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EDITORIAL 

 

Benvolgudes i benvolguts! 

Encetem l’estiu amb aquest nou volum de l’Herpetofull, on trobareu, entre 

altres continguts, unes interessants  “Observacions Herpetològiques”:  

En una d’aquestes notes es detalla la troballa d’una població de 

Salamandra salamandra en una quadricula U.T.M. 10x10, on fins ara no 

havia estat citada, i a més a més es fa un recull actualitzat de l’estat de les 

citacions de la salamandra comuna a Catalunya.  

També trobareu una altra aportació, on es presenta la observació de 

metamòrfics de granota pintada Discoglossus pictus a La Sentiu, arribada 

des del proper delta del Llobregat i per on aquesta espècie podria començar 

a penetrar al massís del Garraf.  

I en un altre nota, es presenten una nova observació de la granota de Graf 

Pelophylax kl. grafi al Moianès i l’estat actualitzat de les observacions 

publicades per aquesta granota d’origen hibridogenètic, i en la mateixa 

aportació, es presenta un nou cas de coloració anòmala (manca parcial de 

pigments) per al tritó verd, també observat al Moianès. 

I volem recordar-vos que aquest mes d’octubre tindran lloc les XVI 

Jornades Herpetològiques Catalanes a Parets del Vallès, així que podeu 

preparar els vostres treballs per presentar-los. Aquestes jornades son una 

molt bona oportunitat per aprendre i retrobar-nos tots els afeccionats a 

l’herpetologia, i on coincidirem herpetòlegs afeccionats amb professionals; 

sens dubte serà un bon lloc per bescanviar idees i coneixements, ...us hi 

esperem.     

      

      

 

Fins aviat 

 

Equip de redacció 
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XVI  Jornades Herpetològiques Catalanes 

Parets del Vallès, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 
 

La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) organitza les XVI Jornades Herpetològiques a la 

localitat de Parets del Vallès (Vallès Oriental, Catalunya). En aquesta ocasió coorganitzat 

amb l’Escola de la Natura de Parets (Ajuntament de Parets del Vallès). 

Enguany les jornades es focalitzaran en la temàtica de les malalties emergents en els 

amfibis, però també es faran altres presentacions i conferències sobre diversos temes 

herpetològics. Es poden presentar tant comunicacions orals com pòsters. S’impartiran 

cursets i es farà una sortida herpetològica.  

Si voleu fer una presentació sobre qualsevol temàtica herpetològica, o voleu demanar més 

informació, poseu-vos en contacte amb el Daniel Fernández (info@guibernatura.com). 

Recomanem que confirmeu la vostra assistència a l’organització de les jornades: Daniel 

Fernández (info@guibernatura.com), per tal que us puguem fer arribar els resums de les 

presentacions que es facin al llarg d’aquestes jornades.  

El preu d’inscripció és de 15€ per als socis de la SCH i per als veïns de Parets; per a la resta 

d’assistents el preu és de 25€ (la sessió de divendres serà gratuïta). 

Celebració de les Jornades: El divendres 21 d’octubre els actes es faran previsiblement a 

l’Escola de la Natura de Parets. carrer Galende, 12, 08150-Parets del Vallès, mentre que les 

conferències i presentacions, així com els cursets i les exposicions orals dels plafons del 

dissabte 22 i diumenge 23, estan previstes a Can Padro Parets, localitzat al Carrer Sínia, 3 

(08150 - Parets del Vallès).  

 

 

                SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA  
               Museu de Ciències Naturals. Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 - Barcelona   

 

    ESCOLA DE LA NATURA DE PARETS DE VALLÈS 

                      c/ Galende 12, 08150 - Parets del Vallès 

 

Trobareu  més  informació  al  web:    http://www.soccatherp.org                             

mailto:info@guibernatura.com
mailto:info@guibernatura.com
http://www.soccatherp.org/
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ACTIVITATS HERPETOLÒGIQUES 

 
 

Taller monogràfic:  Les sargantanes ibèriques 

Activitat organitzada per l’Escola de Natura de Parets del Vallès (on col·labora la SCH): 

 

A càrrec de: Dani Fernández Guiberteau (Equip d’Investigació de l’Escola 
de la Natura de Parets del Vallès i membre de la S.C.H.). 

30 de juny, 1 i 2 de juliol. Horari 30/6 i 1/7: de 17’30-19’30h; Horari 2/7: 
de 9-13h a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès: C/ Galende 12 – 
08015 Parets del Vallès.  

(Preu d’aquesta activitat: 4 Euros, cal fer reserva prèvia a:  
escola.natura@parets.cat ). 

Més informació: http://escolanatura.parets.cat/ 

 

 

 

 

Femella de Podarcis guadarramae, Hoyos del Espino (Avila).   

mailto:escola.natura@parets.cat
http://escolanatura.parets.cat/
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Novetats herpetopaleontològiques 

Aquest bloc ha estat recollit i redactat per l’Eduard Filella 

 

L’agàmid més recent provinent de l’oest d’Europa (Serra de Quibas, Espanya, finals del 
Plistocè inferior) 

Hugues-Alexandre Blain, Salvador Bailon, Jordi Agustí, Pedro Piñero-García, Iván Lozano-
Fernández, Paloma Sevilla, Juan Manuel López-García, Gregorio Romero & Miguel Ángel 
Mancheño (2014): Acta Palaeontologica Polonica 59 (4): 873–878. 
 

Resum: Es presenta un nou rècord d’un agàmid (Agamidae indeterminat) pel Plistocè 
inferior del jaciment de la Serra de Quibas (Abanilla, Múrcia) [de fa 1,3-1,0 milions d’anys 
(Ma)], que representa l'última evidència de la família a Europa occidental. Fins ara, la 
família Agamidae es considerava que havia desaparegut en aquesta regió ara fa 1,8 Ma. 

Aquest nou rècord implica que la supervivència d’agàmids s’estengué per una gran part 
del Plistocè primerenc al sud de la Península Ibèrica, probablement per unes condicions 
ambientals i climàtiques favorables. En conseqüència, el límit detectat anteriorment del 
Pliocè/Plistocè ja no ha de ser reconegut en l'evolució dels conjunts herpetològics de 
l'Europa Occidental. 

Més informació: Youngest agamid lizards from Western Europe (Sierra de Quibas, Spain, late Early 

Pleistocene)                         https://www.app.pan.pl/archive/published/app59/app20120141.pdf 

 

 

Un nou gènere, Ragesaurus (Squamata, Anguidae, Anguinae), del  Plistocè inferior de 
les  illes Medes (Catalunya) 

Salvador Bailon & Marc Auge (2012): Bull. Soc. Géol. France, t: 183, núm: 6, pp: 683-688. 

 

Resum: Ragesaurus medasensis (Ragesaurus n. gen.) és un petit Anguinae descrit a partir 
d'un dentari gairebé sencer dels dipòsits del Plistocè inferior de les Illes Medes, d'ara fa 
uns 1,85 milions d'anys. Morfològicament és prop dels Anguini, es diferencia dels 
representants moderns i fòssils coneguts dels Anguinae per la configuració particular del 
foramen alveolar inferior anterior (limitat antero-ventralment per un envà ossi); per la 
presència d'un canal de Meckel parcialment envoltat pel dentari i, en menor grau, per la 
morfologia de les dents mitjanes. 

Més informació: Un nouveau genre, Ragesaurus (Squamata, Anguidae, Anguinae), du 
Pléistocène inférieur des îles Medas (Catalogne, Espagne) 

 

file://///csis.dmn/dfs/usuaris4/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2014-Agamidae-Quibas.pdf
file://///csis.dmn/dfs/usuaris4/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2014-Agamidae-Quibas.pdf
https://www.app.pan.pl/archive/published/app59/app20120141.pdf
file://///csis.dmn/dfs/usuaris4/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2012%20Bailon_&_Aug+®-1.pdf
file://///csis.dmn/dfs/usuaris4/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2012%20Bailon_&_Aug+®-1.pdf
2012%20Bailon_&_Aug+®-1.pdf
2012%20Bailon_&_Aug+®-1.pdf
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La successió de petits vertebrats del Neògen tardà - Quaternari inicial del complex 
càrstic d'Almenara-Casablanca (Castelló, Espanya Oriental): el context paleoclimàtic i 
cronològic  

The late Neogene-early Quaternary small vertebrate succession from the Almenara-
Casablanca karst complex (Castellón, Eastern Spain): Chronologic and paleoclimatic 
context.  
 

Jordi Agustí, Andrés Santos-Cubedo, Marc Furió, Roger de Marfá, Hugues-Alexandre 
Blain, Oriol Oms, Paloma Sevilla (2011): Quaternary International 243, 183-191. 

 
Resum: El complex càrstic d'Almenara-Casablanca està situat en una pedrera 
abandonada pròxima a la localitat d'Almenara (Plana Baixa, País Valencià), a 20 km al sud 
de la ciutat de Castelló de la Plana. Aquest complex, encara que d'una forma discontínua, 
per la seva naturalesa càrstica, registra una molt completa successió de petits vertebrats 
(amfibis, rèptils escatosos, micromamífers insectívors, ratpenats, rosegadors i lagomorfs), 
que es caracteritza per la riquesa dels seus dipòsits, una riquesa que no es pot esperar en 
llocs d'origen fluvio-lacustre. Aquesta successió del Neògen tardà-Quaternari primerenc 
inclou els dipòsits sedimentaris d'Almenara-Casablanca M (límit Miocè-Pliocè), Almenara-
Casablanca 4 (Pliocè tardà), Almenara-Casablanca 1 (Plistocè inicial) i Almenara-
Casablanca 3 (finals Plistocè inicial). D'aquesta manera, la successió d'Almenara-
Casablanca complementa les dades d'altres seqüències Plio-Plistocèniques terrestres ben 
conegudes de la Península Ibèrica, sobretot la de la conca de Guadix-Baza. La 
complementarietat entre la quasi contínua seqüència Plio-Plistocènica de la Conca de 
Guadix-Baza i la successió discontínua però molt rica del complex d'Almenara-Casablanca 
permet una datació exacta d'alguns dels canvis faunístics que es van donar dins l'interval 
de temps del Pliocè-Plistocè primerenc. A més, el conjunt del complex Almenara-
Casablanca conté l'evidència de les primeres aparicions de diversos tàxons, així com la 
persistència d'altres que ja havien desaparegut d’altres regions europees. Per tant, 
proporciona noves proves per al paper particular que la península Ibèrica va jugar durant 
el finals del Neogen i l'inici del Quaternari, que actuà en certs moments com a pont per a 
l'entrada dels tàxons d'Àfrica o, alternativament, com un refugi per a altres tàxons 
d'Europa. Aquest treball  ofereix una revisió actualitzada de la petita successió de 
vertebrats d'aquest complex. 

 

 

 

2011_Agusti_etal_Almenara-Casablanca_QUATERNARY_INTERNATIONAL_.pdf
2011_Agusti_etal_Almenara-Casablanca_QUATERNARY_INTERNATIONAL_.pdf
2011_Agusti_etal_Almenara-Casablanca_QUATERNARY_INTERNATIONAL_.pdf
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   Distribució dels  amfibis i rèptils escatosos als dipòsits d'Almenara-Casablanca (ACB) segons Agustí et al. 2011 

 PLIOCÈ PLISTOCÈ inicial 

JACIMENT-DIPÒSIT ACB 4 ACB 1 ACB 3 

 fa uns 3,59  a  3,03 Ma fa uns 1,8 Ma fa uns 1,07 Ma 

cf. Discoglossus sp. + + + 

Pelobates cultripes cf. genus  + 

Pelodytes cf. punctatus sp. + + 

Bufo bufo + + + 

Bufo sp.   + 

Pelophylax cf. perezi sp. sp. + 

Blanus cinereus + + + 

Agamidae indet. + +  

Tarentola sp. cf. genus +  

Chalcides cf. bedriagai  + + 

Timon cf. lepidus + +  

Lacertidae indet. + + + 

Dopasia sp. + cf. genus  

Natrix maura  +  

Natrix natrix   + 

Coronella girondica + + + 

Malpolon monspessulanus + + + 

Rhinechis scalaris  + + 

Vipera latastei + + + 

 

Més informació: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210004453 

http://eprints.ucm.es/14570/1/Agusti_et_al.,_201_1.pdf 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210004453
http://eprints.ucm.es/14570/1/Agusti_et_al.,_201_1.pdf
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Primeres dades sobre herpetofauna fòssil del Quaternari de les illes Columbretes 

Rafael Marquina, José V. Escobar, Salvador Bailón & Francisco J. Ruiz-Sánchez (2014): XXX 
Jornadas de Paleontología. Sociedad Española de Paleontología. Teruel; 135-138. 

Resum: El propi nom de l'arxipèlag (Ophiusa pels als grecs i Colubraria per als romans) fa 
referència a la gran abundància d'ofidis que hi existia. L'edat d'aquest jaciment no pot ser 
encara confirmada al romandre en estudi les restes trobades de muridins (gènere Mus), 
però presumiblement ha de ser enquadrada en l'Holocè. Els diversos estudis sobre les 
fluctuacions del nivell del mar a la Mediterrània durant el Quaternari assenyalen que el 
punt més baix (105-110 metres per sota del nivell actual) es va produir durant l'últim 
màxim glacial. La profunditat en la que se localitza l’arxipèlag (entre 75 i 100 metres) fan 
factible que aquests enclavaments hagin pogut quedar units al continent al llarg de 
l'últim màxim glacial, i poden a la vegada explicar la composició faunística trobada com a 
producte d'un procés de colonització via terrestre des del medi continental adjacent a les 
illes. No obstant això, l'estat preliminar de l'estudi dels rèptils i també dels mamífers 
trobats fins al moment no permet precisar amb més detall aquest extrem. 

L'excavació feta en els materials quaternaris de l'illa Grossa a les Columbretes (Castelló), 
evidencien una comunitat herpetològica més diversa que l'actual, limitada avui en dia a 
una sargantana (Podarcis liolepis atrata). La presència de fragments de dentaris i 
maxil·lars atribuïbles a un lacèrtid però amb unes característiques que només es troben 
als representants actuals del gènere Podarcis, que és l’únic taxó d'escamós actualment 
present a les Illes. Podarcis és un gènere de distribució circummediterrània de taxonomia 
complicada i diferenciació osteològica encara no establerta. El registre de Scincidae 
(Chalcides bedriagai) constitueix la primera cita del grup a l'arxipèlag, indicant una 
extinció del tàxon prèvia a l'inici dels estudis científics de l'arxipèlag (segle XIX). 

Tradicionalment s'ha considerat que a les Columbretes hi habitaven escurçons. No 
obstant això, les referències exactes a material d'aquest grup provinent de l'arxipèlag són 
clarament difuses. La manca de casos documentats de mossegades als operaris en la 
construcció del far o als propis faroners va fer pensar en la idea que en realitat es 
tractava d'alguna espècie de colúbrid (Bemis, 1968). El tema es va resoldre amb la 
descripció d'un exemplar d’escurçó ibèric provinent de les illes (Bemis, 1968) i que es 
conserva actualment a Madrid al Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC) sota el 
número de referència 468 a la col·lecció herpetològica. No obstant això, l'origen 
d'aquesta resta està envoltat de certa polèmica ja que l'etiqueta original de l'exemplar es 
va perdre, sent l'actual una transcripció de l'original. Les restes fòssils trobats en el loess 
de l'Illa Grossa confirmen la presència d'escurçons, i no colúbrids. Es van recuperar 
vèrtebres dorsals i dents inoculadores de verí clarament atribuïbles a un escurçó de tipus 
europeu (Vipera sp.)  

Més informació: http://www.olajedatos.com/ltp/Cartografia%20Escaneada/Mediterraneo%20y%20Baleares/48%20Nao-

Barcelona.png 

file://///csis.dmn/dfs/usuaris4/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2014-Marquina%20et%20al.-Columbretes.pdf
http://www.olajedatos.com/ltp/Cartografia%20Escaneada/Mediterraneo%20y%20Baleares/48%20Nao-Barcelona.png
http://www.olajedatos.com/ltp/Cartografia%20Escaneada/Mediterraneo%20y%20Baleares/48%20Nao-Barcelona.png
http://www.olajedatos.com/ltp/Cartografia%20Escaneada/Mediterraneo%20y%20Baleares/48%20Nao-Barcelona.png
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NOVETATS HERPETOPALEONTOLÒGIQUES A LES ILLES BALEARS 

Un nou llangardaix fòssil per Mallorca 

Maioricalacerta rafelinensis, gen. et sp. nov. (Squamata, Lacertidae), del pliocè inferior 
de Mallorca (Balears, Mar Mediterrani Occidental) 

Salvador Bailon, Renaud Boistel, Pere Bover, & Josep Antoni Alcover (2014): 
Maioricalacerta rafelinensis, gen. et sp. nov. (Squamata, Lacertidae), from the early 
Pliocene of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean Sea). Journal of 
Vertebrate Paleontology 34(2):318–326, March 2014 

Resum: Es descriu un nou gènere i espècie de Lacertidae, Maioricalacerta rafelinensis, 
gen. et sp. nov., es tracta d’un llangardaix de mida tipus Lacerta o Timon amb dents 
ambliodontes procedent del jaciment del Caló d'en Rafelino (Manacor, Mallorca), dels 
inicis del Pliocè (Zanclià) de Mallorca (Illes Balears) de fa ara uns 5,33 Ma (final de la crisis 
salina del Messinià) (nota: hi ha 3 tipus diferents de denticions, les acrodontes són dents 
fixades en la part superior de la mandíbula; pleurodontes són dents fixades en la 
superfície interna i les tecodontes que són dents dins de cavitats. El terme ambliodont, 
es refereix a la forma i distribució de les dents, on les tres dents posteriors dels dentaris 
resulten engrandides i molariformes). La presència de les dents ambliodontes separa 
Maioricalacerta d’altres espècies recents de Lacertidae. Maioricalacerta difereix dels 
lacèrtids ambliodonts del Terciari europeu (Quercycerta, Escampcerta, Mediolacerta, 
Pseudeumeces, Dracaenosaurus, Amblyolacerta i Ligerosaurus) en l'eixamplament 
anteroposterior i mediolateral de les dents i en l'àmplia paret lateral del dentari, que és 
massiva, relativament curta, i robusta. Dracaenosaurus mostra una morfologia similar del 
dentari, però el nombre de dents és menor i són més ambliodontes que en 
Maioricalacerta. La dentició observada en Maioricalacerta suggereix que la dieta de 
l'espècie es relaciona amb un consum de preses dures, potser mol·luscs. La reducció de la 
longitud del dentari constitueix un avantatge biomecànica evolutiva per a consumir 
aquest tipus de presa, ja que millora la força de la mossegada. No obstant això, el seu 
moviment és probable que hagi estat més lent però potencialment més precís. La 
robustesa de la estructures dentals en Maioricalacerta també contribueix a millorar la 
resistència de l'os contra l'augment de la pressió estàtica a la qual se sotmet durant el 
tancament de la mandíbula. Maioricalacerta és el lacèrtid ambliodont més recent 
conegut i l'únic descrit del Pliocè d'Europa.  

L'associació faunística del Caló d’en Rafelino, no havia estat mai registrada a Mallorca. 
Compte amb diversos rèptils (Vipera sp. del complex escurçons orientals, Vipera cf. 
natiensis, un ofidi colubroid, una tortuga, un ànguid, i el lacèrtid descrit). 

Mes informació:  http://archeozoo-archeobota.mnhn.fr/IMG/pdf/2014-Maioricalacerta.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/260479787_Maioricalacerta_rafelinensis_gen_et_sp_nov_Squam
ata_Lacertidae_from_the_Early_Pliocene_of_Mallorca_Balearic_Islands_Western_Mediterranean_Sea 

http://archeozoo-archeobota.mnhn.fr/IMG/pdf/2014-Maioricalacerta.pdf
https://www.researchgate.net/publication/260479787_Maioricalacerta_rafelinensis_gen_et_sp_nov_Squamata_Lacertidae_from_the_Early_Pliocene_of_Mallorca_Balearic_Islands_Western_Mediterranean_Sea
https://www.researchgate.net/publication/260479787_Maioricalacerta_rafelinensis_gen_et_sp_nov_Squamata_Lacertidae_from_the_Early_Pliocene_of_Mallorca_Balearic_Islands_Western_Mediterranean_Sea
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Primer registre fòssil d'escurçons del "complex de vipèrids orientals" (Serpentes: 
Viperidae) del Pliocè inferior de les illes de la Mediterrània occidental  

Les primeres restes fòssils atribuïts a serps procedents de les Balears es van obtenir a 
Menorca, on Bailón et al. (2002) van descriure l'espècie fòssil Vipera natiensis. 
Posteriorment Bailón et al. (2005) van documentar la presència de colúbrids en aquesta 
mateixa illa. Aquest mateix any es va descobrir a Mallorca el jaciment del Caló d'en Rafelino 
(CdR), del Pliocè inferior, que va ser donat a conèixer per Bover et al (2007). Aquest dipòsit 
consisteix en una bretxa fossilífera molt pobra amb una matriu de llims vermells endurits 
que emplenen una antiga cavitat emplaçada dins el Complex d'Esculls del Miocè superior. En 
aquest dipòsit es van obtenir les dues úniques vèrtebres d'un vipèrid que s'ha pogut atribuir 
al complex d'escurçons orientals (CVO) (Bailón et al., 2010). Es tracta d'una espècie de grans 
dimensions, amb una longitud corporal propera o superior als 2 m, que la converteix en 
l'escurçó fòssil que aconsegueix majors dimensions d'Europa. Associats a aquestes restes 
han aparegut altres rèptils [un llangardaix Maioricalacerla rafelinensis (Bailón el al., 2014); 
un escurçó cf. Vipera natiensis, un ànguid Dopasia sp., una serp (Colubrinae indet.) i una 
tortuga terrestre de grans dimensions (Testudinidae) (Bover et al., 2014)]. Aquesta fauna ha 
permès ampliar el coneixement de la colonització de les Balears durant el Messinià, i de la 
fase inicial de la seva evolució en condicions d'aïllament, iniciada fa 5,33 Ma (finals de la crisi 
salina del Messinià). 

El jaciment de Na Burguesa-1 (NB-1) 
D'acord amb Bover et al. (2014) la fauna herpetològica de Na Burguesa-1 inclou un queloni 
(indet.), un gecònid (indet.), un lacèrtid (indet.), un escíncid (cf. Chalcides), un ànguid 
(Dopasia), un escolecofidi (indet.), un colúbrid (indet.) i un vipèrid, que de forma temptativa, 
es va atribuir a un vipèrid del CVO. 
L'objectiu d'aquest treball era confirmar la presència d'un escurçó pertanyent al CVO al 
jaciment de Na Burguesa-1 a partir d'una nova vèrtebra, de grans dimensions, recentment 
exhumada. L'atribució de la vèrtebra dorsal IMEDEA 104.072 a la família Viperidae es basa 
en la següent combinació de caràcters: (1) arc neural deprimit en norma posterior, (2) 
facetes articulars zigapofisàries inclinades dorsalment, (3) procés parapofisari orientat 
antero-ventralment i (4) còtil i còndil desenvolupats (Bailón et al., 2010). Aquesta vèrtebra 
documenta la presència d'un escurçó del CVO al jaciment de NB-1. L'establiment de la 
identitat específica d'aquesta escurçó i de la seva relació amb l'escurçó del CdR requereix 
l'obtenció de nous materials. 

L'escurçó del Caló d'en Rafelino 
El CVO conté l'escurçó del desert (Daboia deserti) del nord d'Àfrica; l'escurçó llevantí 
(Macrovipera lebetina) de l'Orient Mitjà i del nord d'Àfrica; l'escurçó magribí (Daboia 
mauritanica), del nord-oest d'Àfrica; l'escurçó de Milos (Macrovipera schweitzeri) de 
l'arxipèlag de les Cíclades al mar Egeu, com l'illa de Milos i les seves illes satèl·lits; i 
probablement l'escurçó palestí (Daboia palestinae) d'Israel, Síria, Jordània i el Líban; i 
diverses formes fòssils. Nilson & Andrén (1997) també van incloure en aquest clade l'escurçó 
de Russel (Daboia russeli). Aquestes serps tendeixen a trobar-se en elevacions baixes i 

http://squamates.blogspot.com/2010/11/calo-den-rafelino-viper.html
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latituds baixes, i prefereixen climes càlids i secs, i ponen ous (a diferència del gènere 
Vipera de països europeus i de l'Orient Mitjà ).  Bailón et al. han documentat el primer 
registre fòssil d'escurçons orientals del Pliocè de la Mediterrània occidental. Es van trobar 
dues vèrtebres de grans dimensions en dipòsits càrstics a la costa oriental de Mallorca, prop 
de Caló d'en Rafelino. La longitud del centrum de la vèrtebra troncal (12,7 mm) representa la 
mostra més gran coneguda del complex d'escurçons Orientals i suggereix una espècie que va 
assolir una longitud corporal d'uns 200 cm. Els autors plantegen la hipòtesi que aquesta serp 
va arribar a Mallorca en el Miocè (5,6-5,32 Ma) durant la crisi salina del Messinià. En aquest 
moment el nivell del mar va descendir uns 1500m, establint-se una connexió entre la 
Península i les Illes Balears. Tanmateix aleshores van existir, molt probablement, condicions 
ecològiques favorables per aquestes serps, disposant d'un clima càlid-temperat i un paisatge 
obert relativament sec. Els autors suggereixen que per la seva gran mida corporal; l'escurçó 
del Caló d'en Rafelino es pot considerar un dels depredadors més grans de Mallorca durant 
els inicis del Pliocè. 

 

Mapa de les Illes Balears amb la ubicació dels jaciments  d'interval de finals Miocè / inicis del 
Pliocè en vermell [NB-1= Na Burguesa-1 i CdR= Caló d'en Rafelino ] i dels altres jaciments del 
Pliocè de Balears, mencionats, en negra [CF =Crull de Cap Farrutx, CM =Cala Morlanda, PN 
=Punta Nati, SF = Ses Fontanelles]. Extret i modificat de Bover et al., (2014). 

Més informació:  - Enrique Torres, Salvador Bailón, Pons Boxer & Josep Antoni Alcover (2014): Sobre 
la presencia de un vipérido de gran talla perteneciente al Complejo de víboras orientales en el 
yacimiento de Na  Burguesa-1 (Mioceno Superior/Plioceno Inferior, Mallorca). XXX Jornadas de 
Paleontología. Sociedad Española de Paleontología. Teruel,  237-240. 
https://mega.nz/#!RAYxSTLB!4UZPp2YgkvFLXesF1wLCT4P0_zK5kmBh7znMQCvEEFY                                                   
- - Salvador Bailón, Pons Boxer & Josep Antoni Alcover (2010): First fossil record of Vipera Laurenti 
1768 'Oriental Vipers Complex' (Serpentes: Viperidae) from the Early Pliocene of the Western 
Mediterranean islands. Comptes Rendus Palevol, 9(4): 147-154.  
https://www.researchgate.net/publication/248554350_First_fossil_record_of_Vipera_Laurenti_176
8_'Oriental_Vipers_Complex'_Serpentes_Viperidae_from_the_Early_Pliocene_of_the_Western_Me
diterranean_islands 

2014-Torresetal-Vipera-Mallorca.pdf
2014-Torresetal-Vipera-Mallorca.pdf
2014-Torresetal-Vipera-Mallorca.pdf
https://mega.nz/#!RAYxSTLB!4UZPp2YgkvFLXesF1wLCT4P0_zK5kmBh7znMQCvEEFY
https://www.researchgate.net/publication/248554350_First_fossil_record_of_Vipera_Laurenti_1768_'Oriental_Vipers_Complex'_Serpentes_Viperidae_from_the_Early_Pliocene_of_the_Western_Mediterranean_islands
https://www.researchgate.net/publication/248554350_First_fossil_record_of_Vipera_Laurenti_1768_'Oriental_Vipers_Complex'_Serpentes_Viperidae_from_the_Early_Pliocene_of_the_Western_Mediterranean_islands
https://www.researchgate.net/publication/248554350_First_fossil_record_of_Vipera_Laurenti_1768_'Oriental_Vipers_Complex'_Serpentes_Viperidae_from_the_Early_Pliocene_of_the_Western_Mediterranean_islands
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Coneixement actual sobre la paleontologia de vertebrats de les Illes Balears 

Pere BOVER (2011): La paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: La contribució 
de les excavacions recents. ENDINS, 35 / Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 17: 299-316. 
 

Resum: El coneixement sobre la paleontologia de vertebrats de les Illes Balears s’ha vist 
considerablement millorat gràcies a les tasques d’exploració, excavació i estudi de nous 
jaciments durant els darrers 16 anys. Jaciments mallorquins com ara el caló d’en Rafelino, 
la cova des Pas de Vallgornera, la cova Estreta o la cova des Moro, o els jaciments 
menorquins de la zona de punta Nati, han aportat importants materials paleontològics 
que han permès, entre altres coses, entendre alguns dels punts més enigmàtics de la 
paleozoogeografia balear o bé analitzar aspectes concrets d’espècies fòssils 
emblemàtiques tals com Myotragus balearicus. Així, els avenços més importants han 
estat la millora del coneixement de l’estructura faunística del Pliocè de Mallorca (fauna 
del Myotragus) i Menorca (fauna del Nuralagus), les relacions entre aquestes faunes, i 
l’estudi d’aspectes diversos de M. balearicus pel que fa a la seva biologia (fisiologia, 
anatomia del cervell i òrgans dels sentits, estimes de pes, locomoció, etc.) i extinció 
(cronologia i causes). A més, fins a la data, s’han descrit tres nous gèneres, vuit espècies 
noves i una icnoespècie nova de vertebrats terrestres o voladors. 

 

 

 

Resum esquemàtic del contingut herpetològic de les illes Balears durant els darrers 5 
milions d’anys. Les fletxes grises indiquen contacte entre Mallorca i Menorca durant les 
glaciacions del Quaternari. Modificat de Bover (2011), on trobareu la informació 
complerta de la fauna de vertebrats terrestres.  
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MALLORCA MENORCA PITIÜSES 

Vipera aff. Natiensis Vipera natiensis  

Viperidae sp. (grup d'escurçons orientals)   

 Vipera sp.  

 Blanus sp.  

 Gekkonidae indet.  

Colubridae indet. Coluber sp.  

Maioricalacerta rafelinensis   

Lacertidae indet. Podarcis sp. Podarcis sp. 

Anguidae cf. Ophiosaurus   

Testudines indet. Titanochelon? gymnesica Testudines - Quelonia indet. 

 Latonia sp.  

 

Esquema del registre d’Hèrptils del Pliocè inicial de les Balears i la seva relació. Modificat 
de Bover (2011). 
 

Mes informació: http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/viewFile/253952/340738 

 

 
 

La fauna vertebrada del Miocè tardà/principis del Pliocè de Mallorca (Illes Balears, 

Mediterrània Occidental): una actualització  

 

Pere Bover, Juan Rofes, Salvador Bailon, Jordi Agustí, Gloria Cuenca-Bescós, Enric 

Torres & Josep Antoni Alcove (2014): Late Miocene/Early Pliocene vertebrate fauna from 

Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean): an update. Integrative Zoology, 9: 

183–196. 

 
Resum: El registre fòssil de vertebrats de les Illes Balears (Mediterrània occidental) ha 

millorat considerablement en l'última dècada, especialment a Mallorca i Menorca. A 

Menorca, la fauna terrestre del Pliocè va ser actualitzada pel descobriment i descripció del 

lepòrid de gran grandària Nuralagus, diversos rèptils i un amfibi. A Mallorca es van 

investigar paleontològicament 2 dipòsits atribuïts al  Miocè  tardà  / principis del Pliocè : 

Caló d'en Rafelino (CDR) i  Na Burguesa-1 (NB-1). Fins al moment, el jaciment per al 

dipòsit CDR han donat com a resultat: 4 nous tàxons de mamífers i 2 nous rèptils, mentre 

que l'associació faunística del dipòsit descobert recentment (abril 2012) de NB-1 es 

http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/viewFile/253952/340738
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compon actualment de, almenys, 6 mamífers terrestres, 8 rèptils i un amfibi. La seva 

composició faunística i algunes característiques primitives dels tàxons obtinguts 

suggereixen que la cronologia d'aquest dipòsit és una mica anterior que la del CDR. Els 

vertebrats terrestres registrats en aquests 2 dipòsits mallorquins estan canviant la visió del 

conjunt paleozoològic prèviament conegut pel Plio-Plistocè de l'illa. Característiques 

morfològiques mostrades per alguns dels tàxons suggereixen que aquestes faunes estarien 

en el començament d'una evolució aïllada. En aquest article es presenta un informe 

preliminar sobre els fòssils recuperats al jaciment NB-1, així com algunes dades no 

publicats de CDR, i s'analitza tota la fauna de tots dos jaciments mallorquins, centrant-se 

en aspectes taxonòmics i paleobiogeogràfics. 
 

Més informació: Late Miocene/Early Pliocene vertebrate fauna from Mallorca (Balearic Islands, 
Western   Mediterranean): an update  Pere Bover, Juan Rofes, Salvador Bailon, Jor di Agustí, 
Gloria Cuenca-Bescós, Enric Torres & Josep Antoni Alcover 
 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/113378/4/Bover-Integrative-Zoology-2014-v9-p183.pdf 

 

 

Nova proposta de gènere per a les grans Testudinidae (Cryptodira) europees del 

Neògen i primera hipòtesi filogenètica per les tortugues mitjanes i gegants del 

registre del Cenozoic europeu 
 

Adán Pérez-García & Evangelos Vlachos (2014): New generic proposal for the European 
Neogene large testudinids (Cryptodira) and the first phylogenetic hypothesis for the 
medium and large representatives of the European Cenozoic record. Zoological Journal of 
the Linnean Society, 172: 653–719.  

 

Resum: Els fòssils de testudínids són coneguts a Europa des de l'Eocè, amb diversos 

tàxons de mida mitjana (de més de 30 cm a menys de 70 cm) reconeguts en el registre 

del Paleògen, la majoria d'ells són poc coneguts. La mida de diversos tàxons del Neògen 

europeu són més grans (entre 100 i 200 cm). Aquestes grans tortugues de terra eren 

relativament abundants i diverses, i es trobaven des de principis del Miocè al Plistocè. No 

obstant això, hi ha una bretxa de nomenclatura a nivell genèric de les formes del Neògen, 

ja que per la seva assignació s'utilitza en general la més primitiva Cheirogaster de l'Eocè, i 

per tant, no pot ser sostinguda. Això es deu al fet que el relativament poc material s'ha 

assignat a les espècies descrites, i també per l'absència d'un estudi detallat, comparant 

tots els tàxons d'Europa. En aquest treball, s'han incorporat per primera vegada els 

tàxons europeus del Cenozoic en una matriu de dades, de manera que es justifica una 

hipòtesi sobre les seves relacions filogenètiques. Aquest estudi identifica els grans 

2014-Bover%20et%20al%20%20INZ.pdf
2014-Bover%20et%20al%20%20INZ.pdf
2014-Bover%20et%20al%20%20INZ.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/113378/4/Bover-Integrative-Zoology-2014-v9-p183.pdf
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testudínids des del Neogen d'Europa com pertanyents a un clade monofilètic, assignat al 

nou gènere Titanochelon. El fins llavors poc conegut 'Testudo' bolivari, proposat gairebé 

un segle enrere però que no tenia diagnòstic, s'analitza en detall. Es reconeix com el gran 

testudínid més representat del registre d'Europa, i és identificat com l'espècie tipus del 

Titanochelon gen. nov.. La seva comparació amb les altres espècies del Neogen permet 

un estudi detallat dels nous gèneres i una anàlisi de les seves relacions filogenètiques 

amb els altres tàxons d'Europa. 

 

Més informació: 
https://www.researchgate.net/publication/267392457_New_generic_proposal_for_the_
European_Neogene_large_testudinids_Cryptodira_and_the_first_phylogenetic_hypothes
is_for_the_medium_and_large_representatives_of_the_European_Cenozoic_record 

 
 

 

Un nou gènere per 'Testudo' gigas, el testudinid més gran del Paleogen europeu 
 

Adán Pérez García (2015): A new genus for ‘Testudo’ gigas, the largest European 
Paleogene testudinid. Journal of Vertebrate Paleontology. 36(1) DOI: 
10.1080/02724634.2015.1030024. 

 

Resum: Es proposa un nou gènere, Taraschelon, per a la tortuga més gran coneguda en el 
registre europeu del Paleogen. El seu tipus i únic exemplar conegut de 'Testudo' gigas, es 
va descriure en la primera meitat del segle XIX. Prové de la localitat francesa de 
Bournoncle-Sant-Pierre, a Alvèrnia (Haute-Loire). La informació disponible sobre aquesta 
espècie ha estat fins ara extremadament limitada i parcialment incorrecta. L'estudi 
detallat confirma la validesa d'aquesta espècie i, per primera vegada, permet un 
diagnòstic. Taraschelon és el primer gènere de tortuga de terra  identificat en el registre 
europeu de l’Oligocè, i un dels pocs gèneres coneguts del Paleogen d'aquest continent. 
La comparació de Taraschelon amb altres formes primitives d'Europa mostra una 
important diversitat de Testudinidae al Paleogen d'aquest continent. 

 

Més informació: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2015.1030024?journalCode=ujvp20 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/267392457_New_generic_proposal_for_the_European_Neogene_large_testudinids_Cryptodira_and_the_first_phylogenetic_hypothesis_for_the_medium_and_large_representatives_of_the_European_Cenozoic_record
https://www.researchgate.net/publication/267392457_New_generic_proposal_for_the_European_Neogene_large_testudinids_Cryptodira_and_the_first_phylogenetic_hypothesis_for_the_medium_and_large_representatives_of_the_European_Cenozoic_record
https://www.researchgate.net/publication/267392457_New_generic_proposal_for_the_European_Neogene_large_testudinids_Cryptodira_and_the_first_phylogenetic_hypothesis_for_the_medium_and_large_representatives_of_the_European_Cenozoic_record
https://www.researchgate.net/profile/Adan_Perez_Garcia
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2015.1030024
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2015.1030024
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2015.1030024?journalCode=ujvp20
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I DE LES TORTUGUES PETITES, QUE? 

 

 

 

La tortuga del Miocè Testudo catalaunicus Bataller, 1926, i una filogènia revisada de les 
espècies extintes de gènere Testudo (Testudines: Testudinidae)  

 

Àngel H. Lujàn, Massimo Delfino, Josep M. Robles & David M. Alba (2016): The Miocene 
tortoise Testudo catalaunica Bataller, 1926, and a revised phylogeny of extinct species of 
genus Testudo (Testudines: Testudinidae). The Linnean Society of London, Zoological 
Journal of the Linnean Society, 2016: 1-31. 

 

Es proporciona una revisió taxonòmica del testudínid extint Testudo catalaunica, basada 
en materials publicats i no publicats de diversos jaciments del Miocè (Aragoniense i 
Vallesià) de la Conca del Vallès-Penedès (nord-est Península Ibèrica).  

Es demostra que Testudo catalaunica irregularis és sinònim de T. catalaunica (ja que es  
tracta d’un exemplar juvenil), i es proporciona, a més, un diagnòstic esmenat d'aquest 
últim basat en el material estudiat en aquest treball. Al contrari d'alguns suggeriments 
recents, aquest diagnòstic esmenat contradiu una atribució alternativa de T. catalaunica 
a Paleotestudo. Aquest últim es considerat merament com un subgènere de Testudo, 
basant-se en una anàlisi cladística que avalua la posició filogenètica de totes les espècies 
existents conegudes i la majoria d'extintes de Testudo actualment reconegudes com a 
vàlides (incloent T. catalaunica).  

L’anàlisi filogenètica (que recupera la filogènia molecular de les Testudo s.l. existents) és 
compatible amb un esquema taxonòmic en què els tres subgèneres existents de Testudo 
estan representats en el registre fòssil. Testudo s.s. es recupera com el taxó germà de 
Testudo (Agrionemys) + [Testudo (Paleotestudo) + Testudo (Chersine)]. Per tant, la 
Testudo extinta (Paleotestudo) és el taxó germà del clade Testudo (Chersine). Aquest 
últim subgènere es revela com el clade més divers de Testudo s.l. en el registre fòssil, 
amb T. catalaunica + Testudo steinheimensis que constitueix un subclade diferent de la 
que inclou Testudo hermanni.  
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Arbre filogenètic de Testudo spp. extret de Luján et al., 2016 (en vermell les espècies del 

subgènere Testudo; en verd el subgènere Agrionemys; en rosa el subgènere Paleotestudo; en 

blau el subgènere Chersine), per a més informació, consulteu directament la font original: Àngel 

H. Lujàn, Massimo Delfino, Josep M. Robles & David M. Alba (2016): The Miocene tortoise 
Testudo catalaunica Bataller, 1926, and a revised phylogeny of extinct species of genus 
Testudo (Testudines: Testudinidae). The Linnean Society of London, Zoological Journal of the 
Linnean Society, 2016: 1-31. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12414/abstract 

  

 

Testudo catalaunica Bataller, 1926 (Testudines: Testudinidae) és una espècie de tortuga 

de mida mitjana descrita originalment de la localitat de Sant Quirze (SQ; MN7+8, 

Aragonià tardà, Miocè mitg) a la Conca del Vallès-Penedès (NE Península Ibèrica). Bataller 

(1926) descriu tres mostres (sintipus, dos dipositats al Museu de Geologia del Seminari 

de Barcelona, i l'altre està perdut a l'actualitat). Posteriorment, Bergounioux (1958) 

descriu una mostra addicional de la localitat tipus (dipositat al Museu Geològic i Miner de 

Madrid), que denomina Testudo catalaunica var. irregularis. Això últim és vàlid 

nomenclaturalment com un nom de grup d'espècies, però es considera un sinònim, un 

juvenil de T. catalaunica s.s. (Auffenberg 1974; Pérez-García i Murelaga 2013). Jiménez 

Fuentes i Martí de Jesús (1991) designen l'espècimen figurat per Bataller (1926) com el 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12414/abstract
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lectotipus. Més recentment, aquest taxó s'ha atribuït al gènere Paleotestudo Lapparent 

de Broin, 2000 (Lapparent de Broin et al, 2006a, b;. Pérez-García i Murelaga 2013). Es 

presenta el material prèviament inèdit d'aquest taxó de les localitats del Vallès-Penedès 

de SQ i Castell de Barberà (CB, MN9?), així com de la sèrie estratigràfica del jaciment de 

Can Mata (ACM, MN7 + 8). El nou material d'ACM (diverses closques completes i diversos 

fragments de closques) confirma una atribució a T. catalaunica, a la qual se li havia 

assignat provisionalment només en els llistats de fauna preliminars (Alba et al., 2006). El 

nou material de CB (una closca completa i plaques aïllades) ens permet, a més,  

determinar la presència de T. catalaunica en aquesta localitat, per tant sembla probable 

que s’estengués cronoestratigràficament a principis del Vallesià (malgrat que l'antiguitat 

de CB és encara discutible). Tot aquest material, juntament amb les noves restes de la 

localitat tipus (cloves parcials i fragments de closques), permetrà en el futur un 

diagnòstic esmenat de T. catalaunica, que es caracteritza per un lòbul anterior plastral 

trapezoïdal, així com els la 1a neural subrectangular amb una constricció posterior 

marcada (que s'estreny darrere del solc posterior de la 1a vertebral). S'indica, a més, que 

el T. catalaunica no és atribuïble a Paleotestudo, perquè no té la pygal convexa (en 

mascles i femelles) considerat diagnòstic d'aquest gènere (Lapparent de Broin, 2006a), 

mentre que la morfologia dels cantells de la closca (Lapparent de Broin, 2000, 2006a) 

aquí es considera com a variable en testudínids. Comparacions més detallades amb una 

altra tortuga entre petita i mitjana roman des de finals de l’Aragonià a les localitats del 

Vallesià d'altres llocs d'Europa que es requeriria per avaluar la presència de T. 

catalaunica fora de la Conca del Vallès-Penedès, així com el seu potencial sinonímia amb 

altres tàxons actualment acceptats (com ara Testudo steinheimensis Schleich, 1981) amb 

l'altres tàxons d'Europa. 

 

Més informació: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12414/abstract 
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