
JORNADES HERPETOLÒGIQUES 
Casa de Cultura de La Sénia (Montsià), 8 i 9 d’octubre de 2011 

 
El tema central d’aquestes Jornades és la conservació de les poblacions 
d’amfibis, amb ponències sobre els nous avanços contra la quitridiomicosi, 
la recuperació d’hàbitats i la presentació de diferents projectes de 
recuperació d’amfibis. Es presentaran ponències, versades en altres 
aspectes de l’herpetologia, com els rèptils endèmics de les Balears o la 
biogeografia, diversitat i classificació dels rèptils. El dissabte dia 8 
d’octubre es realitzarà, paral·lelament a les xerrades, un curset 
d’introducció a l’herpetologia; així com sortides herpetològiques, amb un 
curset pràctic de fotografia nocturna. 
 

La inscripció és de 20 Euros, però pels socis de la SCH i de SOHEVA és 
gratis, i per a qualsevol soci d'un altra societat herpetològica o naturalista 
se'ls realitzarà un descompte del 50% (10 Euros). Es recomana que envieu 
una confirmació d’assistència o preinscripció abans del 6 d’octubre, a Joan 
Ferrer (SCH):  sch@soccatherp.org  per assegurar-vos tenir un llibret dels 
resums de les presentacions realitzades en aquestes jornades. 
 

Els socis de la SCH, que no hagueu recollit encara la guia: “Amfibis i 
rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears”, disposeu d’una darrera 
oportunitat per recollir-la en aquestes Jornades Herpetològiques (passades 
les jornades, ja no s’entregaran gratuïtament), teniu que enviar un correu 
electrònic a Joan Ferrer  sch@soccatherp.org  abans de les jornades, per 
tenir una previsió de la demanda. 
 

 
 
          
Organitzades per:                                                  Amb la col·laboració de:  

                                      

Societat Catalana d’Herpetologia (SCH)      

Sociedad Herpetológica Valenciana (SO.HE.VA)  

mailto:sch@soccatherp.org
mailto:sch@soccatherp.org


Programació de les Jornades Herpetològiques 
 

Dissabte 8 d’octubre 
09,00–09,30: Inscripcions i col·locació de pòsters. 
 
09,30–10,10: Presentació de les Jornades Herpetològiques a la Sénia. 
 
10,15–11,00: Conferència Inaugural: “Avances recientes en la lucha contra la quitridiomicosis” 
Per: Jaime Bosch, Mus. Nac. Ciencias Naturales, CSIC – A.H.E. 
 
11,00–11,15: Temps per fer un cafè 
 
11,15–11,55: “Els amfibis panamenys, biodiversitat”. Per: Edgar Wefer, Veterinari, SOHEVA. 
 
12,00–12,45: “Anfibios de Castilla y León: aplicación de técnicas de muestreo etológico para 
la descripción del comportamiento de las especies ”. Per: Manuel Merchan, Fernando Gómez y 
Paloma Troya, Asociación Chelonia. 
 
12,50–13,30: “Colubroidees opistoglifes del món: grups principals, espècies més perilloses i aspectes 
importants a considerar. Per: Christian Bruna CHBA Consultoría ambiental y S.H.A. 
 
13,30–14,00: Lectura de pòsters (1ª part) 

- Característiques d’hàbitat i distribució de les poblacions lacustres de tritó pirinenc 
(Calotriton asper) al Pirineu aragonès. Per : D. Sanuy & F. Amat. 
- Helminths parasites of the Western Brooke newt lineage (Salamandridae): both species 
of genus Calotriton (C. asper and C. arnoldi). Per: M. Comas, F. Amat, F. Carbonell, E. 
Obon, S. Carranza, M. Alonso, E. Valbuena, R. Larios, F. Bargalló & A. Ribas. 
- Anàlisi de la distribución real i potencial actual de l’escurçó ibèric (Vipera latastei) a 
Catalunya. Per: T. Buira, J. Mestre, C. Baiges, F. Amat, R. Valverde & P. Nogués. 
- Estudi preliminar de les poblacions del tritó palmat Lissotriton helveticus 
(Rauzoumowsky, 1789) a les Terres de l’Ebre. Per: M. Garrido, N. Franch i J.M. 
Queral. 
 

14,00–16,00: Temps per dinar 
 
16,00–16,35: “LIFE Amfibis. Restauració d’hàbitats per als amfibis"”. Per: Vicent Sancho, 
Associació Roncadell. 
 
16,40–17,15: “Projectes de recuperació de la SCH: del gripau d’esperons a Collserola i del 
tritó verd a les serralades de Marina i Litoral”. Per: Pep Roca, Joan Maluquer, Fèlix Amat, 
Xavi Rivera, Aïda Tarragó, Carles Hernando i Fernando Carceller, S. C. H. 
 
17,20–17,55: “Actuacions de conservació d'amfibis al Parc Natural dels Ports. Gestió de 
punts d'aigua”. Per: Toni Buira i Joan Mestre – Parc Natural dels Ports. Generalitat de 
Catalunya. DAAM. 
 
17,55–18,10: Temps per fer un cafè 
 
18,10–18,45: “Assaig sobre la ceguesa: antropomorfisme per omissió i visió en color en els 
lacèrtids” Per: Guillem Pérez i de Lanuza, Laboratori d’Etologia. Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València. 
 
18,50–19,25: “La actuación veterinaria en los proyectos de conservación ex-situ de anfibios”. 
Per: David Perpiñán, NaturaVets. 
 



19,30–20,05: “Biologia aplicada a la conservació de l'amfibi més amenaçat d'Europa 
occidental: el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)”. Per: Emilio Valbuena (UAB), Francesc 
Carbonell, Monica Alonso, Elena Obon i Raquel Larios (CRFS de Torreferrussa-DAAM). 
 
20,05–21,00: Lectura de pòsters (2a part) 

- Millora d’hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: el cas de la tortuga 
d’estany. Per: A. Vilardell, J. Budó, X. Capelleras, C. Feo, Q. Pou & M. Campos. 
- Dades sobre la incidència d’un incendi forestal a la població de tortuga mediterrània 
de la serra de l’Albera. Per: A. Vilardell, J. Budó, X. Capalleras, J. Ferrer & E. Filella. 
- Nuevas citas de depredación de anfibios y reptiles en Castilla y León. Per: F. Gómez, M. 
Merchán & P. Troya.  
- Accions de coneixement i conservació de quelonis a l’illa d’Audi. Per : C. Biages, J. 
Sabaté,  A. Constans i M. Bargalló. 
- Albinisme en exemplars de granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Tarragona. Per 
: F. Aguilar, J. García & R. Vico. 
- Melanismo en el tritón ibérico Lissotriton boscai (Lataste, 1879) (Amphibia, Caudata, 
Salamandridae). Per: A. Bermejo & R. Otero. 
- Proyecto de creación de puntos de agua, para la recuperación de las poblaciones de 
anfibios en Villavicencio de los Caballeros (Valladolid, Castilla y León). Per: J.G. Simón. 
- Mortalitat de Testudo hermanni en captivitat. Metodologia i resultats 
preliminars. Per: C. Martínez, A. Martínez & D. Sanuy. 
- Projecte per la creació d’espais humits per l’observació, protecció i estudi dels amfibis: 
La Finca Les granotes de Riudoms. Per: F. Aguilar. 
 

21,00–22,30: Temps per sopar 
 
23,00: Sortida nocturna per veure amfibis amb taller de fotografia nocturna. Per: E. Wefer. 
 
 
 

Programació paral·lela del dissabte 
CURSET D’INTRODUCCIÓ A L’HERPETOLOGIA 

Matí 12,00-13,30: Primera part del curset (Amfibis, per Xavi Rivera i Joan Maluquer) 
Tarda 16,00-17,00: Segona part del curset (Tortugues, per Txema López) 

17,30-19,30: Tercera part del curset (Escatosos, per Dani Aranda i Eduard Filella) 
 
 
 
 
Diumenge 9 d’octubre 
9,00–9,50: Xerrada: “Los reptiles endémicos de Baleares, evolución y ecología insulares”. Per: 
Valentín Pérez-Mellado. Dr. en Biología y Catedrático de Zoología de la Univ. de Salamanca. 
 
9,50–10,30: Xerrada: Els rèptils: una finestra a l’evolució de la diversitat. Per: Salvador 
Carranza. Institut de Biologia Evolutiva CSIC-UPF 
 
10,30–10,35: Clausura de les Jornades herpetològiques de la Sénia i XXX Aniversari de la 
S.C.H. i de SO.HE.VA. 
 
10,35: Sortida herpetològica pels espais naturals dels Ports de Beseit o el Montsià.  


