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RESUM 
 

S’han estudiat els patrons de coloració dorsal i ventral en adults (mascles i femelles), subadults i 
juvenils, així com els caràcters de diferenciació sexual en diferents poblacions de la salamandra 
cavernícola sarda Atylodes genei (Temminck & Schlegel, 1838) al sud-oest de Sardenya, i s'han trobat 
diferències entre poblacions de l’Iglesiente (Domusnovas i Fluminimaggiore) i del Sulcis (Carbonia i 
Nuxis).    
 
PARAULES CLAU: Salamandra cavernícola sarda; Atylodes genei; Speleomantes; Hydromantes; 
Sardenya; patrons de coloració.  
 
ABSTRACT  
 

Patterns of dorsal and ventral coloration have been studied in adults, subadults and juveniles, and 
sexual dimorphism in different populations of the Sardinian Cave Salamander (or Gene’s Cave 
Salamander) Atylodes genei (Temminck & Schlegel, 1838) from southwest Sardinia. We found 
significant differences among populations from Iglesiente (Domusnovas and Fluminimaggiore) and 
those from Sulcis (Carbonia and Nuxis). 
 
KEY WORDS: Gene’s Cave Salamander; Atylodes genei; Speleomantes; Hydromantes; Sardinia; 
Coloration patterns. 
 
RIASSUNTO 
 

Abbiamo studiato i pattern di colorazione dorsale e ventrale in adulti, subadulti e giovani, ed i caratteri 
di differenziazione sessuale, in alcune popolazioni di geotritone dell’Iglesiente o di Gené Atylodes genei 
(Temminck & Schlegel, 1838), nel sud-ovest della Sardegna. I risultati mostrano l’esistenza di 
differenze significative tra le popolazioni dell’Iglesiente (Domusnovas e Fluminimaggiore) e quelle del 
Sulcis (Nuxis i Carbonia). 
 
PAROLE CHIAVE: Geotritone dell’Iglesiente; Atylodes genei; Speleomantes; Hydromantes; Sardegna; 
modelli di colorazione. 
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INTRODUCCIÓ 
 

Actualment es consideren tres espècies dins el 
gènere Hydromantes Gistel, 1848, totes elles 
americanes: H. platycephalus (Camp, 1916); H. 
brunus Gorman, 1954 i H. shastae Gorman et 
Camp, 1953. Mentre que a Europa es troben 8 
espècies de la família Plethodontidae Gray, 
1850, 7 d’elles distribuïdes per França, Itàlia 
peninsular i Sardenya i que són assignades al 
gènere Speleomantes Dubois, 1984: S. italicus 
(Dunn, 1923), S. ambrosii (Lanza, 1955), S. 
strinatii (Aellen, 1958), S. flavus (Stefani, 1969), 
S. supramontis (Lanza, Nascetti et Bullini, 1986), 
S. imperialis (Stefani, 1969) i S. sarrabusensis 
(Lanza, Leo, Forti, Cimmaruta, Caputo and 
Nascetti 2001). L’altre espècie europea de 
pletodòntid és Atylodes genei (Temminck & 
Schlegel, 1838), endèmica del sud-oest de 
Sardenya. (VIEITES et al., 2007; ANDREONE et 
al., 2008; TEMPLE & COX, 2009).  
 
Per aquest treball hem optat per considerar 
Atylodes com un gènere diferent 
d’Speleomantes, encara que sobre aquest 
aspecte no sembla haver consens, ja que per 
uns autors Atylodes i Speleomantes són dos 
subgèneres d’Hydromantes; mentre que per 
altres autors Hydromantes és un gènere americà 

i Speleomantes el gènere europeu que inclouria 
Atylodes com a subgènere amb l’especie S. 
(Atylodes) genei; altres autors consideren tant 
Atylodes com Speleomantes, gèneres diferents 
d’Hydromantes, sobre aquesta tricotomia, podeu 
consultar RIVERA (2011).  
 

El gènere Atylodes, és propi del sud-oest de l’illa 
de Sardenya, però molt concretament del Sulcis-
Iglesiente. Aquest territori ha patit un llarg 
període d’aïllament de la resta de l’illa de 
Sardenya, en la seva migració marina al 
començament del Miocè (fa aproximadament 
uns 23 M.A.) el Sulcis-Iglesiente es situava en el 
golf de Lleó, rotant progressivament fins la 
localització actual (RIVERA & ARRIBAS, 1991; 
SCHETTINO & TURCO, 2006). Probablement les 
salamandres del gènere Atylodes no han pogut 
colonitzar la resta de l’illa de Sardenya, ni les 
espècies sardes d’Speleomantes han pogut 
entrar al Sulcis-Iglesiente, perquè aquests dos 
territoris estan units per un terreny poc apropiat 
per aquestes espècies, una gran plana al·luvial 
sedimentaria, la plana de Campidano (Pliocè 
mitjà – Plistocè inferior), que travessa totalment 
Sardenya entre els golfs d’Oristano i de Càller. 

  
 
MATERIAL I MÈTODES 
 

Els autors de la present aportació van visitar 
entre els dies 23-26 d’abril de 2009, localitats 
de l’espècie Atylodes genei al sud-oest de l’illa 
de Sardenya, per recavar en el coneixement de 
l’espècie. També s’han afegit a aquest estudi les 
imatges preses en dues visites anteriors: el 
28/03/90 i el 28/04/06. 
        
Les localitats visitades on es van trobar 
exemplars d’aquesta espècie, van ser:  
- A1: Bosc pròxim a la boca nord de la Grotta de 
San Giovanni (Domusnovas).  
- A2: Mina abandonada pròxima a la Grotta de 
San Giovanni (Domusnovas). 

- B1: Muntanya Tasua (Carbonia) 
- B2: Mina abandonada a la muntanya Tasua 
(Carbonia). 
- C1: Grotta Sa Cava Romana, Tattinu (Nuxis). 
- C2: Grotta dei Geotritone, Tattinu (Nuxis). 
- D1: Cave Sanita 1, complex Su Manau 
(Fluminimaggiore). 
- D2: Cave Sanita 2, complex Su Manau 
(Fluminimaggiore). 
- D3: Grotta di Su Manau i proximitats 
immediates (Fluminimaggiore). 
  

 
RESULTATS 
 

Per a l’estudi dels patrons de coloració, els 
exemplars d’aquestes 9 localitats citades, s’han 
agrupat en 4 grups poblacionals: A= 
Domusnovas (A1 i A2: amb 37 exemplars 

fotografiats); B= Carbonia (B1 i B2: amb 10 
exemplars fotografiats); C= Nuxis (C1 i C2: amb 
17 exemplars fotografiats) i D= Fluminimaggiore 
(D1, D2 i D3: amb 11 exemplars fotografiats), ja 
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que per la seva proximitat, no deixen de ser 
subpoblacions o localitats connectades, o 
gairebé connectades d’aquestes.  
Els grups poblacionals A i D, han resultat 
pràcticament iguals pel que respecta a 
l’aparença externa, on són tan notòries les 
variacions individuals intrapoblacionals, com les 
interpoblacionals observades entre aquests dos 
grups poblacionals. Per aquest motiu es dóna 
una descripció conjunta per aquests dos grups.   
 
 
Descripció de la coloració ventral en les 
poblacions A i D: 
Els adults presenten el ventre clar, amb un lleu 
jaspiat blanquinós i el fons grisenc clar poc 
pigmentat que deixa entreveure, per translúcid, 
alguns òrgans de la regió abdominal. Amb detall, 
podem observar per tota la regió ventral un fi 
puntejat blanc combinat amb petits punts 
negres. La cara inferior de les palmes de les 
quatre extremitats, son rosàcies per falta de 
pigment. 
La cloaca, tant en mascles com en femelles, no 
presenta de manera habitual taques o tonalitats 
diferents a la resta de la regió ventral immediata, 
però alguns mascles poden presentar els 
voltants de l’obertura cloacal lleugerament més 
enfosquit, es tracta de mascles amb major 
abundància de pigmentació fosca a l’àrea 
ventral.  
Al cap, els mascles adults presenten ben 
desenvolupades les dues protuberàncies labials 
en forma d’“ullals” que s'anomenen cirres naso-
labials, mentre que les femelles menys 
(comparativament semblen més evidents en 
aquestes poblacions, que en les B i C). Els 
mascles ostenten ben palesa la glàndula 
mentonal, mentre que aquesta és absent en les 
femelles, el que fa d'aquest un bon caràcter per 
discriminar el sexe dels adults d’aquestes 
poblacions.   
Els juvenils petits presenten el ventre primer 
molt enfosquit, quasi completament negre, amb 
algunes petites taquetes clares, perceptibles 
amb l’observació acurada. Amb el creixement la 
coloració ventral s’aclareix, amb predomini dels 
tons grisencs en els subadults, en els que són 
perceptibles certs òrgans interns. Els subadults 
tenen un patró molt similar al dels adults, però 
amb el fons més fosc i nombroses taquetes 
grisenques o blanquinoses, aquest patró sembla 
aclarir-se amb el creixement.        
 
 

Descripció de la coloració ventral en les 
poblacions B: 
En els adults, el color de fons de les àrees 
ventrals tenen una tonalitat gris-brunenca amb 
taques o jaspiat de color gris clar o gris-
blanquinós. El color fosc de fons permet 
entreveure els òrgans interns. Mentre que les 
taques o jaspiats clars resulten abundants a la 
gola i als marges exteriors de l’àrea ventral, 
aquestes manquen o resulten més escasses a la 
franja central del ventre. Aquestes poblacions 
presenten la regió ventral més fosca i alhora més 
translúcida que les poblacions A i D. Tant en 
mascles com en femelles, les cues (per la part 
ventral) presenten una tonalitat ataronjada (tret 
no destacat en els grups poblacionals A i D).  
Els mascles adults tenen una evident taca gris 
fosca a la part anterior de la cloaca, tret que no 
s’ha observat amb aquesta notorietat en els 
mascles de les poblacions A i D, tot i que en 
alguns casos (els exemplars més foscos) també 
apareixia un cert ennegriment.  
Els juvenils petits presenten inicialment el ventre 
de color fosc ennegrit, amb algunes taques 
clares molt petites, perceptibles amb 
l’observació detallada. Amb el creixement les 
taques clares augmenten de mida, i el color de 
fons s’aclareix, per donar en els subadults 
tonalitats marrons o marró-grisenques.    
 
 
Descripció de la coloració ventral en les 
poblacions C: 
En general, els patrons ventrals d’aquestes 
poblacions s’assemblen als observats al grup 
poblacional B, encara que trobem algunes 
diferències. 
En els adults el color de fons de les àrees 
ventrals tenen tonalitats gris-rosenques, amb 
abundant jaspiat gris-blanquinós. Aquest jaspiat 
clar s’estén tant a la gola com a la resta de la 
regió ventral, on es pot observar tant en la franja 
central com en els marges, a diferència de la 
coloració observada en els adults de les 
poblacions de les localitats “B”, en els que 
aquest jaspiat resulta escàs o absent a la franja 
central de l’àrea ventral.  
El color fosc de fons permet entreveure els 
òrgans interns. El ventre resulta més fosc que els 
observats a les poblacions A i D. En les 
poblacions C, s’observa una tonalitat una mica 
ataronjada a la zona ventral de la cua tant en 
mascles, com en femelles (tret descrit també en 
adults de la localitat B, però no destacat per a 
les poblacions A i D).  



 

80 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 22: 77-93 

Els mascles adults tenen a la cloaca una evident 
taca morada fosca, tret també trobat en els 
exemplars examinats de les poblacions B, 
mentre que no s’ha observat amb aquesta 
nitidesa en els mascles de les poblacions A i D, 
tot i que en alguns casos (els exemplars més 
foscos) també apareixia un cert ennegriment.  
Els juvenils petits presenten inicialment el ventre 
de color fosc ennegrit, amb taques petites clares. 
Amb el creixement les taques clares augmenten 
de mida, i el color de fons s’aclareix a tons 
grisencs o marrons, amb adquisició de tonalitats 
marrons o marró-rosades en els subadults.    
 
 
Descripció de la coloració dorsal en les 
poblacions A i D: 
La major part dels adults observats presentaven 
una coloració dorsal marró fosca o grisenca. 
Poden tenir uns puntets o petites taquetes de 
color crema a la cua, extremitats i zones laterals 
que en ocasions s’estenen al dors. També 
resulten habituals els exemplars amb un disseny 
jaspiat poc palès, més aviat bigarrat o amb 
aigües, que combinen tonalitats fosques (marró 
caoba o grisenc) amb altres de més clares (verd 
oliva o crema) que es fan menys paleses al dors. 
A les extremitats la coloració és més clara, fins 
arribar en ocasions a aparèixer tons rosats que 
també es poden donar als flancs i a la cua. 
Ocasionalment també s’han observat animals de 
tonalitat marró xocolata uniforme, amb puntets 
daurats.           
Los juvenils tenen el dors de color marró coure u 
olivaci, amb taques fosques i a vegades algunes 
taques clares groc-olivàcies. En els subadults el 
dors és generalment marró-grisenc. Poden 
presentar taques clares, de tonalitat crema 
olivàcia o blanquinoses al dors, extremitats i cua, 
que tendeixen a difuminar-se amb el creixement. 
Les extremitats i la cua tenen colors més clars. 
 
 
Descripció de la coloració dorsal en les 
poblacions B: 
La coloració dorsal dels adults és força uniforme 
i marró molt fosca, entre una tonalitat quasi 
negra i caoba. A la cua aquesta coloració tendeix 
a aclarir-se lleugerament. Les extremitats són 
d’una tonalitat més clara que la resta de les 
parts dorsals, amb unes taques o jaspiat marró 
més clar que el dors, i un fons entre marró clar, 
groguenc o fins i tot una mica ataronjat. 

Els juvenils i els subadults presenten una 
coloració dorsal amb el fons d’un to marró 
olivaci.  
 
 
Descripció de la coloració dorsal en les 
poblacions C: 
Els adults mostren una coloració de fons marró 
molt fosca, similar a la descrita anteriorment per 
a les poblacions B. Especialment en les femelles, 
però també en mascles (encara que menys 
evidents o petites), apareixen taques clares de 
color crema o groc olivaci, sobretot a la cua, 
extremitats i laterals de cos, i que en algunes 
femelles s’han observat alineades dors-
lateralment. A la part baixa dels flancs laterals 
presenten un fi puntejat blanquinós contrastat, 
com a continuació del puntejat que apareix 
ventralment.      
Els juvenils i els subadults són d’un color dorsal 
marró olivaci. En els juvenils ja se’l pot apreciar 
en ocasiones petites taques groguenques, crema 
u olivàcies. En alguns subadults aquestes taques 
poden ser especialment evidents i alineades en 
els dorsolaterals i la cua.  
 
 
DIFERENCIACIÓ ENTRE LES POBLACIONS 
ESTUDIADES   
 

Coloració ventral dels adults:  
Poblacions A i D, ventre clar: grisenc poc 
pigmentat, amb un jaspiat blanquinós.  
Poblacions B, ventre força transparent de color 
rosat grisenc, amb força petites taquetes o 
puntets blanquinoses, menys evidents o absents 
a l’eix ventral. 
Poblacions C, ventre semitransparent de color 
rosat violaci, amb força petites taques 
blanquinoses per tota la regió ventral.  
 

Coloració cloacal en adults: 
En les poblacions A i D, la cloaca dels mascles no 
difereix visiblement de manera important de la 
cloaca de les femelles. 
En les poblacions B i C, la cloaca en els mascles 
presenta una evident taca fosca que és absent 
en la de les femelles.   
 

Altres diferencies sexuals i poblacionals 
La glàndula mentonal (exclusiva dels mascles 
adults) i els cirres naso-labials (més 
desenvolupades en mascles, però presents 
també en femelles), han resultat sensiblement 
més perceptibles en les poblacions A i D.   
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CONCLUSIONS 
 

Les salamandres de les dues poblacions 
estudiades a l’Iglesiente (poblacions A de 
Domusnovas i D de Fluminimaggiore) resulten 
molt similars entre elles mateixes i no hem trobat 
trets diferencials en els patrons de disseny que 
permetin diferenciar entre els adults d’ambdues 
localitats, tot i que s’ha de tenir en consideració 
que la mostra de Fluminimaggiore (D), pot ser no 
ha estat prou important. 
Tanmateix en la comparació dels patrons 
observats en els adults de les poblacions de 
l’Iglesiente (A i D), amb els del Sulcis (poblacions, 
B de Carbonia i C de Nuxis), resulten prou 

evidents les diferències per discriminar fàcilment 
els exemplars d’aquests dos conjunts 
poblacionals. I fins i tot, s’han observat trets 
diferencials entre les dues localitats estudiades 
del Sulcis.  
Amb els resultats obtinguts Atylodes genei podria 
resultar una espècie polimòrfica (CHIARI et al., 
2012), tot i que no es pot descartar que es tracti 
d’un complex que inclogui més d’una forma, 
donada la marcada estructura genètica de les 
poblacions (CARRANZA et al., 2008).      
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Patterns of coloration of the salamander Atylodes genei (Temminck & 
Schlegel, 1838) (Caudata, Plethodontidae) 
 
 

INTRODUCTION 
The genus Atylodes is endemic from SW Sardinia, and specifically from Sulcis-Iglesiente. This area has 
been isolated during a long period of time from the rest of the island of Sardinia. Originally, in the early 
Miocene (23 M.Y.A), the Sulcis-Iglesiente was placed in the gulf of Lion, experiencing a rotation until 
they reached its current geographic situation (RIVERA & ARRIBAS, 1991; SCHETTINO & TURCO, 2006). 
These two areas are currently united by a large alluvial and sedimentary flatland (Campidano) formed 
in the middle Pliocene- lower Pleistocene, which crosses entirely Sardinia between the gulfs of Oristano 
and Cagliari. This area represents a barrier between the geographical ranges of Atylodes and 
Speleomantes, precluding Atylodes to have colonized the rest of Sardinia and to the Sardinian 
Speleomantes to enter the Sulcis-Iglesiente area.  
 
 

MATERIAL AND METHODS 
The known localities of Atylodes genei were surveyed during 23-26 April 2009. We also added 
photographs taken during two previous visits: 28/03/90, Grotta de San Giovanni and 28/04/06, Su 
Manau. 
 
DIFFERENTIATION BETWEEN THE POPULATIONS 
Ventral coloration in adults 
Populations A (Domusnovas) and D (Fluminimaggiore), light venter: grey scarcely pigmented of whitish 
marbled. 
Populations B (Carbonia), very translucent and rosy gray venter, with many small whitish spots, less 
frequent or even completely absent  in ventral axis. 
Populations C (Nuxis), semitranslucent and rosy violet venter, with many small whitish spots along all 
the venter. 
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Cloacal coloration in adults 
In A and D populations, there were not differences of coloration between sexes, while in B and C 
populations, males have a dark patch, which is absent in females. 
Other sexual and population differences 
Mental gland and naso-labial cirri were more apparent in males of the A and D populations than in 
males of the other populations. 
 
 

CONCLUSIONS  
Adult Salamanders from the area of Iglesiente (populations A and D) are very similar in colour pattern, 
even though the studied sample size from Fluminimaggiore (D), was small. Remarkably, we have found 
pattern differences between Iglesiente (A and D) and Sulcis (B and C), as well between both 
populations from Sulcis (B and C). 
Our results shows that Atylodes genei is a polymorphic species (CHIARI et al., 2012), although we 
should not rule out that it forms a complex of cryptic species as indicated by its marked genetic 
structure (CARRANZA et al., 2008).  
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ANNEXE D’IMATGES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1.- Sector meridional de l’illa de Sardenya, amb les localitats objecte d’estudi. 
 
Figure 1.- Southern Sardinia populations studied. 

 
 

 
 
 

Làmina I  
Fotografia 1: Accés a mina localitzada a Domusnovas.  
Fotografia 2: Bosc situat a la boca nord de la Grotta de San Giovanni (Domusnovas). Fotografies 3: 
Atylodes genei a l’interior de la mina abandonada a Domusnovas. 
Fotografies 4: Atylodes genei a la mina abandonada a la muntanya Tasua (Carbonia). 
Fotografia 5: Accés de la Grotta de Su Manau (Fluminimaggiore).  
Fotografia 6: Grotta Sa Cava Romana, Tattinu (Nuxis).  
Fotografia 7: Muntanya Tasua (Carbonia).  
Fotografia 8: Accés a mina abandonada localitzada a la muntanya Tasua (Carbonia). 
 
 
 

Làmina II.- Exemplars d’Atylodes genei mascles, de mina localitzada a Domusnovas.    
Filera superior: fotos 1, 2 i 3 patrons de mascles en visió dorsal; fotos 4 i 5 patrons de femelles en visió 
dorsal.  
Filera central: fotos 6, 7 i 8 patrons de mascles en visió ventral; fotos 9 i 10 patrons de femelles en 
visió ventral.  
Filera inferior: fotos 11 i 12 goles de mascles; foto 13 gola de femella; fotos 14 i 15 cloaques de 
mascles; foto 16 cloaca de femella.  
 
 
 

Làmina III.- Exemplars d’Atylodes genei de la Cave Sanita I i II (Fluminimaggiore). 
Filera superior: fotos 1 i 2 patrons de mascles en visió dorsal; fotos 3, 4 i 5 patrons de femelles en visió 
dorsal.  
Filera central: fotos 6 i 7 patrons de mascles en visió ventral; fotos 8 i 9 patrons de femelles en visió 
ventral.  
Filera inferior: fotos 10 i 11 goles de mascles; foto 12 gola d’una femella; foto 13 i 14 cloaques de 
mascles; foto 15 cloaca de femella. 
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Làmina IV.- Exemplars mascles d’Atylodes genei d’una mina a la muntanya Tasua (Carbonia). 
Filera superior: fotos 1, 2 i 3 patrons mascles en visió dorsal; fotos 4 i 5 patrons femelles en visió 
dorsal.  
Filera central: fotos 6, 7 i 8 patrons mascles en visió ventral; fotos 9 i 10 patrons femelles en visió 
ventral.  
Filera inferior: foto 11 gola de mascle; foto 12 gola de femella; fotos 13 i 14 cloaques de mascles; 
fotos 15 i 16 cloaques de femelles.  
 

 
 

Làmina V.-  Exemplars d’Atylodes genei de la Grotta dei Geotritone, Tattinu (Nuxis). 
Filera superior: fotos 1, 2 i 3 patrons mascles en visió dorsal; fotos 4 i 5 patrons femelles en visió 
dorsal;  
Filera central: exemplars 6, 7, 8 i 9 mascles en visió ventral; 10 i 11 femelles en visió ventral. Filera 
inferior: 12 gola de mascle; 13 gola de femella; 14 cloaca de mascle; 15 i 16 cloaques de femelles. 
 

 
 
Làmina VI.- Exemplars d’Atylodes genei, de localitats de Domusnovas. 
Filera superior: fotos 1, 2 i 3 subadults visió dorsal, al bosc boca nord Grotta de Sant Giovanni.  
Filera centre-superior: foto 4 extremitat anterior d’una femella de la mina a Domusnovas; foto 5 
extremitat posterior d’una femella, de la mina a Domusnovas; foto 6 cua amb substància blanca 
segregada per les porositats glandulars cutànies, mina de Domusnovas; foto 7 dos juvenils al bosc 
boca nord Grotta de Sant Giovanni.  
Filera centre-inferior: foto 8 subadult del bosc boca nord Grotta de Sant Giovanni; foto 9 mascle adult 
de la mina de Domusnovas.  
Filera inferior: foto 10 visió lateral d’un mascle de la Grotta de Sant Giovanni; foto 11 visió ventral d’un 
subadult del bosc de la boca nord de Grotta de Sant Giovanni. 
      

 
 

Làmina VII.- Exemplars d’Atylodes genei del complex de Cave Sanitas I i II, i Su Manau 
(Fluminimaggiore). 
Filera superior: fotos 1, 2 i 3 dorsals de subadults; foto 4 ventral de subadult (Cave Sanitas). 
Filera centre-superior: fotos 5 i 6 exemplars subadults en visió dorsal i lateral (Cave Sanitas). 
Filera centre-inferior: foto 7 gola de subadult; foto 8 gola de juvenil; foto 9 ventral de juvenil. 
Filera inferior: fotos 10, 11, i 12: juvenils en visió dorsal (Su Manau).  
 

 
 

Làmina VIII .- Exemplars d’Atylodes genei d’una mina a la muntanya Tasua (Carbonia). 
Filera superior: foto 1 gola de juvenil; foto 2 gola de subadult; foto 3 visió dorsal d’un juvenil.  
Filera centre-superior: foto 4 visió ventral d’un subadult; foto 5 visió dorsal d’un subadult.  
Filera centre-inferior: f oto 6 exemplars adults en visió ventral (femella, mascle, mascle, mascle i 
femella). 
Filera inferior: fotos 7 i 8 de mascles adults, detall del cap i visió dorsal. 
 

 
 

Làmina IX.- Exemplars d’Atylodes genei de Tattinu (Nuxis).     
Filera superior: fotos 1, 2, 3 i 4 subadults en visió dorsal de la Grotta dei Geotritone.  
Filera centre-superior: fotos 5, 6, 7, 8 i 9 goles de subadults de la Grotta dei Geotritone.  
Filera centre-inferior: fotos 10 i 11 visió dorsal de juvenils de Cava Romana.  
Filera inferior: foto 12 gola de juvenil de Cava Romana; foto 13 visió ventral de juvenil de Cava 
Romana.     
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LÀMINA I / PLATE I.- 1 & 3: Mine of Domusnovas; 2: Forest near Grotta San Giovanni, Domusnovas; 4 & 
8: Mine of Mt Tasua, Carbonia; 5: Grotta Su Manau, Fluminimaggiore; 6: Grotta Sa Cava Romana, 
Tattinu, Nuxis; 7: Mt Tasua, Carbonia.    
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LÀMINA II / PLATE II.- Atylodes genei mine Domusnovas: Top, dorsal adult 1-3 males, 4-5 females. 
Centre, ventral adult 6-8 males, 9-10 females. Bottom, throat 11-12 (male), 13 (female); cloaca 14-15 
(male), 16 (female).  
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LÀMINA III / PLATE III.- Atylodes genei, Cave Sanita (Fluminimaggiore): Top, dorsal adult 1-2 males, 3-5 
females. Centre, ventral adult 6-7 males, 8-9 females. Bottom, throat 10-11 (male), 12 (female); cloaca 
13-14 (male), 15 (female). 
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LÀMINA IV / PLATE IV.- Atylodes genei, mine Mt Tasua (Carbonia): Top, dorsal adult 1-3 males, 4-5 
females. Centre, ventral adult 6-8 males, 9-10 females. Bottom, throat 11 (male), 12 (female); cloaca 
13-14 (male), 15-16 (female). 
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LÀMINA V / PLATE V.- Atylodes genei, Cave Geotritone, Tattinu (Nuxis): Top, dorsal adult 1-3 males, 4-5 
females. Centre, ventral adult 6-9 males, 10-11 females. Bottom, throat 12 (male), 13 (female); cloaca 
14 (male), 15-16 (female). 
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LÀMINA VI / PLATE VI.- Atylodes genei,Domusnovas: Top, dorsal sub-adults 1-3. Top-centre, palmar 
region forelimb, mine Domusnovas 4; palmar region hind, mine Domusnovas 5; tail poison, mine 
Domusnovas 6; juveniles in the forest cave St. Giovanni 7. Bottom-centre,   subadult in the forest cave 
St. Giovanni 8; adult male in mine Domusnovas 9. Bottom, male  in the forest cave St. Giovanni 10; 
ventral subadult in the forest cave St. Giovanni 11. 
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LÀMINA VII / PLATE VII.- Atylodes genei Su Manau & Cave Sanitas (Fluminimaggiore): Top, dorsal sub-
adults 1-3; ventral sub-adult 4. Top-centre, subadults 5-6. Bottom-centre, throat subadult 7; throat 
juvenile 8; ventral juvenile 9. Bottom, dorsal juveniles 10-12.   
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LÀMINA VIII / PLATE VIII.- Atylodes genei, mine Mt Tasua (Carbonia): Top, throat juvenile 1; throat sub-
adult 2; dorsal juvenile 3. Top-centre, ventral sub-adult 4; dorsal subadult 5. Bottom-centre, ventral 
adults (F,M,M,M,F) 6. Bottom, males 7-8. 
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LÀMINA IX / PLATE IX.- Atylodes genei, Tattinu (Nuxis): Top, dorsal sub-adults 1-4 (Cave Geotritone); 
Top-centre, throat subadults 5-9 (Cave Geotritone); Bottom-centre, dorsal juvenils  10-11 (Cava 
Romana); Bottom, throat and ventral junenile 12-13 (Cava Romana). 
 

    
 

     
 

               
 

   
 


