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Resum:
Les restes de Testudo hermanni recuperades durant les campanyes d’excavació arqueològica a la Cova
del Rinoceront de la pedrera de ca n’Aymerich (Castelldefels, massís del Garraf) són la col·lecció més
important d’aquesta espècie en el seu estat fòssil tan en número de restes com en número mínim
d’individus dins el Plistocè català. Els materials procedeixen dels sediments caiguts de la cavitat, amb
una seqüència estratigràfica d’11 metres, que hi va haver l’octubre del 2002 a causa d’unes fortes pluges;
aquests sediments dipositats al peu de la cavitat van ser tamisats durant sis mesos, recuperant nombroses
restes de tortugues terrestres i una gran quantitat de vertebrats fòssils.

Aquests fòssils se situen cronològicament entre el Plistocè Mitjà i els moments basals del Plistocè
Superior Antic. Són, junt a les restes de rinoceront, el conjunt faunístic més significatiu format per un
total de 1.500 fragments de closca i plastró que corresponen a un mínim de 11 individus.

Aquestes restes de Testudo hermanni de la Cova del Rinoceront són de vital importància per la
paleoclimatologia i pel registre fòssil del Plistocè a Catalunya. A més, tenen també un especial interès per
la contribució al coneixement d’aquesta espècie en el seu estat fòssil al massís del Garraf, un espai on
s’ha realitzat una important tasca de reintroducció de l’espècimen.

Paraules clau: Cova del Rinoceront, Plistocè, Testudo hermanni, massís del Garraf, Catalunya.

Abstract:
The tortoise remains from cova del Rinoceront, situated in the ca n’Aymerich’s quarry  (Castelldefels,
Barcelona),  are very abundant in this plistocenic deposit. The cave is in Garraf mountain system in
contact with Holocene alluvial deposits from Llobregat river.
The cave is split by the calcareous exploitation and the raining caused that the sediments and the bones
fell down; we have sieved these sediments during October 2002 to may 2003. We have recuperate the
following vertebrate fossils: Cervus elaphus, Capra sp., Hemitragus sp., Dama sp., Capreolus capreolus,
Elephas sp., Crocuta crocuta, Bos/Bison, Felis sp., Vulpes vulpes, Dicerorhinus etruscus brachycephalus,
Talpa, Anfibios indet., Erinaceus sp., Pelobates cultiprex, Arvicolidae indet, Lacertidae, Apodemus y
Myotis sp. and invertebrate fossils: Helix sp., Murex brandaris, Testacella halitodea.

The Testudo hermanni remains are from Middle Pleistocene to Upper ancient Pleistocene. At the moment
we have 11 individuals and more than 1500 fragments.

Key words: Rhinoceros’s Cave, Pleistocen, Testudo hermanni, Garraf’s massif. Catalonia.

Situació del Jaciment
La cova del Rinoceront es troba a la pedrera de ca n’Aymerich, al terme municipal de
Castelldefels, al sud-oest de la comarca del Baix Llobregat (província de Barcelona).
L’enclavament de la cavitat és a les primeres estribacions més suaus del massís calcari del
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Garraf just on aquest entra en contacte amb l’extrem més meridional de la plana al·luvial
del Delta del Llobregat. La cavitat es situa a tan sols set-cents metres de la línia de costa
actual i a uns 25 metres sobre el nivell del mar (Annex d’immatges 1, pàg. 103).

L’extracció de pedra calcària ha desfigurat el paisatge original on es troba la cova del
Rinoceront. Antigament, aquest estava ocupat per les dues vessants suaus de la serra de
l’Argelagosa i pel fondo de ca n’Aymerich, on circulava un torrent que tenia el seu
desguàs a pocs metres de l’entrada. Malauradament, les continues voladures de la pedrera
han destruït tot aquest paisatge així com la major part de la cova del Rinoceront, cosa que
dificulta la interpretació geològica de la cavitat i del seu entorn més immediat, bé que
alhora ha permès el descobriment d’aquest important jaciment quaternari.

El massís del Garraf és un conjunt muntanyós que forma part de la Serralada Litoral
Catalana, caracteritzat pels  relleus baixos i per una litologia de pissarres del paleozoic en
els pisos inferiors, de conglomerats i sorrenques del trias en els paquets intermitjos i de
calcàries i dolomies del cretàcic i juràssic inferior en els pisos superiors. La cova del
Rinoceront es troba en aquesta unitat superior del massís, on s’ha desenvolupat un
important sistema càrstic.

La geologia de Castelldefels ha estat poc estudiada al tractar-se d’un sector marginal del
massís del Garraf que ha centrat pocs interessos. La pedrera de ca n’Aymerich, en el seu
extrem de tramuntana és caracteritza per la presència d’un pla de fractura molt marcat i pel
contacte entre el cretaci i juràssic inferior. És dins d’aquesta falla on sembla que s’han
desenvolupat dues de les cavitats localitzades amb sediments: la Cova del Rinoceront i la
cova Gran. En canvi, la tercera cavitat molt propera, coneguda com a cova de ca
n’Aymerich, és un conducte horitzontal de poc més de 20 metres de recorregut que no
presenta sediments (Daura, Sanz; 2004).

La cova del Rinoceront
La troballa del jaciment s'emmarca en el projecte d’investigació sobre el Primers
pobladors al massís del Garraf-Ordal i eix del Llobregat que estem duen a terme des de la
Universitat de Barcelona. En motiu d’aquest, l’any 2002 vam realitzar prospeccions per la
zona del massís del Garraf-Ordal i Llobregat, i en visitar la pedrera de ca n’Aymerich vam
observar que en l’últim front d’explotació es van destruir i seccionar diverses cavitats,
entre elles la cova del Rinoceront. La fisonomia d’aquesta cavitat ha estat, doncs, molt
modificada per l’acció de la pedrera, ja que ha destruït l’entrada original i bona part del
jaciment. A més, el tall vertical i les fortes pluges han provocat que part dels sediments es
desplomessin dipositant-se al peu del jaciment i deixant al descobert les restes
arqueològiques que van permetre el seu descobriment. En aquestes terres és on vam
intervenir arqueològicament des del mes de desembre del 2002 fins al maig del 2003, amb
el principal objectiu de tamisar-ho tot  per tal de documentar el màxim número d’espècies,
així com la cronologia estimada pel jaciment.

Tot i la verticalitat del jaciment, amb 11 metres de potència arqueològica, l’origen de la
cavitat sembla ser a la falla abans esmentada on hi ha el contacte entre el Juràssic i el
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Cretaci. Aquesta divergència entre les dues unitats sembla que ha estat aprofitat per les
infiltracions de les aigües per formar la cavitat que ha crescut en sentit est-oest. A partir de
la formació de la cavitat i un cop aquesta ha quedat oberta a l’exterior s’ha produït el
reompliment amb sediments i restes de fauna i indústria lítica del Plistocè Mitjà i Superior
Antic.

D’entre les restes recuperades hi ha la següent llista faunística
Carnívors Artiodàctils
Crocuta crocuta sp. aff.  intermedia Bos/Bison
Felis silvestris Cervus elaphus
Lynx pardina aff. spelaea Dama dama
Vulpes vulpes (Actual?) Capreolus capreolus

Hemitragus sp.
Quelonis Capra sp.
Testudo hermanni

Insectívors
Quiròpters Talpa indet.
Myotis sp. Erinaceus europaeus

Lagomorfs Rossegadors
Oryctolagus cuniculus Arvicolidae indet
Lagomorpha indet Apodemus

Proboscidis Perissodàctils
Proboscidi indet. D. etruscus brachycephalus
Taula 1. Llista faunística de la Cova del Rinoceront (Daura, Sanz i Cuenca)

L’existència de fauna quaternària a la pedrera de ca n’Aymerich es coneix des dels anys
cinquanta quan Llopis Lladó i Solé Sabarís van localitzar un jaciment conegut com
Altissench i situat a escassos metres de la Cova del Rinoceront, amb restes de vertebrats
fòssils d’entre els quals destaca les dues espècies d’ós, el bru (Ursus arctos) i el de les
cavernes (Ursus spelaeus) així com pantera (Panthera schaubi o Panthera schreuderi),
rinoceront,  cérvol i porc senglar (Villalta i Crusafont, 1950). A més també són
significatives les restes d’ocells, amb presència d’àguila daurada (Aquila chrysaetus), de
xixella (Columba oenas), colom roquer (Columba livia), de mussol comú (Athene noctua),
de gamarús (Strix aluco), de mussol emigrant (Asio flammeus), de passeriformes com el
passerell golanegre (Carduelis flammea), i el pinsà comú (Fringilla coelebs). En aquests
jaciment antic no hi ha presència de tortuga mediterrània, tot i això és interessant ja que
cronològicament se situa entre les glaciacions del Riss i del Würm, en una fase de clima
suau, temperat i marítim. Alguns elements d’aquest jaciment rebaixen la cronologia al
Plistocè Inferior (Estévez, 1975-1976) i d’altres al Pliocè (Agustí, 1986).
Restes de Tortuga Mediterrània en els Jaciments Arqueològics
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La tortuga és un rèptil de la família dels testudínids distribuït actualment en diferents punts
del litoral mediterrani, aquest animal que acostuma a no superar els 20 cm de llargada, a la
conca Mediterrània  en coneixem fonamentalment les espècies Testudo hermanni, Testudo
graeca, Testudo marginata i Testudo kleimanni. De la tortuga mediterrània hi ha dues
subspècies; la T. h. hermanni  a la Mediterrània occidental i la T. h. boetgeri a la part
oriental. Les tortugues pateixen un fort dimorfisme sexual entre mascles i femelles marcat
per la mida i la forma del plastró.
La T. h. hermanni és una espècie termòfila, tot i que les formes orientals (T.h. boetgeri)
viuen en climes molt diferents als nostre i adaptades a altituds de fins 1.500 metres. D’aquí
que tradicionalment es relacioni aquesta sub-espècie com un bon indicador climatològic –
tot i la cautela dels actualismes-  ja que sovint viuen en àrees amb temperatures superiors
als 14 graus i pluviositat inferior als 700 mm a l’any. Tot i això els adults poden tolerar
temperatures baixes mai inferiors a -10 o -20 graus, però per reproduir-se requereixen una
temperatura entorn als 30 graus, per això entre els mesos de juny i setembre s’ha de donar
aquesta temperatura (Cheylan, 1981; Jiménez, 1998).
A més també el seu actual hàbitat preferencial acostuma a ser aplicat en el passat, al
tractar-se d'un queloni que viu fonamentalment a les zones baixes del litoral en altituds que
no superen els 600 metres i amb una vegetació arbustiva i arbòria de tipus mediterrània.
La distribució actual d’aquesta subspècie a Catalunya se centra al massís de l’Albera, al
delta de l’Ebre, al massís del Garraf i al Priorat. També en trobem al massís del Maures
francès i a Itàlia, en les Illes del Mediterrani com Sicília, Sardenya, Còrsega, Mallorca i
Menorca. Al Garraf, sembla que es va extingir a principis del segle XX (Lozano, Tarín,
1994), tot i que no sabem si aquests exemplars tenien relació amb els del Plistocè. Alguns
autors consideren que si que pot existir aquesta relació (Félix, Budó, Capelleres, Mascort,
2003; Budó et ali, 2004) mentre que d'altres consideren que no i que podrien ser portades
o vingudes posteriorment d'algun refugi europeu (Kuyl, 2002). Tot i això actualment al
Garraf ha estat reintroduïda recentment amb èxit i se’n calculen uns 701 exemplars (Soler,
Martínez, Tarín, Parellada, 2003).
A Catalunya, les troballes d'aquesta espècie en jaciments del plistocè són poc freqüents, si
bé es coneixen des d'antic amb les cites de la Cova de Gràcia (Almera i Bofill, 1903), així
com els exemplars al Carmel (Llopis Lladó, 1942), Girona i Llers (Budó et al 2004). Al
propi massís del Garraf existeix alguns exemplars de Testudo sp. a la zona de la Punta de
les Coves de Sitges durant el Plistocè Superior. (Estévez, 1980). Darrerament noves
troballes a l'Avenc Marcel de Vallirana, del Plistocè Inferior, situen ja en aquest moment
la presència de l'espècie.
La Cova del Rinoceront de la pedrera de ca n’Aymerich, és ara per ara, el jaciment més ric
en quantitat i número d’individus de Testudo hermanni  del Plistocè català. Si bé la
troballa de tortugues fòssils en els jaciments del Plistocè són freqüents, a Catalunya la
manca sistemàtica de treballs centrats en aquestes cronologies fa d’aquesta espècie un cita
bibliogràfica escassa.
El jaciment català més conegut amb restes de tortuga és el de la Cova de Gràcia (Almera i
Bofill, 1903), on les restes han estat classificades com a Testudo hermanni lunellensis per
la seva semblança amb el jaciment francès de Lunel-Viel. Tot i que existeix una important
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discussió entorn l’atribució exacte de les restes (Jiménez Fuentes i Martí de Jesús, 1991;
Hervet, 2002), ja que alguns autors consideren els trets diferencials com una singularitat
pròpia. Aquesta diferenciació es basa en el fet que la vora posterior de la escama humeral
està separada prop d’un centímetre de la vora posterior de l’endosternó, mentre que en el
cas de les tortugues de Gràcia el solc húmero-pectoral es confon amb la línia de sutura
òssia de l’endoesternó. En el nostre cas l’estat fragmentari de les restes no ens ha permès
observar aquestes característiques.
En canvi, a França, hi ha una gran quantitat  de restes de Tortuga mediterrània (Hervet,
2002) que ascendeix a més de 30 localitats, i també d’aquàtiques. A la Península Ibèrica
també hi ha algunes referències plio-plistocèniques en jaciments com ara Guadix-Baza
(Jiménez,  1989), Cova Victòria (Garcia-Porta, 2001), Las Grajas a Màlaga (Jimenez
Fuentes, 1995), també al Plistocè Superior de la Cova d’Hora a Granada (Bailón, 2001),
Gruta da Figueira Brava, Portugal (Laperent de Broin et al, 2000), en el Paleolítico Medio
de la Gruta Nova da Columbeira (Bombarral, Provincia de Extremadura, Portugal)
(Jiménez,et al. 1998) i a Devil’s Tower, a Gibraltar.

Les restes de tortugues procedents de la Cova del Rinoceront (Campanyes 1/2002-
2003)
Les restes de tortugues fòssil trobades a la Cova del Rinoceront de Castelldefels
procedeixen de la campanya de tamisat de les terres esllavissades el 2002 i per tant no
estan associades directament a un nivell estratigràfic dels 8 que hi ha a la cavitat. El
conjunt està format per 1.025 restes de les que destaquen la gran abundància de fragments
de la closca i també del plastró en contraposició a les de l’esquelet, que són molt escasses i
que no són objecte d’aquest estudi.
Del total de les restes, 781 són fragments de closca o plastró que pel seu estat de
fragmentació no han estat adscrites a cap de les plaques conegudes però que podem
afirmar amb tota seguretat que són restes de quelonis terrestres. S’han pogut identificar
244 restes, el que suposa un 23 per cent de la mostra i s’ha fet el càlcul del NMI (Numero
Mínim d’Individus) que ascendeix a 11.
Les plaques de la closca estan formades fonamentalment per una placa nucal situada a la
sortida del cap, seguida al llarg de l'eix de la tortuga per una pre neural i nou de neurals,
per acabar amb la placa suprapigal i pigal, per on surt la cua de l'individu. A ambdós
costats està formada per vuit plaques costals i onze perifèriques. Totes elles estan
documentades a la Cova del Rinoceront. De moment les més abundants són les 81 plaques
perifèriques de les que s’ha pogut distingir quatre plaques onzenes, una primera o segona
anterior i una placa perifèrica segona, de la resta, 67, hem distingit si són anterior o
posteriors. Aquestes plaques són molt nombroses ja que cada individu està format per un
total de vint-i-dos, quedant així suprarepresentades. El mateix que per les costals, amb un
total de 55, tot i que ens ha estat impossible determinar quina d’aquestes és. Finalment
destaquen potser com a més significatives però menys abundants les 7 nucals, 5 preneurals
i 11 neurals.
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 Figura 1: Principals plaques pigals de tortuga de la cova del Rinoceront de Castelldefels
(Barcelona).

D'aquesta part de la closca, la placa que major informació ens aporta és la pigal, ja que ens
serveix per determinar edat, sexe i llargada. En total han estat 11 plaques, tres de les quals



Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia, núm 17,  novembre 2006             15

15

són d’atribució dubtosa pel seu estat fragmentari. A partir d’aquesta sabem que al jaciment
hi ha representats ambdós sexes: 3 femelles, una adulta i l’altra jovenil i 4 mascles, dos
adults i dos jovenils, d’edats i mides variables que poden arribar fins als 22 cm. En total
sumen deu individus, si bé hem d’afegir un darrer ja que disposem d’una placa perifèrica
onzena esquerre que no s’adiu amb cap de les pigals, amb el que el NMI queda de moment
establert en 11 individus.

Figura 2: Plaques de tortuga del plastró i, abaix a la dreta, plaques costals en conexió anatòmica
de la Cova del Rinoceront de Castelldefels (Barcelona).
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Hem calculat la mida de les restes de la Cova del Rinoceront a partir de cada placa i
comparant-les amb les actuals de l’Albera, aplicant la formula:

x= (Llargada Tortuga Referència x Placa Cova Rinoceront) / Placa Referència.

Núm Part mm Llargada total estimada en mm
10 1 Llarg placa 16,6 91,57

2 Amplada vora inferior 9,5
3 Amplada sutura suprapigal 18
4 Amplada màxima 18,7

469 1 Llarg placa 17,8 98,19
2 Amplada vora inferior 9,4
3 Amplada sutura suprapigal 21,5
4 Amplada màxima 21?
5 Gruix màxim 5,3

4 1 Llarg placa 28,2 155,57
2 Amplada vora inferior 10,5
5 Gruix màxim 12,7

197 1 Llarg placa 36,8 203,01
2 Amplada vora inferior 19,2
3 Amplada sutura suprapigal 34,1
5 Gruix màxim 11,2

1291 1 Llarg placa 37 204,12
2 Amplada vora inferior 14,4
5 Gruix màxim 16,5

156 1 Llarg placa 40,5 223,43
2 Amplada vora inferior 15

Taula 1. Mesures de la placa pigal per estimar la llargada total de la closca de la tortuga.

El plastró està format fonamentalment per l'epiplastró, l'entoplastró, l'hioplastró,
l'hipoplastró, el mesoplastró, i el xifiplastró. De la Cova del Rinoceront són significatives
les restes d'epiplastró, que sumen un total de 13, set del costat esquerre i quatre del dret,
que s’adscriuen a 10 individus diferents, resten tres que podrien ser de l’entoplastró tot i
que estan molt fragmentades i no es possible veure els tres solcs anteriors.

Un segon conjunt són les procedents de la zona lateral, entre les plaques de
l'hio/hipoplastró, que les hem pogut identificar pel gir entre la closca i el plastró però sense
poder assignar ni el costat ni la part. D'aquestes hem discernit 16 que corresponen
pròpiament a fragments de hio-hipoplastró i 19 a l'hio/hipoplastró més alguna part de les
perifèriques laterals. Com a peça més singular destaca un fragment de plastró d’un
individu adult de Testudo hermanni que conserva en connexió les plaques de part
l’entoplatró, l’epipalstró i l’hipoplastró esquerre. Finalment resten 4 fragments de
xifiplastró.
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Acumulació dels materials
La caiguda de les restes des de la cova del Rinoceront les ha fragmentat i malmès, fet que
en alguns casos no ens permet d’identificar-les taxonòmicament, ni tampoc de fer-ne un
estudi tafonòmic complet. Caldrà esperar els resultats de l’excavació in situ, per
determinar els diferents agents que han participat en l’acumulació de les restes, a més de
determinar la naturalesa de cada nivell estratigràfic.
Les espècies animals documentades fins al moment indiquen que la vegetació de l’entorn
era de tipus forestal amb un clima humit i càlid/temperat; pel que fa al relleu, seria més
aviat muntanyós.
L’estat actual de les investigacions encara no permet de determinar l’origen de
l'acumulació de fauna al jaciment, a la que s’hi afegeix la destrucció de l’entrada de la
cavitat per l’activitat de la pedrera.
De totes maneres, hem de destacar en primer lloc, que dominen les  restes òssies
d’herbívors en detriment dels carnívors, infrarepresentats per la hiena; contràriament les
evidències tafonòmiques ens indiquen que en els ossos hi ha hagut activitat depredadora
present en les restes de queixalades. En segon lloc, les poques restes d’indústria lítica
indiquen certa activitat humana, probablement de forma esporàdica.
De les restes estudiades de tortuga mediterrània no s'observen marques de tall i tan sols
una conserva possibles mossegades de carnívor. Alguns autors, consideren que molts
d'aquests quelonis presents en jaciments quaternaris són aportats per humans (Jiménez
Fuentes, 1998), però en el nostre cas és impossible corroborar si els homínids han tingut
algun paper alhora d’acumular restes. Si ens haguéssim de declinar cap alguna postura
seria negativa entorn l'activitat humana.
Un segon element que ens pot aportar dades entorn l'acumulació és l'accés posterior al
jaciment a partir de l’any 2003 al restaurar-se la pedrera i instal·lar-s'hi una bastida. Hem
pogut observar que en la part medial del nivell III i en la base del nivell VII hi ha restes de
tortugues, no descartant-se que en puguin existir en els altres nivells, com en el I.
D'aquesta primera inspecció en el jaciment destaca l'event tortuga, un petit sub-nivell del
nivell III on s'observen una gran quantitat de restes de tortuga, i on s’observa una closca de
tortuga seccionada.
Finalment, les fortes concrecions que afecten al jaciment han estat una avantatge en el
despreniment, ja que s'han conservat alguns fragments de closca en connexió anatòmica,
com una placa perifèrica amb la costal.

Conclusions i Discussió
La cova del Rinoceront de la pedrera de ca n'Aymerich és, ara per ara, el jaciment amb
més restes de tortuga de Catalunya i un punt clau per entendre la distribució d'aquesta
espècie al llarg de tot el Plistocè i en especial durant el Mitjà i Superior (300.000-80.000
anys BP). La gran quantitat de restes recuperades al jaciment ha estat per nosaltres una
gran sorpresa i més encara quan en accedir al tall per primera vegada hem pogut observar
l'event tortuga amb la gran quantitat de fòssils que hi ha per excavar, que de ben segur
convertiran aquest jaciment en un dels més importants.
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De moment les restes que hem recuperat fan d'aquesta localitat no només la més rica en
fòssils sinó també un jaciment clau per entendre la climatologia i l’evolució de les faunes
al llarg del Plistocè Mitjà. Les restes de fauna recuperades, amb la presència de rinoceront
etrusc, cérvol, cabra, tars i tortuga com a animals més representatius amb la important
absència de cavall i porc senglar poden ser indicadors d'aquesta relativa bonança climàtica
de la zona d'aprovisionament de les edats representades al jaciment. Tot i això, les dades
de què disposem fins al moment, són molt sesgades amb el que això comporta en aquestes
interpretacions de tipus paleoambientals.
Com ja hem dit, la gènesis de l'acumulació dels materials és encara una incògnita tot i la
certa activitat de carnívors en alguna de les restes. La gran facilitat amb que poden ser
depredats aquests animals pot ser una de les causes de la gran acumulació de restes
recuperades, tot i que no es poden descartar altres factors com ara l’acumulació natural.
Les restes de tortuga mediterrània en la major part de jaciments catalans provenen fins al
moment de troballes aïllades i de contextos estratigràfics poc clars. Les restes de la cova
del Rinoceront, que si bé de moment poden adscriure's a també en aquests paquet de restes
sense estratigrafia precisa, són prou significatives en quan la procedència i gènesis
acumulativa.
Finalment creiem les excavacions que estem duent a terme des de l’any 2003 ja en els
nivells estratigràfics i a l’espera d’arribar als que hi ha més acumulació de tortugues
serviran per poder determinar l’abundància de la Testudo hermanni al llarg del Plistocè
Mitjà, així com la gènesis d’aquesta espècie en les acumulacions de vertebrats del Plistocè.
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Annex d’imatge 1. Jaciment de la Cova del Rinoceront de la pedrera de ca n’Aymerich de
Castelldefels (Barcelona). La primera intervenció arqueològica es va realitzar al peu de la cavitat, on hi
havia els sediments despresos de diferents nivells de la cova. (Referit a la pàgina 10)
Appendix of fig. 1: Deposit of the Cave of the Rhinoceros of the quarry of the house of n'Aymerich
of Castelldefels (Barcelona). The first archeologic intervention was carried out at the foot of the cavity,
where there were the sediments detached of different levels of the cave. (Refered to page 10)



Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia, núm 17,  novembre 2006             107

107

NORMES DE PUBLICACIÓ
El Butlletí de la Societat Catalana d'Herpetologia publica estudis d'investigació científica, tècnics o observacionals
de qualsevol tema relacionat amb els amfibis i els rèptils, en forma de treballs de recerca, revisions/síntesi,  notes i
postil·les.
Només s'accepten  treballs inèdits i que no es trobin en fase de publicació en cap altra revista. La Societat Catalana
d’Herpetologia com editora del Butlletí tindrà tots els drets de publicació. Tots els treballs seran revisats abans
d'ésser acceptats, podent proposar-se modificacions o rectificacions. La qualitat, la concisió i l'originalitat
s’avaluaran com criteris d'acceptació. La Societat Catalana d'Herpetologia, com editora, no comparteix
necessàriament les afirmacions que facin els autors dels articles, així com la correcció del llenguatge que serà
responsabilitat dels autors. Es podrà exigir un formulari annex de declaració d'autoria, originalitat i cessió de drets
d'autor.
S’enviarà a la Seu de la Societat* dues còpies del manuscrit, tipografiat a espai simple en fulls DIN A-4 deixant
marges de 1,5 cm, a més d’un altre en suport informàtic sobre disquet de 3,5”, o millor per correu electrònic, amb
el text complert, especificant el nom de l’arxiu i programa utilitzat (Preferiblement Write-Windows, Word Perfect
5.0 o Word 6.0) o com fitxer adjunt per correu electrònic. Sempre que la revisió es pugui dur a terme, i siguin
d’interès pel soci, els articles es poden escriure en qualsevol idioma, preferentment en català.
Aniran acompanyats d’uns resums al menys en català i en anglès amb les seves corresponents paraules claus en un
nombre no superior a 6, en conjunt  es recomana no superar les 200 paraules. La redacció es farà càrrec del resum
en català en aquells casos d’autors no catalanoparlants. Qualsevol altre resum no hauria d’ultrapassar, amb els dos
altres, el 12 % de l’extensió total del treball. El text ha d’estar el menys formatat possible, sense canvis de tipus de
lletres,  amb arrenglament a l’esquerra, amb un sol espai rera dels punts o les comes i sense tabulacions.
Les taules i figures (gràfics i fotografies) hauran d’ésser de bona qualitat, contrast i en un principi es publicaran en
blanc i negre, atenent-se a la dimensió màxima en què es presentaran que no podrà ser superior als 12 cm  per 18
cm. S’adjuntaran en fulls apart, identificant-les  correctament als fulls i dins del treball. Els peus de figura o taula,
també en fulls apart, hauran d’ésser comprensibles amb tots els símbols explicats i amb la informació necessària
per interpretar correctament sense tenir que recorre al text.
Tots els articles començaran amb el títol, sota els autors, després el lloc de treball o centre si s’escau, al menys una
adreça de contacte, seguit s’inseriran els resums i les paraules claus. Totes les pàgines aniran numerades des de la
primera. El text de l’article s’estructurarà, segons el seu tipus, com segueix:
De recerca: (Articles d’investigació que es recomana no ultrapassar els 15-20 fulls) que hauran de constar de:
Introducció (Serà breu, enfocarà el tema i es fixarà l’objectiu del treball); Material i mètode (Es descriurà amb
detall per tal que es pugui avaluar o repetir per altres investigadors. Si cal es farà menció de les normes ètiques i
legals seguides); Resultats (Seran concisos, clars, incloent el nombre mínim de taules i figures); Discussió (Es
comentarà les troballes pròpies respecte els altres treballs previs, així com les diferències amb altres autors. Les
hipòtesis i les especulacions quedaran clarament diferenciades); Agraïments (Si s’escau) i Referències.
Revisió / Síntesi: (Anàlisi crítica dels coneixements sobre un tema d’interès actualitzat, poden ser reforçats per
dades pròpies. Seguirà una estructura general similar a l’anterior no ultrapassant les 20 planes).
Notes (Treballs eminentment descriptius d’un o més casos o tècniques que suposin una aportació important en el
coneixement del tema. S’estructuraran preferentment amb una Introducció, Observació-resultat, Discussió i
Referències. Extensió màxima recomanada 10 fulls).
Postil·les: (Discussió de treballs publicats recentment al Butlletí o aportacions d’observacions que per les seves
característiques es puguin resumir en un text breu. Es recomana no ultrapassar 3 planes i 10 referències
bibliogràfiques).
En tots els casos les referències seran només aquelles esmentades en el text, en forma d’autor en majúscules i
l’any. S’ordenaran alfabèticament per autors (en majúscules) i cronològicament (cognoms, inicials dels noms, de
tots els autors (any de la publicació): títol original de la referència. Nom complet de la publicació, o abreviació
reconeguda, en cursiva, amb editorial i lloc d’edició i editor si s’escau: Número, i pàgines de l’article o nombre
total si es tracte d'un llibre. Tot seguit es mostren exemples a seguir, d'un article d'una revista, d'un llibre i d'un
capítol d'un llibre:
MALUQUER, J. (1985): Estudi preliminar sobre l'herpetofauna de la Penyagolosa. Butll. Soc. Cat. d'Ictiol. i
Herp..11/13: 5-11.
MAYOL, J. (1985): Rèptils i Amfibis de les Balears. Manuals d'introducció a la naturalesa, 6. Ed: Moll, Palma de
Mallorca. 233 p.
MARTÍNEZ DE CASTILLA, A.; JIMÉNEZ, J. & LACOMBA, I. (1987): Los reptiles de Columbretes, 181-194,
In Alonso, L. A.; Carretero, J. L.  & García, A. M.: Islas Columbretes. Contribución al estudio de su medio
natural. Monografies 5. Generalitat Valenciana. Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. València.
* Societat Catalana d’Herpetologia, Butlletí, Museu de Zoologia, E-08003- Barcelona. sch@soccatherp.org



Butll. Soc. Cat. Herp. 17 Pàgines 1-108 Barcelona, Catalunya,  novembre 2006

SUMARI

Treballs de recerca

Restes fòssils de Testudo hermanni al Massis del Garraf.
Joan Daura, Montse Sanz, Oriol Font Cot & Joan Budó .................................................................  9
Estudi sobre la depredació i supervivència d’exemplars juvenils de tortuga mediterrània (Testudo
hermanni hermanni) a la Serra de l’Albera (Pirineu Oriental, Catalunya).
Joan Budó & Xavier Capallera... ........... ......................................................................................... 20
Genetic variation within Bufo viridis: evidence from mitochondrial 12S and 16S rRNA DNA
sequences.
Vasco Batista, Salvador Carranza, Miguel A. Carretero and D. James Harris.............................  24
Dades sobre el moviment i la dispersió de juvenils de Salamandra salamandra (L.), en un bosc
de Badalona (Catalunya).
Jesús G. Simón; Xavier Rivera1; Josep A. Melero; Nestor Úrios & Alberto Vilagrosa ................  34

Treballs de revisió / síntesi

104 noves observacions de Testudo marginata (Schoepff, 1793) a Grècia i recull bibliogràfic
sobre l’espècie a la península hel·lènica.
Jordi Arias Ferreres ......................................................................................................................... 41

Notes herpetològiques

Un cas de supervivència extrema en larves d’Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) (Anura,
Discoglossidae).
Salvador Domènech Beain & Asun García-Gascó .......................................................................... 51
Albinismo e hipomelanismo en culebra viperina.
F. Ceacero Herrador, L. Pedrajas Pulido. ...................................................................................... 53
Nuevo registro altitudinal para Pelodytes punctatus en Cataluña.
Arregui, L. & García-París, M......................................................................................................... 56

Gigantismo larvario en Salamandra algira Bedriaga 1883, descripción de un caso
D. Escoriza, M. M. Comas & David Donaire .................................................................................. 59

Treballs  nomenclaturals

Noms en català de les tortugues del món recomanats per la Societat Catalana d'Herpetologia.
David Perpiñán................................................................................................................................. 67
Llistat dels amfibis i dels rèptils del paleàrtic occidental, amb una proposta de nom en català. 
Societat Catalana d’Herpetologia, Coordinador: Xavier Rivera ................................................... 78




