 

Secret. Gral:  Eduard Filella Subirà Vocal: Josep Antoni Melero Sánchez 

Secretari Adjunt:  Joan Ferrer Riu Vocal: Ferran Bargalló Saumell 

Tresorera:   Aïda Tarragó Vocal: Salvador Carranza Gil-Dolz 

Es ratifiquen també els representants de delegacions territorials de la SCH:  

▪Terres de l’Ebre: Carles Chiner 

▪Alt Empordà: Joan Budó 

▪Catalunya central: Nil Torres   

▪Terres de Lleida: Delfí Sanuy 
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4. Programa d’activitats pel 2012 

a) Projectes i campanyes d’estudi i conservació.  

- Parc de Collserola. Continuació del conveni amb el Parc. Reforçar propostes eradicació 

espècies al·lòctones i seguiment amfibis del pantà. Continuació (3er any) del projecte de 

recuperació del gripau d’esperons, amb incorporació MNCN i Naturavets, amb protocols 

avançats prevenció i diagnosi malalties emergents. 

- Parcs de la Serralada Litoral-Marina. Continuació (3er any) amb el projecte de recuperació 

del tritó verd, amb incorporació MNCN i Naturavets, amb protocols avançats prevenció i 

diagnosi malalties emergents. Atenció a peticions i consultes del PSL. 

- D.G. Medi Natural (Generalitat de Catalunya). Col·laboració en el projecte Life-amfibis de 

Catalunya, en cas que s’adjudiqui per part de la UE. 

- Projecte Basses (Estudi i conservació zones humides de la XN2000 de la Plana de Lledia). 

Pendent resolució convocatòria d’ajut cadena Plusfresc-Lleida. 

- Base de dades herpetològiques (dins Ornitho.CAT). Gestió base de dades, adscrita a l’ICO. 

- PN del Cap de Creus. Tancament projecte Atles del cap de Creus i preparació edició. 

b) Cursos, xerrades i sortides. 

- Conferència: “Sargantanes de colors. Un estudi objectiu de la coloració dels lacèrtids”  

(Guillem Pérez i de Lanuza). Primavera 2012 (25 d’abril). 

- Sortida “Els amfibis dels Ports”, amb el P.Natural dels Ports (15 abril) 

- Sortida Delta Llobregat, juntament amb Depana i Plataforma SOS Delta (20 abril) 

- Sortida serra de Busa, per mostrejar la zona i retirar ex. d’Ommatriton ophryticus (28 

d’abril) 

- Sortida familiar per veure amfibis a Osona, organitzat per GNO (5 de maig) 

c) Jornades 

- Jornades herpetològiques al Camp de Tarragona (possibilitat, pendent de concretar). 

d) Publicacions 

- Edició del Butlletí núm. 20 (darreries any-inici 2013). 

- Edició trimestral Herpetofull, en format electrònic (4 números). 

- Edició Monografia núm. 7, sobre Atles herpetològic del Cap de Creus (primavera 2012). 

e) Relacions institucionals 

- Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Signatura de conveni i programar activitats 

d’acord amb l’agenda del Museu. 

- Parc de Collserola. Col·laboració amb el Patronat i seguiment del Conveni entre el Parc i la 

SCH. Finalització del projecte Pelobates. 

- Parc de la Serralada de Marina i Litoral. Continuació projecte marmoratus. Assessoraments 

diversos. 

- Direcció General de Medi Natural. Assessorament projecte Life-Amfibis. 

- P.N. dels Ports. Col·laboració en sortida de camp i guiatge herpetològic (abril 2012). 

f) Relacions amb altres entitats 

- Depana/plataforma SOS Delta/ Plataforma Aturem Eurovegas. Sortida conjunta 20 d’abril 

al Delta del Llobregat 

- Plataforma Llobregat Sostenible. Recolzament campanya reivindicació millora del riu i la 

seva conca, especialment al curs mig i baix. 

- ICHN. Continuació de la relació fluida amb ICHN. Millorar els “timings” per tal de donar 

difusió de les nostres activitats a través web i el Notícies de la ICHN. 

- ICO. Desenvolupament del projecte de base de dades mapa distribució digital de Catalunya 

dins portal vitual Ornitho.cat 

- Facultat de Veterinària. Universtitat de Barcelona. Monitoratge en sortida de camp per 

veure amfibis. 

- GNO. Col·laboració puntual en sortida. 



Herpetofull de la Soc. Cat. d’Herp. núm.: 6, abril de 2012 

  

   

11 

 

5. Previsió econòmica any 2012 
 

Previsió d’ingressos Previsió de despeses 
Quotes 2000€ Projectes conservació 1300€ 

Subvencions (Parc de la Serralada 

Litoral+P.Collserola) 

1600€ Publicacions (Butlletí) 1100€ 

Venda Guies i drets d’autor 500€ Beca 700€ 

  Maquetació Atles Cap de Creus 700€ 

  Manteniment c/corrent 180€ 

    

Total ingressos 4.100€ Total despeses 3.980€ 
  
Pel que fa als ingressos estem pendents també de la possible adjudicació d’una subvenció a un 

projecte de conservació de basses i zones humides en els PEINs de la Plana de Lleida, per 

4.750€, així com sobre la confirmació final de l’import de les subvencions per part del Parc de 

Collserola i el Parc de la Serralada Litoral. Pel que fa a les despeses, cal encara confirmar la 

possible realització de les Jornades Herpetològiques, encara per concretar. 

 
6. Beques 

 

Es preveu atorgar una Beca de recerca herpetològic per un import total de 700€ al projecte més 

ben plantejat que es presenti, d’acord amb les Bases publicades a l’Herpetofull (núm.5) i 

modificades posteriorment, per tal d’allargar el termini de presentació de propostes, fins a l’1 de 

juny de 2012.  

 
7. Altres 

 

S’estableix la necessitat de celebrar una Assemblea extraordinària per tal de modificar els 

Estatuts de la SCH per tal d’adaptar-los  a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 

Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (fi termini 31/12/2012). Es procurarà la 

participació de l’expresident Sr. Losa, advocat, per tal d’ajudar en aquesta adaptació d’Estatuts. 
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HERPETONOTICIES 
 
 
Primer acte organitzat per la SCH a la nova seu del MCNB -Museu 
Blau 
 

El passat dijous 15 de març, la SCH va organitzar el primer acte a la nova seu del 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau), i va ser una molt 

interessant conferència per part d’en Joan Garcia-Porta -Biòleg, investigador del 

Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i autor principal del recentment 

aparegut treball: Garcia-Porta; Litvinchuk; Crochet; Romano; Geniez; Lo-Valvo; 

Lymberakis & Carranza (2012): “Molecular phylogenetics and historical 

biogeography of the west-palearctic common toads (Bufo bufo species complex)”. 

Molecular Phylogenetics and Evolution 63, 113–130. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790311005458 

El Títol de la conferència va ser: “Evolució i biogeografia històrica del gripau 

comú europeu (Bufo bufo): una aproximació multi-metodològica” 

Podeu consultar el resum de la mateixa al Herpetofull núm.: 5 

 
 
 
 

 
 

Joan Garcia-Porta impartint  la Conferència al MCNB - Museu Blau el 15 de març de 2012    
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ADHESIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 
A LA PLATAFORMA ATUREM EUROVEGAS AL BAIX 
LLOBREGAT 

 

La SCH, s’ha posicionat en contra d’aquest projecte, i s’ha adherit a la 
plataforma Aturem EuroVegas al Baix Llobregat. 
 

 

 

 
 

 

El passat dilluns 22 de març de 2012 la Societat Catalana d’Herpetologia, va 

aprovar en l’Assemblea General Ordinària de Socis, l’adhesió a la Plataforma 

Aturem Eurovegas al Baix Llobregat. Així, uns dies més tard s’ha materialitzat 

aquesta adhesió. Els motius d’aquesta decisió han estat diversos. Aquest projecte 

anomenat “Eurovegas”, per al que el Govern de la Generalitat està negociant amb 

el multimilionari nord-americà Sheldon Adelson (Las Vegas Sands Co.), 

consisteix en la construcció d’un macro-complex de joc i oci, al Delta del 

Llobregat. Aquest projecte suposa un model econòmic de desenvolupament basat 

en l’especulació urbanística i financera, desconnectat del entramat socio-econòmic 

local i que beneficiaria especialment al sector de negocis especulatius, tot 

destruint directa e indirectament gran part del Delta del Llobregat, on encara es 

conserven un espais naturals i agrícoles que creiem s’ha d’apostar per la seva 

preservació, pel seu valor natural, paisatgístic i d’esponjador del creixement urbà.   

El Delta del Llobregat, malgrat la transformació intensa de bona part de la seva 

extensió i la dessecació de bona part de les llacunes i aiguamolls de gran valor que 

allotjava fins la segona meitat del s.XX, manté encara, i en part ha recuperat –
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malgrat les agressions encara recents d’ampliació porturària i aeroportuària, entre 

d’altres–, espais i hàbitats molt escassos i valuosos, com els sorrals i pinedes 

litorals i les maresmes i zones humides temporals i permanents, paradoxalment 

conservades en l’àrea periurbana de Barcelona. El projecte Eurovegas causaria la 

destrucció directa produïda per l’urbanització i l’obertura de noves vies de 

comunicació, la creació de noves infraestructures anexes i de suport, així com per 

l’increment de la pressió indirecta que rebria aquest espai. També s’ha de tenir 

present la greu afectació d’aquest projecte sobre els aqüífers del Delta –tant per la 

sobrepressió pel consum com per l’impediment de la recàrrega o defensa contra la 

intrusió salina. El consum energètic d’aquest mega-projecte seria també molt 

elevat, el que agreujaria els nivells de contaminació. 

Des de la SCH apostem per la preservació ecològica del delta de Llobregat, 
pel que ens hem adherit a la Plataforma Aturem Eurovegas.   

 

També ens hem adherit a la plataforma SOS Delta, que lluita per la conservació 

dels ecosistemes naturals del Delta del Llobregat i la vall Baixa, amb especial 

èmfasi en la conservació de la biodiversitat i la sensibilització envers la pagesia per 

reduir l’ús de biocides i la denúncia de projectes i infraestructures que esquarteren 

i/o degraden d’una o altra forma els ecosistemes deltaics.  

 

Finalment, també ens hem adherit a la plataforma Llobregat Sostenible, que s’ha 

creat especialment tot coincidint amb l’any Llobregat, per reivindicar la millora de 

la qualitat del riu i la seva conca, des d’un punt de vista integral, des del naixement 

a la desembocadura.  

 
 

  EN DELFÍ SANUY HA 
CEDIT UNS EXEMPLARS DEL SEU LLIBRE PER ALS SOCIS 
La SCH disposa d’uns exemplars del llibre “Biología del tritón 

pirenaico en el ibón de Acherito" de Delfí Sanuy, Antoni Palau i Fèlix 

Amat. Els socis de la SCH podeu demanar-los a: sch@soccatherp.org 

s’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada fins a exhaurir-se els 

exemplars. 
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MISCEL·LÀNIA 
 

 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=144080  

 

 
 

 
 
 

 
http://www.tv3.cat/videos/4039810/Alliberament-de-tortugues-destany 
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PUBLICACIONS 
 

- Monografia CARETTA.CAT  
Andrea de Haro, Xavier Capalleras & Joan Budó (2012): CARETTA.CAT Estudi 

de la viabilitat d’implantació d’una població nidificant de tortuga careta (Caretta 

caretta) a Catalunya. Treballs de la SCH núm. 6, Editat per CRT & SCH. 44 

pàgines.    

                             

                                                          
 

Podeu adquirir exemplars de la Monografia núm VI, al preu de 8 Euros a la 
SCH, al CRT o al correu electrònic:  crt@tortugues.cat  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Butlletí de la Societat Catalana d’Herperpetologia, núm. 19                                    

 Podeu consultar-ho gratuïtament en aquesta adreça: 
http://soccatherp.org/publicacions/butlleti-19/ 
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El millor llibre per Sant Jordi 

Una guia herpetològica 

Totalment actualitzada ! 

Escrita en Català ! 

I al preu 20 Euros ! 
  

Podeu adquirir-la en aquest enllaç: 
http://www.lynxeds.com/ca/producte/amfibis-i-r%C3%A 8ptils-catalunya-pa%C3%ADs-valenci%C3%A0-i-balears    
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ARTICLE 
 

LA  SALAMANDRA  DE GÖYMÜK 
 

El gènere Lyciasalamandra           
L’any 1891 Steindachner va rebre al museu de Viena una salamandra, enviada per la professora 

Luschan, i que ell va reconèixer com una espècie desconeguda per a la ciència, pel que va 

proposar per aquest amfibi el nom de Molge luschani. Boulenger, a l’any 1892, va reclassificar-

la dins del gènere Salamandra (S. luschani); fins que, a l’any 1925 Wolterstorff, va descriure el 

gènere Mertensiella al qual va adscriure M. caucasica i M. luschani. Posteriorment, Franzen i 

Steinfartz (1999) van assenyalar que les Salamandres de Lícia presentaven una particularitat que 

les distingia de tots els altres gèneres de la família Salamandridae: la presència d’una falange 

addicional en el primer dígit dels membres anteriors i posteriors. Tanmateix, estudis genètics 

posterior (Weisrock et al. 2001) troben que el gènere Mertensiella es parafilètic, ja que l’espècie 

M. caucasica apareix com més propera a la salamandreta cuallarga (Chioglossa lusitanica) que 

a M. luschani; mentre que la salamandra de Luschan resulta més propera al gènere Salamandra 

que a la salamandreta caucàsica (M. caucasica). L’any 2004 Veitch & Steinfartz, descriuen el 

gènere Lyciasalamandra, al qual adscriuen L. luschani amb tres subespècies: L. l. luschani, L. l. 

basoglui i L. l. finikensis, així com d’altres sis espècies més (fins el moment considerades 

subespècies de la salamandra de Luschan): L. atifi, L. antalyana, L. billae, L. fazilae, L. 

flavimembris i L. helverseni. I recentment s’ha descrit la vuitena forma especifica de salamandra 

de Lícia: Lyciasalamandra irfani (Göçmen, Arikan & Yalçinkaya, 2011), amb una distribució 

coneguda molt petita.   
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El gènere Lyciasalamandra està constituït per espècies d’hàbits terrestres i reproducció vivípara, 

que es distribueixen molt localitzadament en petites poblacions del sud-oest d’Anatòlia entre 

Alanya (província d’Antalya) i Marmaris (província de Muğla) i algunes illes greges del 

Dodecanès (al sud-est de la mar Egea).  

Les espècies del gènere Lyciasalamandra es diferencien del gènere Salamandra, per presentar 

un cap pla amb ulls grans orbitals sobresortits; en cas de necessitat es poden despendre de la 

cua; presenten al llarg del dors i en ocasions també a la zona golar unes petites espines 

queratinitzades que es poden detectar al passar el dit per sobre, especialment en els mascles, que 

també presenten una prominència o esperó (glàndula hedònica) de mida variable segons 

l’espècie, situat a la part superior de la base de la cua. Els mascles en zel, també presenten als 

braços un engrossiment glandular. Mentre que Mertesiella caucasica i Chioglossa lusitanica, 

son espècies ovípares, de formes estilitzades i que també presenten autotomia caudal.   

 

 

 

 

 

 

Les espècies y subespècies del gènere Lyciasalamandra   

• La salamandra de Luschan L. luschani presenta tres subespècies:                           

L. l. luschani (color taronja, al mapa de la Figura I) que es distribueix entre Finike i Patara en 

poblacions fragmentades en la província de Muğla (Turquia).                                                      

L. l. finikensis (color verd clar, al mapa de la Figura I) distribuïda per Finike (província 

d'Antalya - Turquía).                                                     

L. l. basoglui (color rosa, al mapa de la Figura I) que es troba per l’àrea de Kaş, província 

d'Antalya (Turquia), inclosa les illes Kastelorizo (Grècia) i Kekova (Turquia). 

• La salamandra de Karpathos L. helverseni (color grana, al mapa de la Figura I) habita les 

illes Karpathos, Saria i Kasos (Grècia).  

 

• La salamandra del Taure L. atifi (color oliva, al mapa de la Figura I) es pot trobar al llarg del 

Taurus en un rang d'aproximadament 110 km, des de Turbelinaz (Dereköy, Alanya) fins als 

voltants de la ciutat antiga de Selge (Altinkaya, Serik), prop del barranc Köprülü, a la província 

d'Antalya, Turquia. 

 

• La salamandra vermella L. fazilae (color vermell, al mapa de la Figura I) es troba des del 

nord-oest de Fethiye fins l’àrea del llac Koycegiz, i també a les illes properes de Tersane i 

Domuz (Muğla, Turquia). 

 

• La salamandra d’Antalya L. antalyana (color gris, al mapa de la Figura I) es distribueix al 

nord-oest i oest d’Antalya, incloent el Parc Nacional de Termessos (província d’Antalya, 

Turquia). 

 

• La salamandra de flancs blancs L. billae (color blau, al mapa de la Figura I) es troba en una 

reduïda àrea al sud-oest d'Antalya, al llarg d’uns 15 km entre Kedetler i Beldibi, província 

d'Antalya (Turquia). Al nord-oest de la seva distribució sembla entrar en contacte amb L. 

antalyana.   
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• La salamandra de potes grogues L. flavimembris (color violeta, al mapa de la Figura I) es 

distribueix pel nord-est de Marmaris fins el veïnatge d’ Ula (província de Muğla, Turquia). 

 

• La salamandra de Göymük  L. irfani (punt verd fosc al mapa de la Figura I) es distribueix 

puntualment al barranc de Göymük (província de Muğla, Turquia).  

 
 

 

 
 

LA SALAMANDRA DEL BARRAC DE GÖYMÜK   
Lyciasalamandra irfani   Göçmen, Arikan & Yalçinkaya, 2011 
 

 
Localització 
La primera observació d’aquesta salamandra es va realitzar al febrer de l’any 2011, i donat que 

el barranc on es va trobar està situat en una localització molt propera a l’àrea de distribució 

coneguda per a la salamandra de flancs blancs L. billae, a tant sols 1 quilòmetre lineal aproximat 

(tot i que en la vessant no litoral de les muntanyes) això feia pensar que es podia tractar d’una 

ampliació en la distribució de L. billae. Tanmateix determinats trets morfològics i pigmentaris 

diferien dels habituals per aquesta espècie Göçmen et al., (2011).    
 

 
Identificació i classificació 
Aquesta espècie es diferencia de les altres Lyciasalamandra, per presentar tant els mascles com 

les femelles i els juvenils, una tonalitat dorsal de fons de color cafè vermellós o un color torrat 

albergínia, i per sobre una disposició de petites taques de color blanc o platejat que poden estar 

disperses o ser més nombroses o fins i tot presentar-se en disposició arabesca. Les femelles 

presenten un nombre major de petites taques dorsals, blanques o platejades. També al llarg de la 

regió dorsal pot presentar punts o taquetes més fosques de color marró torrat o negre.  

Els laterals de la cua son de color taronja lluent, els flancs del cos son blanquinosos i en els 

mascles les extremitats son ataronjades. 

Ventralment son clares, blanquinoses o ataronjades i, semitranslúcides ja que es poden 

entreveure certs òrgans interns. 

La diferenciació a nivell específic d’aquesta taxa, s’ha recolzat en els resultats dels anàlisis 

electroforètics, més propers a L. antalyana que a qualsevol altre taxa, fins i tot a la propera L. 

billae Göçmen et al., (2011).  

Tot i això i donada la complexitat d’aquest gènere, es fa necessari la realització d’anàlisis 

d’ADN, mitocondrials i nuclears per poder validar aquest nou taxó com a espècie diferent.  
 
 
Distribució i amenaces 
Segons els autors de la seva descripció, el rang de distribució d’aquesta salamandra estaria 

restringit a un àrea de 4,5 km2 al barranc de Göymük (província d’Antalya), a una alçada 

d’entre 90 i 385 m s.n.m. I segons els criteris de l’UICN, s’hauria de considerar la nova espècie 

dins la categoria d’”en perill crític”, per tenir un àrea d’ocupació inferior als 10 km2. 

Tot i que es troba en un àrea de protecció especial, resulta ser també una zona molt freqüentada 

per visitants i turistes, pel que aquesta espècie requeriria de mesures addicionals de protecció 

Göçmen et al., (2011).    
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Per: Xavier Rivera 

Societat Catalana d’Herpetologia 
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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 trimestral 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 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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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 o 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.                      
 


