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RESUM 
 

Es presenten els resultats d’una expedició herpetològica al nord d’Algèria, feta la primavera de 2014, 
entre el 22 de maig i el 7 de juny, en dues regions (Tiaret i Chlef) que tenen característiques molt 
diferents pel que fa a condicions bioclimàtiques, geomorfologia i vegetació. Es van identificar un total 
de 28 espècies (6 amfibis i 22 rèptils). A més, es van recollir mostres biològiques per al seu posterior 
anàlisi genètic. Les dues àrees prospectades tenien una alta biodiversitat herpetofaunística.  
Es van recollir dades de distribució de les espècies, i es van observar algunes de les amenaces que 
n’afecten la seva conservació. 
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ABSTRACT 
 

The main work was done in spring 2014, between May 22 to June 7. Two areas where prospected, 
Tiaret region and Chlef region, which have a very different characteristics, bioclimatic condition, 
geomorphology and vegetation’s, for each one. So, a total of 28 species where identified, 6 Amphibians 
and 22 Reptiles. Also, we collected biological samples for later analysis (DNA analysis). The two areas 
prospected had a high biodiversity of herpetofauna. We made a first distribution and update the threats 
that will affect this group, for the conservation of the species of these areas, which made the two 
regions more important to be preserved.  
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 ملخص
والشلف  منطقتي تيارت باستكشاف للبرمائياتوالزواحف في خلدون (تيارت) وجامعة لليدا (اسبانيا) فريقين منجامعة ابنقام  2014في ربيع 

 الجامعتين. اتفاقية بين فيإطار
 .الزواحفواثنانوعشرون منمنالبرمائيات أنواع  خالل استكشافنا ان المنطقتين غنية بتنوعها البيئيحيثتم تحديد ستةوتبين من

 المناطق، األمر الذي في هذه توزيع وتحديث التهديدات التي من شأنها أن تؤثر على هذه المجموعة، من أجل الحفاظ على األنواع واخيرا قدمنا
. عليهاويجب الحفاظجعل هاتين المنطقتين أكثر أهمية   

،البرمائيات،البيئيالتنوع الزواحف  الكلمات المفتاحية:

http://soccatherp.org/publicacions/
mailto:pedroloscrew@gmail.com
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INTRODUCCIÓ 
 
L’herpetofauna d’Algèria (el país més gran 
d’Àfrica) roman encara poc estudiada, a diferèn-
cia de zones properes com el Marroc o el Sahàra 
Occidental, que disposen de força treballs publi-
cats, incloent atles de distribució actualitzats 
entre altres GENIEZ et al., 2004 i BONS & GE-
NIEZ, 1996.  
En canvi, sobre Algèria hi ha poques referències i 
bibliografia específica actual que versi sobre els 
amfibis i els rèptils.  
En el cas concret de la regió de Tiaret, fins ara 
gairebé només es comptava amb dos treballs 
específics sobre amfibis  (BRUNET et al., 2009 i 
OROMI et al., 2011). Pel que fa a rèptils, només 
s’havien dut a terme algunes prospeccions, bàsi-
cament per part dels dos autors del present tre-
ball de la Universitat Ibn Khaldoun de Tiaret i 
també de Larbes S., de la Universitat de Tizi-
ouzou. 
A finals de la primavera del 2014 es van pros-
pectar diferents localitats de les províncies de 
Tiaret, Chlef i Relizane (Figura 1). 

Tiaret es troba al Nord-oest d’Algèria, entre 
l’Atlas Tel·lià al nord (on s’ubica bona part de la 
regió de Chlef) i l’ Atlas Saharià al sud, a una alti-
tud de 980 m de mitjana, en l’altiplà de la regió 
denominada de les Planes Altes (Hauts Pla-
teaux). De clima mediterrani semiàrid, les preci-
pitacions mitjanes anuals són d’uns 400 
mm/any. A grans trets, de Tiaret vers el sud 
s’observa una ràpida transició cap a un ambient 
subdesèrtic, molt abans d’arribar a l’Atlas Saha-
rià. A la regió de Chlef en canvi, hi ha un clima 
mediterrani més humit, amb una pluviometria 
que oscil·la entre els 400 i els 1000 mm/any. 
Aquest treball és fruit d’un conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Ibn 
Khaldoun University de Tiaret i pretén completar 
la informació continguda en una publicació ante-
rior sobre la mateixa expedició herpetològica  
(CAMARASA et al., 2015), ampliar-la i corregir 
errors d’identificació d’algunes de les espècies 
que hi són citades. 

 
 
MATERIAL I MÈTODES 
 
Per tal d’augmentar el coneixement sobre  
l’herpetofauna d’ Algèria, es van fer una sèrie de 
sortides de camp entre el 22 de maig i el 5 de 
juny de 2014, amb la intenció de prospectar 
l’àrea més extensa possible de les regions de 
Tiaret, Chlef i zones properes.  
Per motius de seguretat, la majoria de prospec-
cions es van fer en horari diürn i amb escorta 
(Figura 1). Les sortides nocturnes i/o vespertines 
només representen menys d'un 5% del total 
d’hores dedicades al treball de camp. L’esforç de 
mostreig va ser, de mitjana, d’unes 5 
h/observador i dia aproximadament.  
 

Durant les prospeccions es van visitar punts 
d’aigua naturals i artificials (pantans, rius, tor-
rents, basses, dipòsits) i zones del seu voltant, 
amb recorreguts a la cerca d’exemplars actius, 
sota les pedres i/o entre la vegetació. De la ma-
teixa manera, es van prospectar àrees suscepti-
bles d'acollir poblacions de rèptils. També es van 
revisar una dotzena de cisternes,  
pous o construccions similars en busca de pos-
sibles animals atrapats. 
 

Després de la detecció i la visualització dels 
exemplars, s’anotaven les coordenades amb 
GPS i, en cas de ser necessari per a la seva cor-
recta identificació, alguns es capturaven en mà. 
També es van capturar exemplars de diferents 
espècies per tal d’extreure’n mostres biològiques 
per a fer estudis d’esqueletocronologia o per al 
seu posterior anàlisi genètic.  
El material usat en les prospeccions aquàtiques 
(salabre, botes, recipients) es desinfectava amb 
Vikron abans de canviar de zona (in situ o de 
tornada a Tiaret) per tal de minimitzar el risc de 
transmissió de patologies com  Batracho-
chytrium salamandrivorans o com ara Batracho-
chytrium dendrobatidis, ja detectat al Marroc i 
amb risc potencial d’ aparèixer a Algèria (MATEO 
et al., 2013). 
 

Les dades de camp obtingudes es van contrastar 
amb les distribucions conegudes  segons les pu-
blicacions existents disponibles (SINDACO et al., 
2008 i 2013; MATEO et al., 2013; TRAPE et al., 
2012). A continuació, es van projectar les cites 
sobre quadrícules UTM 100 x 100 Km, confir-
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mant o augmentant així l’àrea ocupada per les 
espècies observades. 
 

Entre el 22 de maig i el 5 de juny del 2014 es 
van mostrejar 30 localitats, amb obtenció de da-
des en 27 d’elles (Mapa 1). Es varen observar 
centenars d’exemplars de 28 espècies (Taula 1), 
6 d’amfibis i 22 de rèptils:  
 
 

AMFIBIS.-  Pleurodeles nebulosus, Discoglossus 
pictus, Amietophrynus mauritanicus, Bufotes 
boulengeri, Hyla meridionalis i Pelophylax sa-
haricus. 
 
 

RÈPTILS.-  Testudo graeca, Mauremys leprosa, 
Tarentola mauritanica, Stenodactylus maurita-
nicus, Hemidactylus turcicus, Chamaeleo cha-
maeleon, Agama impalearis, Trapelus cf. 
bohemei, Psammodromus algirus, Acantho-
dactylus erythrurus, A. bedriagai, A. boskianus, 
Timon pater, Podarcis vaucheri, Chalcides 
ocellatus, Chalcides aff. minutus, Trogonophis 
wiegmanni, Hemorrhois hippocrepis, Macro-
protodon cf. cucullatus, Natrix maura, Malpolon 

cf. monspessulanus, Daboia mauritanica (l’ordre 
d’aquest llistat coincideix amb l’ordre de 
seqüència dels mapes pàg 48-51). 
 

Se’n van prendre mostres biològiques d’algunes 
d’elles, dipositades actualment a l’Institut de 
Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) de Barcelona. 
 
Es van revisar una dotzena de pous (3), cisternes 
i dipòsits similars (9), i es van trobar hèrptils 
(vius o morts) en 5 d’aquestes construccions, de 
les següents espècies: Pleurodeles nebulosus (1 
adult rescatat viu d’un dipòsit del Parc Nacional 
de Theniet el Had, veieu Figura 2); Chalcides oce-
llatus (1 adult trobat viu a Vissa, al nord de Chlef) 
Testudo graeca (1 adult mort trobat en un dipòsit 
dels afores de Tiaret i un juvenil rescatat viu, 
veieu Figura 3, en una cisterna del Oued Fodda). 
 
D’anurs només se’n van trobar dos exemplars 
(un D. pictus i una P. saharicus) dins la mateixa 
cisterna. Tots els animals trobats vius, van ser 
alliberats in situ. 

 
 
 
 

 
Mapa 1: Localització de les àrees prospectades. 
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Pel que fa als amfibis, les cites obtingudes entrarien dins de la seva àrea de distribució coneguda o 
potencial segons MATEO et al., 2014, de manera que als següents mapes només reflectim les nostres 
observacions: 
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Als següents mapes reflectim mitjançant cercles rojos, la distribució coneguda segons SINDACO et al. 
(2008; 2013) i TRAPE et al. (2012) i amb punts blaus, les nostres observacions. 
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Taula 1: llistat d'espècies i coordenades geogràfiques de les localitats on han estat observades 
 

Espècie Longitud Latitud  Espècie Longitud Latitud 

Pleurodeles nebulosus 
35.849558 1.984667  

Hyla meridionalis 

35.510710 1.590127 
35.849691 1.984480  35.849691 1.984480 
36.400877 1.400672  35.841471 2.008146 

Discoglossus pictus 

35.444435 1.523902  36.400877 1.400672 
35.165810 2.226940  

Pelophylax saharicus 

35.444435 1.523902 
35.849691 1.984480  34.553599 0.879173 
35.426910 1.384260  35.510710 1.590127 
36.071374 1.602302  35.510710 1.590127 
36.447112 1.461567  35.849691 1.984480 

Amietophrynus mauritanicus 

35.444435 1.523902  35.841471 2.008146 
35.417732 1.288363  35.856236 1.958880 
35.165810 2.226940  35.426910 1.384260 
35.849691 1.984480  35.365350 1.337980 
35.230161 1.171661  36.339849 1.417783 
36.045503 1.605776  36.400877 1.400672 
36.173900 1.336560  36.447112 1.461567 

Bufotes boulengeri 35.383690 1.963760  35.988912 1.488418 
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Espècie Longitud Latitud  Espècie Longitud Latitud 

Testudo graeca 

35.426.910 1.384.260  

Timon pater 

35.388.830 1.298.184 
35.365.350 1.337.980  35.426.910 1.384.260 
34.570.107 1.749.407  35.230.161 1.171.661 
35.230.161 1.171.661  36.400.877 1.400.672 
36.071.374 1.602.302  

Podarcis vaucheri 

35.849.691 1.984.480 

Mauremys leprosa 

35.444.435 1.523.902  35.856.236 1.958.880 
34.553.599 0.879173  35.426.910 1.384.260 
35.426.910 1.384.260  35.230.161 1.171.661 
35.365.350 1.337.980  36.071.374 1.602.302 
36.071.374 1.602.302  36.035.911 1.615.359 
36.339.849 1.417.783  36.400.877 1.400.672 
36.400.877 1.400.672  36.263.958 1.275.372 

Tarentola mauritanica 

35.383.690 1.963.760  

Chalcides ocellatus 

34.553.599 0.879173 
35.165.810 2.226.940  35.165.810 2.226.940 
35.841.471 2.008.146  35.849.691 1.984.480 
35.426.910 1.384.260  35.841.471 2.008.146 
36.071.374 1.602.302  35.426.910 1.384.260 
36.045.503 1.605.776  35.383.690 1.963.760 
36.173.900 1.336.560  34.570.107 1.749.407 
36.400.877 1.400.672  35.230.161 1.171.661 
35.982.652 1.497.125  36.035.911 1.615.359 
35.988.912 1.488.418  36.446.766 1.460.406 

Stenodactylus mauritanicus 34.553.599 0.879173  35.988.912 1.488.418 
35.383.690 1.963.760  35.195.556 1.827.778 

Hemidactylus turcicus 36.071.374 1.602.302  Chalcides aff. minutus 35.510.710 1.590.127 

Chamaleo chamaleon 35.383.690 1.963.760  
Trogonophis wiegmanni 35.230.161 1.171.661 

34.570.107 1.749.407  35.988.912 1.488.418 

Agama impalearis 

35.383.690 1.963.760  

Hemorrhois hippocrepis 

35.075.849 1.413.842 
35.165.810 2.226.940  35.010.605 1.503.685 
35.426.910 1.384.260  35.764.113 0.644.173 
35.383.690 1.963.760  35.195.556 1.827.778 
36.071.374 1.602.302  35.426.910 1.384.260 
36.045.503 1.605.776  35.988.912 1.488.418 
36.400.877 1.400.672  

Natrix maura 

35.444.435 1.523.902 
35.988.912 1.488.418  35.510.710 1.590.127 
35.195.556 1.827.778  35.426.910 1.384.260 

Trapelus cf. bohemei 34.570.107 1.749.407  36.071.374 1.602.302 

Psammodromus algirus 

35.388.830 1.298.184  36.400.877 1.400.672 
35.165.810 2.226.940  Macroprotodon cf. cucullatus 35.165.810 2.226.940 
35.510.710 1.590.127  

Malpolon cf. monspessulanus 35.365.350 1.337.980 
35.849.691 1.984.480  34.651.340 1.712.631 
35.426.910 1.384.260  Daboia mauritanica 35.074.985 1.412.091 
34.570.107 1.749.407     
35.230.161 1.171.661     
36.071.374 1.602.302     
36.400.877 1.400.672     
36.446.766 1.460.406     
35.988.912 1.488.418     

Acanthodactylus boskianus 34.570.107 1.749.407     
Acanthodactylus erythrurus 35.982.652 1.497.125     
Acanthodactylus bedriagai 35.383.690 1.963.760     
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DICUSSIÓ
 
La majoria d’indrets visitats entre el 22 de maig i 
7 de juny de 2014 contenen una biodiversitat 
considerable, sobretot en el cas dels rèptils (pel 
que fa als amfibis, la diversitat més gran es troba 
al nord-est del país) fet que els confereix un alt 
interès per a la seva conservació. 
Malgrat tot, s’han detectat una sèrie 
d’amenaces, algunes de les quals són generalit-
zades a nivell mundial: pèrdua d’hàbitats; canvi 
d’usos del sòl; cremes de vegetació i incendis 
forestals recurrents (Figura 4);  fragmentació del 
territori i atropellaments de fauna a les vies de 
comunicació (Figura 5); abocaments de runes i 
extracció d’aigua en zones humides per a dife-
rents usos com ara la construcció (Figura 6 i 7); 
intensificació de l’agricultura i la ramaderia (amb 
ús emergent de fitosanitaris); desertificació; per-
secució directa d’algunes espècies (sobretot ofi-
dis); presència d’espècies invasores (Phasianus 
colchicus, Gambusia holbrooki i Cyprinus carpio; 
observats en molts embassaments artificials) 
(Figura 8)  o per l’excés de pressió depredadora 
per part de senglars (Sus scrofa). 
Així com passa en bona part de la conca mediter-
rània, també s’ha comprovat a Algèria l’afectació 
causada sobre la fauna i molt especialment so-
bre els hèrptils,  dels dipòsits subterranis per a 
l’emmagatzematge d’aigua, on hi cauen nombro-
sos animals que després no en poden sortir. 
Però a diferència d’altres regions com la penín-
sula Ibèrica, el Marroc o el Sàhara Occidental, on 
aquestes estructures sovint són abundants i 
causen la mort a centenars de milers d’animals 
cada any (FERRER et al.,2014) en aquest sector 
d’Algèria escassegen, de manera que l’afectació 
sobre la fauna sembla que seria menor. Almenys 
a l’àrea de Tiaret, on el baix nombre de dipòsits 
subterranis podria respondre a la major disponi-
bilitat d’aigua a causa de l’existència d’una 
quantitat considerable     d’embassaments i 
d’infraestructures de canalització d’aigua.  
Tot i això, no s’hauria de menystenir l’afectació 
d’aquestes estructures sobre espècies amena-
çades o amb poblacions cada cop més reduïdes, 
com seria el cas d’algunes espècies d’amfibis o 
d’alguns ofidis del Marroc i Sàhara Occidental 
(GARCÍA-CARDENETE et al., 2013, MARTINEZ & 
LEON, 2013).  
Així doncs, caldria considerar molt seriosament 
aquesta causa artificial de mortalitat de fauna. 
En aquest sentit, seria important l’adopció de 
mesures correctores, almenys en espais naturals 

protegits com al Parc Nacional Theniet el Had, on 
s’ha comprovat que aquesta afectació també 
perjudica espècies amenaçades com ara Pleuro-
deles nebulosus (estatus VU segons la UICN), 
molts exemplars dels quals cauen en alguna de 
les més de dotze cisternes i construccions simi-
lars escampades pel parc (W. Dahmani, dades 
pròpies).  
Cal remarcar que l’únic exemplar adult de Pleu-
rodeles nebulosus  observat durant totes les 
prospeccions, fou rescatat viu d’un dipòsit 
d’aigua. És significatiu doncs, que fins i tot una 
baixa densitat d’aquestes construccions, pot su-
posar un perjudici considerable per a diferents 
espècies, especialment sobre les que localment 
es presenten en baixes densitats. Conseqüent-
ment, caldria fer més estudis i prospeccions al 
sud de Tiaret o a la franja nord del país (on s’hi 
concentren endemismes com P. poireti i altres 
espècies amenaçades com Salamandra algira, 
Vipera latastei, entre d'altres) per determinar el 
grau d'afectació sobre la fauna que representen 
aquestes estructures. En altres països del Medi-
terrani herpetològicament més prospectats, en 
estructures similars s'han detectat espècies amb 
poblacions poc denses que havien passat desa-
percebudes (FERRER & DANÉS, 2015). 
 
Els resultats de les prospeccions fetes actualit-
zen i amplien la distribució coneguda de moltes 
espècies, sobretot de rèptils al nord d’Algèria i en 
concret a les Planes Altes interiors (Hauts Pla-
teaux). Fins ara hi havia una manca d’informació 
important precisament en aquest terç nord del 
país que fa que aparegui un buit entre l’oest i 
l’est del país en els mapes de distribució actual-
ment coneguts per a la majoria d’espècies de 
rèptils. Així doncs, aquest treball contribueix a 
demostrar l’existència d’una major continuïtat en 
la distribució de bona part de l’herpetofauna al-
geriana de l’extrem nord del país.  
El fruit d’aquestes prospeccions contribuirà a  
l’elaboració d’un futur Atles d’amfibis i rèptils 
d’Algèria. 
 
Seria recomanable fer més prospeccions i estu-
dis de la zona per completar el coneixement so-
bre les seves comunitats de rèptils i amfibis, per 
avaluar-ne l’estatus de les seves poblacions, per 
detectar casos de regressió, en definitiva, per 
contribuir a la seva conservació.  
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Més concretament, seria interessant per exem-
ple, establir el límit sud de distribució de Pleuro-
deles nebulosus, espècie amenaçada en principi 
no present a la província de Tiaret i que a 
l’extrem sud de la regió de Chlef podria patir una 
regressió produïda per l’aridificació ambiental i la 
pèrdua d’hàbitat. 
Pel que fa als rèptils, un estudi semblant es po-
dria fer amb Daboia mauritanica, ja que podria 
ser l’espècie més amenaçada a la regió, sem-
blantment al que passaria amb Vipera latastei al 
nord est de Chlef (província on podria ser-hi pre-
sent malgrat la manca de cites). També caldria 
confirmar la possible presència a l’extrem sud de 

la província de Tiaret de Naja hage, que amb poc 
més de 3 cites, sembla que podria ser l’ofidi més 
amenaçat del país. S’hauria de confirmar ge-
nèticament si és correcta l'assignació provisional 
feta de Macroprotodon cucullatus i Malpolon 
monspessulanus (Ferrer et al. in prep.). 
També caldria dilucidar, en vista de l’anàlisi ge-
nètica de la mostra del Chalcides aff. minutus 
(Figura 9) trobat al PN de Theniet el Had, si dins 
el gènere Chalcides existeixen una o més 
espècies per descriure que fins ara eren 
considerades Chalcides minutus (Mendieta et al. 
in prep.). 
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Figura 1: presa de dades a la riba d’un estany 
semipermanent de Theniet el Had sota l’atenta 
mirada de l’escorta policial i del director del 
Parc Nacional. Foto Joan Ferrer (J. F.) 

 

Figura 2: exemplar de Pleurodeles nebulosus 
trobat dins una cisterna del PN Theniet el Had. 
Foto J. F. 
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Figura 3 (superior): cisterna situada a la riba 
del Oued Fodda (Chlef), on es va trobar H. 
turcicus, P. saharicus, D. pictus i el juvenil de 
T. graeca de la imatge de baix. Fotos J. F.  

Figura 4: Bosc de Tiaret on es pot apreciar 
una crema de vegetació recent per tal 
d’afavorir la pastura. En aquest bosc es van 
trobar T. graeca, T. wiegmanni, T. pater, P. 
algirus,  P. vaucheri  i  A. mauritanicus. Foto: 
J. F.  

Figura 5: Adult de H. hippocrepis atropellat 
al sud d’Ain Deheb. Gairebé la meitat de les 
prop de 20 serps observades durant les 
prospeccions, van ser trobades atropellades. 
Foto J. F.  
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Figura 6: zona humida propera a Tiaret, on 
es va observar una interessant comunitat 
d’hèrptils formada per P. saharicus, A. mau-
ritanicus, N. maura, M. leprosa, entre 
d’altres. Al fons de la imatge es pot observar 
un camió abocant runes, una de les princi-
pals amenaces de les petites zones humi-
des com aquesta. Foto J. F.  

Figura 7 (dos imatges): extracció d’aigua i 
abocaments de runa en una zona humida 
dels afores de Tiaret, hàbitat de M. leprosa, 
P. saharicus i M. monspessulanus entre 
d’altres. Fotos J. F.  

Figura 8: Gàbia amb exemplars de faisà a 
les instal·lacions del Servei de Conservació 
de Boscos de Chleff. Com passa a la 
península Ibèrica, on aquesta espècie 
invasora és introduïda en moltes àrees 
privades de caça, a Algèria també és una 
espècie cinegètica preuada. Tenint en 
compte que està demostrada la gran 
pressió predatòria que exerceix sobre tot 
tipus d’invertebrats i petits vertebrats 
(incloent serps) caldria evitar el foment 
d’aquesta pràctica per part de les pròpies 
administracions. Foto J. F.  
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Figura 9: Exemplar adult de Chalcides aff. 
minutus, trobat al P.N. Theniet el Had. Foto: 
J. F.  

Figura 10: estanyol semipermanent de 
Guelmim du Ronda Point (Parc Nacional 
Theniet El Had) on es mantenen unes bones 
poblacions de P. nebulosus, H. meridionalis, 
P. saharicus, D. pictus i A. mauritanicus  
mentre que al bosc de cedres del voltant, es 
va trobar C. ocellatus, P. algirus, T. maurita-
nica, i P. vaucheri. Foto Sebastià Camarasa.  

Figura 11: C. ocellatus de Rechaiga, zona 
semiàrida sobrepasturada i hàbitat de B. 
boulengeri, Ch. chamaleon, T. wiegmanni,  
S. mauritanicus, C. ocellatus o A. impalearis 
entre d’altres i, almenys fins fa poc, de 
Daboia mauritanica, espècie considerada 
en regressió a les zones baixes i 
humanitzades, on molts ofidis són morts 
pels seus habitants i sovint són cremats els 
matolls punxosos de “ginjoler” (Ziziphus 
lotus) que en indrets tan àrids fan de “illes 
de recursos” que ofereixen refugi a molts 
altres animals. Foto J. F. 

 

Figura 12: Macroprotodon cf. cucullatus de 
Djebel Ben Hamad.  Foto J. F.  
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Figura 13: Malpolon cf. monspessulanus de 
Tiaret. Foto J. F.  

Figura 14: Acanthodactylus erytrurus d’Ain 
Bouassal. Foto J. F.  

Figura 15: Bufotes boulengeri, adult trobat 
sota una pedra situada a la llera d’un còrrec 
sec de Rechaiga, una de les zones més àri-
des prospectades. Tot i ser l’espècie 
d’amfibi més àmpliament distribuïda 
d’Algèria, només es va observar aquest 
exemplar (a diferència de la resta 
d’espècies, de les quals se’n van observar 
centenars d’exemplars). Foto J. F.  

Figura 16: Trapelus cf. bohemei de l’àrea 
subdesèrtica al sud d’Ain Deheb, molt pro-
pera a l’Atlas Saharià. Foto J. F.  
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Figura 17: Pou situat al sud d’Ain Deheb. Al 
seu voltant es van trobar 4 juvenils morts i 
amb senyals de predació de T. graeca. 
També es van observar exemplars de: Cha-
maeleo chamaeleon (1), T. cf. bohemei (1), 
C. ocellatus (4), A. boskianus (50) i P. 
algirus (2). Foto: Sebastià Camarasa.  

Figura 18: P. algirus de Tiaret. Foto J. F.  

Figura 19: D. pictus de Chlef. Foto J. F.  

Figura 20: Testudo graeca de Oued 
Boughedou. Foto J. F.  
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Figura 21: a l’esquerra, cim del Djebel 
Chemeur, que amb 1508 msnm és el més 
alt de l’altiplà que s’extén pel sud de Tiaret 
fins arribar a la serralada de l’Atlas Saharià. 
S’hi va trobar T. wiegmanni,  S. 
mauritanicus, C. ocellatus, A. impalearis i D. 
mauritanica. Foto J. F.  

Figura 22: Djebel Chemeur. En primer pla, 
un dels pocs arbres d’aquesta muntanya, al 
peu del qual es va trobar un exemplar de T. 
wiegmanni. Darrera seu s’entreveu el turó 
de Rechaiga, on D. mauritanica es podria 
haver extingit recentment. Foto J. F.  

Figura 23: Djebel Chemeur, a l’horitzó 
s’entreveu l’Atlas Saharià. Foto J. F.  

Figura 24: exemplar adult de 1’05 m de 
llargada de N. maura trobada al Oued 
Boughedou. Foto J. F.  
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Figura  25: T. wiegmanni  (imatge contigua) 
trobat en un bosc de Pistacia atlantica de 
Tamedrada (imatge superior). Aquest 
amfisbènid pot ocupar sòls humits o secs i 
les tres observacions d’aquesta espècie 
corresponen a la zona més humida i 
forestada de Tamedrada, al bosc, més sec, 
de Tiaret i a l’estepa semiàrida degradada 
per la sobrepastura del sud de Rechaiga. 
Fotos J. F.  

Figura 26: juvenil de Timon pater. Al fons, 
bassa abeurador situada a 735 msnm, on 
es va trobar P. saharicus, H. meridionalis, P. 
nebulosus, N. maura, M. leprosa, A. 
impalearis, P. algirus i T. mauritanica. Foto 
J. F.   

Figura 27: un dels autors sosté un exemplar 
de N. maura i fa una explicació pedagògica 
als nens del poble proper a la bassa de la 
fotografia anterior (veieu Fig. 26) sobre 
l’important paper ecològic que 
desenvolupen els ofidis. Foto J. F.  
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Figura 28: adult de P.  vaucheri de Vissa. 
Foto J. F.  

Figura 29: Chamaeleo chamaeleon 
trobat en les dunes d’un Oued sec situat 
al sud d’Ain Deheb on gairebé l’única 
vegetació existent estava formada per 
mates d’espart albardí (Lygeum 
spartum). Foto J. F.   

Figura 30: camps de conreu i prats de 
pastura al Oued Boughedou. Malgrat la 
sobrepastura i la presència de Cyprinus 
carpio a la represa de la imatge, es 
tracta d’una de les zones on es va 
observar la major biodiversitat: P. 
saharicus, D. pictus, M. leprosa, T. 
graeca, T. pater, C. ocellatus, P. algirus, 
P. vaucheri, A. impalearis, T. 
mauritanica, N. maura i H. hippocrepis. 
Foto J. F.  

Figura 31: Stenodactylus mauritanicus 
de Rechaiga. Foto J. F.  
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