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RESUM. Presentam l'amilisi biogeografica de la biota herpetologica de les Balears i
Pitiüses. Baleaphryne muletensis, Laeerta (Podareis) lilfordi i Laeerta (Podareis) pityusensis
són considerats paleondemismes que, presumiblement, haurien colonitzat les nostres illes
durant el Messinia. Totes les altres especies de l'actual biota herpetologica haurien immigrat
a les Balears i Pitiüses gracies a l'acció de l'home.
SUMMARY. In this paper we present a biogeographical analysis of the herpethological
biota of the Balearics and Pityusics. Baleaphyne muletensis, Laeerta (Podareis) lilfordi and
Laeerta (Podareis) pityusensis are considered as palaeoendemics and, plausibly, they colonized our islands during the Messinian. AH the remaining species of the present day herpethological biota must have inmigrated to Balearics and Pityusics due to the intervention of mano

1. INTRODUCCIÓ
La biogeografia. de les especIes ha estat una disciplina gracles a la qual
s'han pogut posar a prova nombroses teories evolutives i ecologiques, contribuint a generar-ne de noves que ens han permes adquirir un cos de coneixements més ample sobre el món que ens envolta. Tanmateix, la biogeografía
s'ha vist influenciada pels mateixos paradigmes evolutius i ecologics que ha
contribult a generar, els quals, a la seva volta, han permes l'elaboració d'una
nova visió biogeografica, amb un contengut empíric totalment falsable, que
comporta la refutació d'alguns paradigmes biogeografics anteriors.
Comunicació presentada al ler Co¡'¡oqui Hispano-Francés d'Herpetologia (Jaca, 1981).
Departament de Zoologia (Vertebrats), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.
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Una de les fites més importants en el desenvolupament de la moderna
biogeografía fou la presentació de l'anomenada teoria de la biogeografía insular
de MAc ARTHUR i WILSON (1967). Aquesta teoria i els seus desenvolupaments
ulteriors té especial importancia quan es tracta de dur endevant l'analisi d'unes
biotes illenques, com és el nostre caso L'objecte del present treball és, efectivament, presentar alguns elements per a l'analisi de la biota herpetologica de les
Balears i Pitiüses a la llum des coneixements actuals. Les interpretacions biogeografiques que donarem de l'herpetofauna de les Balears i Pitiüses no han
d'estar en contradicció amb els coneixements paleogegrafics derivats de les modernes teories geologiques (POMAR, 1978-79; RIBA, 1981) i de la biogeografía
de les paleobiotes insulars.

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Classicament s'ha considerat la colonització de l'actual fauna herpetologica
de les Balears i Pitiüses com a molt antiga. De fet, existeix una barreja de
coneixements que és precís ordenar i qüestionar, oferint noves hipotesis biogeografiques sobre aquesta fauna.
2.1. TAXA ACTUALS.
2.1.1. Bufo viridis.

El primer autor que esmenta l'especie, aportant dades que tenen valor des
del punt de vista que ens ocupa, fou BOETIGER (1880), que descriu la subespecie balearicus sobre exemplars mallorquins i la fa extensible als de Menorca,
i, en una publicació posterior (BOETIGER, 1881) als eivissencs. A partir de 1940
la majoria d'autors (MERTENS, 1940; MARGALEF, 1951; BALCELLIS, 1955; VIDAL,
1966; NADAL et al., 1968; etc) consideren que la forma present a les Balears i
Pitiüses és la típica, cosa que no queda fonamentada fins al treball de VIDAL
(1966). COMPTE (1966) dóna implícita l'antiguitat del poblament d'Eivissa.
L'autor que més ha tractat el cas de B. viridis és COLOM (1951, 1957, 1964,
1978), que el dóna com a absent d'Eivissa,li atorga una gran valor biogeográfica i considera el seu origen tirrenie i el poblement antic. NADAL et al. (1968)
li atribueixen també origen oriental o iniciat a la Tirrenida. SALVADOR (1974)
l'esmenta com a exemple de la via tirrenica balear. HEMMER i KADEL (en premsa), seguint les opinions d'un deIs autors de la present nota, no el consideren
autocton de les Balears. Llevat d'aquest darrers, cap altre autor considera la
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possibilitat d'una introducció humana, bé que VIDAL (1966) es refereix a fortuites i repetides introduccions a Formentera a partir de la població eivissenca.
HEMMER, KADEL i KADEL (1981) assengalen novament la seva presencia a
les Balears com deguda a l'acció de l'home i reivindiquen balearicus com a
subespecie bona en base a l'estudi de les proteines plasmatiques.
2.1.2. Rana perezi.

Quasi tots els autors han donat implícitament un origen espontani als Granots de les Balears, excepte HEMMER i KADEL (1980), els quals postulen una
introducció humana. Tan soIs COLOM (1957, 1978) s'ocupa deIs seus orígens,
que situa a la Meseta castellana o al Massís Iberic. Quant a la seva distribució,
és interessant anotar la seva estricta localització a Formentera (únicament aun
sol safareig), i els dubtes modems sobre la seva efectiva presencia a Menorca
(PRATS, 1979), on un deis autors (J.M.) l'ha escoltat en una ocasió.
2.1.3. Hyla meridionalis.

També és COLOM (1957, 1978) l'únic autor que comenta els possibles orígens del taxon a les Balears i Pitiüses. Esmentant-Io com Hyla arborea perezi
(sic) li dóml un significat clarament oriental, i un hipotetic origen tirrenic, bé
que també admet la possibilitat que provengui del Mitjom Iberic.
Resulta interessant comentar la seva hipotetica pesencia a Mallorca. Donen implícites o explícites referencies personals BARCELÓ (1876) i BoscA
(1881), referint-se a captures personals i de VON WILL. Cap autor d'aquest segle l'esmenta. EIs autors del present treballl'han trobada i escoltada reiteradament a Menorca, pero mai a Mallorca, d'on es pot presumir la seva extinció,
si és que mai hi ha existit. Un altre cas insular d'extinció de Hyla és el de
Madeira, on l'especie fou introdulda el segle passat (SARMENTO, 1948), cas que
contrasta molt amb les denses poblacions canaries, sotmeses, en principi, a una
combinació similar de factores ecologics.
2.1.4. Alytes obstetricans.

La cita original és de BoscA (1881), que va trobar larves a Mallorca. El
següent autor que l'anomena amb fonaments personals (bé que no ho explicita) és ALCOVER (1979), també sobre larves, capturades el 1974. Amb certesa absoluta cal considerar aquestes dades com a confusions amb l'especie
següent.
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2.1.5. Baleaphryne muletensis.

El setembre de 1980 es va comprovar que un exemplar de Discoglossid
capturat viu a la Serra de Tramuntana de Mallorca 'el 1978 pertany a aquest
taxon. Actualment es coneixen alguns adults més i sospitam una diferencia biometrica significativa respecte deIs exemplars fossils (els exemplars actuals són
més menuts). Es poden obtenir alguns detalls sobre aquesta especie a MAYOL
et al. (1981).
2.1.6. Hemidaetylus turcieus.

COLOM (1952) el considera com una forma arcaica d'origen iberic. Posteriorment (COLOM, 1957) el segueix considerant com un animal antic, pero ara
d'origen oriental. A diversos treballs (COLOM, 1957, 1974, 1978) afirma que la
seva colonització va esser anterior a finals del Mioce superior. KWGE (1969)
(in MARTINEZ-RICA, 1974) considera Hemidaetylus com un genere de poca antiguitat i de gran capacitat dispersiva. El propi MARTINEZ-RICA (1974) considera
l'especie introdulda per l'home. MAYOL (1979) aporta proves indirectes, pero
de pes, que rebutgen la interpretació de l'especie com a relíquia.

2.1. 7. Tarentola mauritaniea.
La inforrnació biogeografica aportada per COLOM (1952, 1957, 1958, 1974,
1978) és la rnateixa que per a l'especie anterior, car les tracta conjuntarnent.
Ningú ha postulat explícitament que la seva introducció es degui a l'horne,
pero MAYOL (1979) li troba major capacitat de dispersió que a Hemidaetylus
turcieus, almanco dins de l'arxipelag, i aporta les mateixes proves en contra de
la seva consideració relictual. Es interessant que MARTINEZ-RICA (1965) consideri demostrada la seva absencia a Formentera, i que rnés endavant el mateix
autor (MARTINEZ-RICA, 1974) informi d'observacions recents de l'especie al
Port de La Sabina, que són atribuldes a una colonització recent i d'exit insegur.
2.1.8. Laeerta (Podareis) lilfordi - pityusensis.

Les Sargantanes balears i pitiüses han estat estudiades de molt antic, principalment des del punt de vista microevolutiu. GUNTHER (1874) publica lilfordi
com a bona especie, pero BoscA (1883) descriu pityusensis com una varietat de
muralis, i BEDRIAGA (1879) batia com a Laeerta muralis baleariea les Sargantanes del Port de Maó. Corologicament L. (P.) lilfordi es troba a molts
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deIs illots litorals de Mallorca i de Menorca, inelosa Cabrera, pero manca a les
dues illes grans, llevat de la petita població del Port de Maó, introduida, i de
la que manquen observacions recents. L'absencia de l'especie a les illes grans
s'atribueix, des d'EISENSTRAUT (1949) a la presencia de depredadors introdutts,
especialment d'ofidis, i en concret de Macroprotodon cucullatus. Les vagues
cites de COLOM (1952, 1953, 1957,1978) de la seva presencia al litoral Sud de
Mallorca, reflexades fins i tot als mapes de l'autor, no tenen fonaments coneguts. A les Pitiüses, on manquen els ofidis, L. (P.) pityusensis és present també
a les illes grans. La forma típica (estrictament eivissenca) existeix també al
Port de Palma, essent introduida no fa molt, car no hi ha diferencies que la
permetin considerar com una subespecie aparto Més desconcertant és l'existencia de L. (P.) pityusensis a Ses Illetes, dins la badia de Palma, molt difícil
d'interpretar si no s'admet una introducció. Així ho fan ARNOLD i BURTON
(1978). Pensem que les petites illes litorals eren punt de comer<; habitual en
epoca pre-romana (SEVILLA, in BENNASAR et al., 1979).
La majoria deIs autors relacionen aquestes especies amb L. muralis. CoLOM (1952, 1953, 1957, 1978) precisa més i suposa que el seu avantpassat directe seria Lacerta muralis liolepsis, i que l'entrada a les Balears hauria tengut
lloc a partir de la Península Iberica durant el Mioce Superior o el Plioce. SALVADOR (1974), contrariament, les relaciona amb L. (P.) sicula, i les considera
d'origen tirrenic i pliocenic.

2.1. 9. Lacerta sicula cetti.
Tots els autors que es defineixen sobre l'origen d'aquest taxon a Menorca,
la seva única estació balear, la consideren introduida (MERTENS, in COMPTE,
1968; EISENSTRAUT, 1949; MERTENS, 1951; ARNOLD i HURTON, 1978), amb l'excepció de COLOM (1952), que considera el seu origen com a pliocenic. Posteriorment (COLOM, 1953) li dóna una alta valor biogeografica, i l'inelou (COLOM,
1957, 1978) dins el "cerele de races" balear, atorgant-li un origen oriental. Les
idees de COLOM foren discutides al Simposi de Biogeografia de Barcelona (vegeu COLOM, 1961).

2.1.10. Lacerta perspicillata.
Aquesta sargantana nordafricana fou trobada a Menorca per MERTENS (in
COMPTE, 1968), que la considera introduida. L'esmenten així mateix altres autors (EISENSTRAUT, 1949; MERTENS i WERMU1H, 1960; ARNOLD i BURTON, 1978),
coincidint tots en que es tracta d'un cas de dispersió antropocorica.
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PRATS (1979) ha confirmat la seva presencia modernament. COLOM (1957, 1978)
no l'esmenta a les seves obres.

2.1.11. Testudo hermanni robertmertensi.
La cita de tortugues més antiga que coneixem per a les Balears és la de
l'angles KANE, que les esmenta a la descripció que fa de Mallorca a comen<;aments del segle XVIII, sense determinar l'especie. A les obres posteriors la
sinonímia i homonímia resulten completísimes, i ens estalviarem la seva discussió. De les dades de la taula 1 hem de destacar que COMPTE (1966) va examinar personalment un exemplar capturat a prop d'Eivissa. Aquesta dada no
prova l'existencia estable de la Tortuga Mediterrfmea a Eivissa, car ben bé podria tractar-se d'un exemplar d'introducció recent. COLOM (1957, 1978) considera que les tortugues poden haver estat introduides per l'home a les Balears.
SALVADOR (1974) la considera autoctona i li assigna un origen tirrenic i una
entrada durant el Plioce. LOPEz-JuRADO et al. (1979) esmenten que segons una
antiga tradició (de la qual els autors de la present nota no tenen més notícies)
fou introduida pels fenicis. De fet, UERPMANN (1971) va trobar restes de Testudo sp. al jaciment arqueologic de s'lllot (1.1()0 a.C.).

2.1.12. Testudo graeca.
BARCELÓ (1876) la cita com a introduida des- d' Alger i perfectament aclimatada. MALUQUER (1919) n'obté a Formentera. MARTINEz-RICA (1965) la considera desapareguda de la zona de Sta. EuUtria sobre 1882 segons BoscA. CoLOM (1957, 1978) la considera com a presumiblement introduida a les Pitiüses
(úniques localitats que admet). SALVADOR (1974) l'admet com a introduida a
les Balears, cosa que més tard, en el mateix treball, no ressenya ni cartografia.
LOPEz-JURADO et al. (1979) determina com a T. graeca una important població
de Mallorca (més de 50 km2) a la qual considera introdulda en epoca historica.
Tenim dades recents de presencia de Testudo a Formentera, encara que com a
molt escassa.

2.1.13. Emys orbicularis.
Només COLOM (1957, 1978) s'ocupa del possible origen d'aquesta especie a
les Balears, considerant-Io peninsular, sen se situar-lo cronologicament.

2.1.14. Mauremys caspica.
BARCELÓ (1876) refereix que l'especie s'importava per als jardins, des
d'AIger. Un exemplar jove d'insegura classificació fou la base de la cita d'ALCOVER (1979), la qual no es pot considerar pro u fonamentada.
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2.1.15. Ofidis.
Únicament COLOM (1957, 1978) s'ocupa biogeograficament del poblament
ofídic de les Balears, el qual cIassifica com recent (bé que natural) i originat a
partir del Llevant iberic. NADAL et al. (1968) admeten que Elaphe scalaris ha
estat importada per l'home a Menorca.
2.1.16. Introduccions eventuales.
Un deIs autors (J.M.) ha pogut examinar a un taller de taxidermia una
gran Lacerta (segurament viridis) durant la decada deIs setanta, i un Uromastix
acanthinurus el 1980, capturats ambdós vivents a zones rurals de Mallorca. Es
tracta de cIares i paradigmatiques introduccions d'especies aHoctones amb motivacions difícilment esbrinables.
2.2. TAXA FÓSSILS.
2.2.1. Rana sp.
ADROVER (1966) va esmentar unes restes de Rana sp. als nivells de la
Cova de Muleta (Sóller, Mallorca). S'hi varen trobar "algún femur y urostilos". Actualment sabem que la determinació realitzada fou inexacta (AoROVER,
com.pers).
2.2.2. Baleaphryne sp.

Trobat al jaciment dellímit Plio-Quatemari de Sa Pedrera de s'Ónix (Manacor, Mallorca; SANCHIZ, com.pers.). Aquesta forma, la bionomia específica
de la qual ens és desconeguda, és el presumible ancestre de Baleaphryne muletensis.
2.2.3. Baleaphryne muletensis.

Descrit per SANCHIZ i AoROVER (1977), aquest curiós discoglossid que per
ventura caldria agrupar amb Alytes dins una nova subfamília, s'ha trobat fossil
a la Cova de Son Bau~a (Pleistoce Mitja; Esporles, Mallorca), a la Cova de
Muleta (Pleistoce Superior -no fou trobat als nivells holocenics d'aquest jaciment; Sóller, Mallorca) (SANCHIZ i AoROVER, 1977) i a la Cova de Canet (nivells holocenics; Esporles, Mallorca).
2.2.4. Baleaphryne talaioticus.

Recentment descobert (SANCHIZ i ALCOVER, en premsa), aquest discoglossid ha estat trobat als jaciments arqueologics de Rafal Rubí (segle XIV-XIII
a.c.; Alaior, Menorca). i de Torralba den Salort (segle III a.c.; Alaior, Menorca).
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2.2.5. Discoglossus nov. sp.
Trobat als jaciments de Sa Pedrera de s'Onix (límit plio-quaternari; Manacor, Mallorca) i de Binigaus (probablement del límit plio-quaternari; Es Migjon Gran, Menorca). Aquesta especie esta actualment en estudi a carrec del
Dr. Borja SANCHIZ (Madrid). No ha estat trobada als jaciments del Pleistoce
mitja - Holoce, abundants i alguns molt rics (almaneo a Mallorca).

2.2.6. Bufo viridis.
Trobat per SANCHIZ i ADRoVER (1977) a la Cova de Muleta. Aquesta especie és registrada al cataleg d'amfibis fossils de SANCHIZ (1977). Malgrat s'han
trobat els materials de B. viridis a diversos sectors que presumiblement són
molt antics (al sector Z a una fondaria de 200-300 cm se li atribueix una edat
d'entorn deIs 15.000 anys a.C., data c1arament anterior a l'arribada de l'home
a les illes) els autors de la present nota no consideren gens fiables les datacions fornides per WALDREN en aquesta ocasió. B. viridis, el calapet, ha estat
també trobat a diferents jaciments arqueologics (s'Illot, St. Lloren~, Mallorca,
cap a 1.100 a.e. UERPMANN, 1971; l'Hospitalet, Felanitx, Mallorca, s.n a.e.;
SANCHIZ, com.pers.).

2.2.7. Arnfibi indeterminat.
GASULL i ADROVER (1966) esmenten dos urostils d'un batraci indeterminat
trobat al jaciment de la Cova des Bufador (Pleistoce superior; Sta. Maria, Mallorca) Actualment s'ignora on es troben aquests materials, no podent-se,
dones, presentar la seva bionomia. Tanmateix, no existeixen raons particulars
per suposar-Ios assignables a un taxon diferent deIs descoberts fins ara.

2.2.8. Laeerta (Podareis) sp.
BATE (1918) esmenta haver trobat associades a Hypnomys mahonensis
unes mandíbules de Laeerta sp., que estudiades per Boulenger varen .esser atribuides a una Daeerta sp. del grup viridis-oeellata. Posteriorment BAUZÁ (1946)
va trobar la mateixa Laeerta sp. al Pleistoce mitja de la Cova de Son Bau~a
(Esporles, Mallorca). Actualment tenim restes de Laeerta (Podareis) sp. a una
vintena de jaciments de Mallorca i Menorca, les quals ens permeten dir que
Laeerta (Podareis) sp. va viure a Mallorca i Menorca (illes principals) durant
un període de temps que va abarcar des del Plioce Inferior fins a l'Holoce, ja
ben avan~ada la presencia de l'home (jaciment de l'Hospitalet, Mallorca, s.n
a.e.; jaciment de Binicalaf, Menorca, segle In a.e.) (ALCOVER, MOYA-SOLA
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i PONs-MoYA, 1981). A hores d'ara aquesta Laeerta (Podareis) sp. esta en estudi a carrec del Dr. Tassos KOTSAKIS (Roma).
2.2.9. Chalcides sp.

Juntament amb les restes de H.mahonensis BATE (1918) va trobar així mateix altres restes reptilianes que foren identificades per BOULENGER com a pertanyents a un Chalcides sp. No esta clara la posició estratigrafica d'aquestes
restes, com tampoc no ho és la bionomia de H. mahonensis. D'en~a de la nota
de BATE (1918) pus mai més s'han trobat noves restes assignables a aquest taxon.
2.2.10. Fbssils presumits.
Cal considerar com a hipotetics fbssils potencials els ancestres de totes les
especies considerades autbctones pels diversos autors. A més de tots els casos
anteriorment esmentats, hauríem d'incloure aquí un Algyroides sp. ancestre de
A. marehi, car SALVADOR (1974) fa servir una hipotetica via tirreno-balear per
explicar la presencia d'aquesta especie a la Península Iberica. Les evidencies
fossilíferes que actualment tenim, igual que els coneixements paleogeografics
més acceptats, no semblen recolzar les hipbtesis d'aquest autor.
2.2.12. Extincions presumides.
En diversos treballs COLOM (1950, 1957, 1962, 1978) suposa l'extinció de la
Laeerta sp. trobada per BATE (1918) Aquesta presumida extinció és utilitzada
per COLOM (1957, 1962, 1978) per recolzar la seva hipbtesi de l'empobriment
palatí de la fauna balear dirant els temps quaternaris, empobriment que, en la
seva opinió, es va veure accelerat amb l'arribada de l'home.
3. CAP A UNA ANALISI HOLtSTICA.
Fins aquí hem exposat els coneixements que actualment tenim sobre la
biogeografia de herpetofauna de les Balears i Pitiüses. El cos de coneixements
que en tenim és, ben cert, encara incomplet (ignoram per complet la cronologia i les causes de l'extinció del Diseoglossus nov. sp. de Mallorca i Menorca;
la mateixa cronologia relativa de les immigracions deIs diferents elements que
constitueixen l'herpetofauna actual se'ns presenta com un apassionat objecte
d'estudi; manca per complet el registre paleontolbgic d'aquestes biotes a les
Pitiüses), i, si més no, confús, abundant interpretacions antagbniques sobre
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la importancia biogeografica de les direrents especies. Tot i amb aixo existeixen dades empíriques que cal situar dins una teoria més aviat general. Presentam a continuació una interpretació de herpetofauna de les Baleares i Pitiüses
que recolza en els següents principis generals:
1. A les illes, les immigracions i les extincions de reptils i arnfibis han
estat (i són) uns esdeveniments normals. Amb aixo volem dir que cal fer
un ús continu d'aquests conceptes per explicar i comprendre la biogeografia d'aquests biotes a les Balears i Pitiüses.
2. Al llarg de la historia geologica de les Balears i Pitiüses hi ha hagut dos moments particularment favorables per a les immigracions (i,
presumiblement, per a les extincions): el Messinia (fa 5-6 milions d'anys)
i l'epoca actual, a partir de l'arribada de l'home (vegeu ALCOVER,
MOYA-SOLA i PONs-MoYA, 1981).
3. L'especiació deIs reptils i deIs arnfibis a les illes, com al continent,
ha estat molt lenta. Només els taxa que hi varen entrar durant el Messinia haurien tengut temps per a originar noves especies, endemismes.
4. En general, s'ha de considerar que totes les especies que fins ara
no han estat trobades com a fossils han estat introduides per l'home
(Lacerta (Podareis) pityusensis en seria, com veurem, una excepció).
5. L'analisi de les actuals arees de distribució deIs amfibis i reptils a
les Balears i Pitiüses permet diferenciar especies de distribució més o
manco contínua d'altres amb area de distribució disjunta. Una interpretació dinamica (MARGALEF, 1974) de les arees de distribució disjuntes
ens permet diferenciar entre aquelles arees que es poden explicar com,
en darrer terme, originades per antropocoria (p.e.: distribuciones disjuntes d'especies facilment transportables per l'home, com les tortugues) i
d'altres que clarament no poden tenir aquest origen, ans que cal considerar com a relictuals (distribució d'una especie no antropofila a molts
d'illots; distribució d'una especie a punts localitzats de les muntanyes).
Les especies amb area de distribució disjunta relictual hurien d'esser
considerades com a paleoendemismes.
El primer postulat ja fou presentat per MAc ARTIlUR i WILSON (1967), i
existeixen moltes dades empíriques que el fan valid per a l'analisi herpetofaunes illenques (vegeu, por exemple, SANCHIZ, 1979; KOTSAKIS, 1977, 1980). Tots
els altres postulats han estat introdults més recentment (vegeu ALCOVER,
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MoyA-SOLA PONs-MoyA, 1981), i parcialment constitueixen una extensió derivada, en darrer terme, de les informacions registrades a l'analisi de la fauna mastozoologica balear.
En tenir en compte totes aquestes premisses, podem agrupar les especies
que constitueixen l'herpetofauna de les Balears i Pitiüses en tres categories
amb interés biogeografic: especies relíquies, especies extintes i especies immigrades gracies a l'acció de l'home (Vegeu la Taula 1)

3.1.

ESPECIES RELíQUIES.

Inc10em aquí les especies que viuen actualment a les Balears iJo Pitiüses i
que varen colonitzar amb exit les nostres illes abans de l'arribada de l'home.
Presumiblement totes aquestes especies hi immigraren durant el Messinia, be
que a priori no es pot exc10ure que hi arribassin abans. Dins aquesta categoria
inc10em tres especies: Baleaphryne muletensis, Lacerta (Podareis) lilfordi i Lacerta (Podareis) pityusensis.
Especie

Bufo viridis
Rana perezi
Hyla meridionalis
Baleaphryne muletensis
Hemidactylus tucicus
Tarentola mauritanica
Lacerta pityusensis
Lacerta lilfordi
Lacerta perspicillata
Lacerta sicula
Testudo hermanni
Testudo graeca
Emys orbicularis
Natrix maura
Elaphe scalaris
Macropotodon cucullatus
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Taula 1. Interpretació biogeografica de la biota batracologica i herpetologica de les Balears i
Pitiüses. x: especies autoctones; (x): especies aHoctenes; (=): introduccions ocasionals; o:
absencia.
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Baleaphryne muletensis és descendent del trobat al Pleistoce Mitja i Superior
de Mallorca, el qual, a la seva volta, prové de Baleaphryne sp. del limit plioquaternari mallorquí. Presenta una area de distribució disjunta c1arament relictual. La seva adscripció a aquest grup és del tot evident.
Laeerta (Podareis) lilfordi presenta igualment una area de distribució que
al considerar com a relictual. ALCOVER, MoyA-SOLA i PONs-MoyA (1981) consideren aquesta especie com a descendent de Laeerta (Podareis) sp. del PlioQuaternari de les Baleares, la qual amb l'arribada de l'home hauria anat reduint la seva area de distribució fins arribar a l'actual.
Laeerta (Podareis) pityusensis presenta així mateix un area de distribució
difícilment explicable adduint antropocoria. Malauradament, la manca de restes fossils de Vertebrats a les Pitiüses no ens permet dir res sobre els seus
ancestres. De les espe<;ies adscrites a la categoria de relíquies aquesta és la
més discutible, per mor, precísament, de la manca d'evidencies fossilíferes.
3.2. ESPECIES Ex'fo/fEs.

Baleaphryne talaiotieus. Bé que a la llum deIs darrers descobriments no
podem exc10ure la seva supevivencia (la qual ens ompliria de joia), ara per ara
cal que considerem aquesta especies com a extinta. La seva extinció a Menorca
hauria tengut lloc en temps histories.
Diseoglossus nov. sp. Actualment no tenin cap informació que ens permeti
precisar la cronología de l'extinció d'quest taxon. En qualsevol cas fou posterior al límit Plio-Quaternari, i presumiblement anterior al Pleistoce Mitja.
Chalcides sp. Les restes enigmatiques trobades per BATE (1918) i assignades a aquesta especie són d'una cronología indeterminada. No es pot exc10ure
que en realitat provenguín d'un jaciment anterior al Plio-Quaternari i que
aquest taxon s'extinguís amb la irnmigració d'especies que tengué lloc al Messinia.
3.3. ESPECIES IMMIGRADES GRACIES A L'ACCIÓ DE L'HOME.
Absotulament totes les altres especies herpetologiques que viuen actualment a les Balears i Pitiüses s'han de considerar com a immigrades graciys a
l'acció, voluntaria o involuntaria, de l'home. Dins aquesta categoria l'especie
més discutible és, per ventura, Bufo viridis, car a la Cova de Muleta se n'han
trobat restes fossils. En realitat ja hem dít que la cronología d'aquestes restes
és incerta, i pensam que de fet provenen de nivells superficials remoguts. No
s'ha trobat aquesta especie a cap altre jaciment fossilífer. Altrament hem de
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suposar que si hagués entrat durant el Messinia (l'altra epoca particularment
favorable a les immigracions), fa 5-6 milions d'anys, malgrat que la velocitat
d'especiació deIs amfibis sia ben lenta, hauria evolucionat almanco fins donar
origen a una forma ben diferenciable deIs seus parents continentals, cosa que
no ha succelt.
3.4. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE L'HOME SOBRE L'HERPETOFAUNA DE LES BALEARSI
PITIÜSES.
Resumint tot el que hem dit fins aquí, hem d'interpretar que la colonització de les Balears per l'home va tenir unes implicacions notables illes. Biogeograficament hem de considerar que hi va haver dues conseqüencies principals.
En primer lloc es va produir una minva de l'area de distribució de les especies
que constitui'en les antigues biotes: Baleaphryne muletensis es troba localitzat a
uns pocs indrets de la Serra de Tramuntana (avaluant-se, grosserament, la població entre 300 i 750 individus adults durant la primavera), quan antigament
va poblar presumiblement tota l'illa; Lacerta (Podareis) sp. es va extinguir a
les illes principales, i ara L. (P.) lilfordi roman únicament als illots que envolten les Balears majors; aparentment L. (P.) pityusensis no ha vist gaire alterada
la seva area de distribució. Aquesta reducció de rarea de distribució s'ha d'interpretar veritablement com a un pas cap a l'extinció. Creim que, d'acord amb
la teoria ecológica (MARGALEF, 1974), és més facil l'extinció de les especies
que varen evolucionar al llarg de tota la história plio-quaternaria de les Balears
sota un conjunt de condicions ecológiques més aviat estables, especies ben
adaptades a unes condicions de vida insulars (sense competidors, amb pocs deprededors), que la de les especies més oportunistes, poc especialitzades, que
varen colonitzar les Balears d'enc;a de l'arribada de l'home. Aquest assert ens
duu a considerar que s'han de menester especials mesures de protecció per a la
conservació de les especies relíquies d'amfibis i de reptils de les Balears i Pitiüses. En segon lloc, a partir de la colonització de les Balears per l'home, hi
ira hagut un increment en el nombre d'especies, paraHel al registrat a la fauna
de mamífers (ALCOVER, en premsa). La fauna d'amfibis s'ha multiplicat per
tres a Mallorca i a Menorca (a Eivissa i Formentera també hi ha hagut increment emperó ara per ara no és possible avaluar-lo, car desconeixen per compIet el registre fóssil de Vertebrats d'aquestes illes). La fauna de reptils s'ha
multiplicat per 9 a Mallorca i a Menorca. Aquest augment en el nombre ha
implicat un augment del grau d'harmonia de les biotes herpetológiques illenqueso A la figura 1 mostran les corbes de colonització de les biotes de vertebrats terrestres de Mallorca.
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Fig. 1.- Corbes de colonització de les biotes de vertebrats terrestres de Mallorca. A: Corba
de colonització deIs Mamífers (agafada de ALCOVER, 1981); B: Corba de colonització deIs
Reptils; C: Corba de colonització deIs Amfibis; N: número d'especies; T: temps; n: número
actual d'especies; m: Messinia; h: epoca de l'arribada de l'home.
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