
Més informació a www.soccatherp.org, enviant un missatge    
 a sch@soccatherp.org o a les nostres xarxes socials

Organitza: Col·laboren:

Casa de la Cultura de Girona
Pl. Hospital, 6. 17002 Girona

12 i 13 d'octubre 

Registre d'assistents  i col·locació de plafons
 
Presentació de les Jornades i  conferència inaugural:
 
 
 
 

Presente y futuro de las estrategias de mitigación de la quitridiomicosis de los anfibios. J. Bosch.

Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) a Catalunya.
C. Molina et al.
Pentinant el desert: Avaluació de l’actual diversitat, filogènia, distribució i conservació
dels rèptils terrestres (Sauropsida, Squamata) dels Emirats Àrabs Units. B. Burriel-
Carranza.
Diversidad genética de las poblaciones catalanas del tritón palmeado (Lissotriton
helveticus). J. López-Caro et al.
Lligant la història filogeogràfica amb la dinàmica de dispersió contemporània: múltiples
refugis glacials i flux gènic reduït però efectiu configuren l’estructura genètica d’un
tritó endèmic dels Pirineus. F. Lucati et al.
Perspectives evolutives de la invasió de Discoglossus pictus a Europa. E. Pujol-Buxó et al.

  

Comunicacions orals:
SEGUIMENTS HERPETOLÒGICS

Declivi d’amfibis al delta del riu Llobregat. A. Jordà et al.
Seguiment d’amfibis a l’EIN de Gallecs, resultats preliminars. L.  Pérez-Sorribes i        
 D. Fernández-Guiberteau.
Atles dels amfibis i rèptils del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.       
 F. Amat i A. Montori.
La regressió de Rana temporaria a l'Albera, canvi climàtic o...?. J. Ferrer et al.
Dades de 26 anys de seguiment demogràfic d’una població reintroduïda de tortuga
mediterrània (Testudo hermanni) al Parc del Garraf. J. Soler et al.
Demografía integradora y conservación: 10 años de seguimiento de los anfibios de la
sierra de La Cabrera (Madrid). I. Martínez-Solano.

 

18-18,30h: Pausa-cafè

18,30-20,30h: Comunicacions orals:
DISTRIBUCIÓ I CONSERVACIÓ

Distribució del gènere Testudo a Mallorca: cap a una simpatrització de les poblacions?
A. Aguiló-Zuzama et al.
Punts negres per als amfibis: un exemple de caracterització desde la ciència ciutadana.
G. Giner-Pablo.
El nou paradigma dels estanys ornamentals i la recuperació dels amfibis a l’àrea urbana
de Barcelona. S. García i G. Pascual.
Moviments de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la comarca del Bages,
Catalunya. J. González i J. Ribó.
Presentació del llibre Amphibians of North Africa. D. Escoriza.
Life Tritó del Montseny, l'eina de conservació per a un tritó endèmic (Calotriton
arnoldi). D. Guinart et al.

  

13,30-16h: Pausa-dinar (a càrrec de cadascú)

 
 
 
 
Pausa-cafè
 
Comunicacions orals:          
GENÈTICA, FILOGÈNIA I EVOLUCIÓ  

21-23,30h: Sopar de germanor 
 
SORTIDA NOCTURNA (ESPAI NATURAL DE LES
GAVARRES I PLA DE LA SELVA)
 
 

DiumengeDissabte

 
10,45-11h:

Conferència d'obertura:
 
 
 
Pausa-cafè
 
Discussió comunicacions en plafó:
PÒSTERS
 
 

23,30h:

9,30-10,30h:

11,15-13,30h:

10,30-11,15h:

11,30-13,10h:

16-18h:

 
11-12,10h:

10-10,45h:

Les nouvelles espèces et sous-espèces de reptiles découvertes ou décrites par Philippe Geniez.   
 P. Geniez.

Cal replantejar-se el paper tròfic de les larves d’anurs en estanys temporanis? El cas dels
anostracis i les larves d’anurs. D. Cunillera-Montcusí  et al.                  
Presentació del projecte: Basses temporànies mediterrànies, refugis de biodiversitat a
conservar. J. Compte et al.
Estimació de la grandària poblacional de tritó pirinenc (Calotriton asper) en dos estanys
d’alta muntanya a través de la fotoidentificació assistida per ordinador. A. Castrillón et al.
Creació i recuperació d’hàbitats aquàtics per amfibis a Caldes de Malavella (la Selva).     
 I. Pérez-Novo et al.
Projecte AMPHIBIA: Coneixent, estudiant i conservant les basses. I. Pérez-Novo et al.
Síntesi dels 4 anys de seguiment d’amfibis (2014-2017) a les ribes del Ter en el marc del
projecte Life+ Potamo Fauna (Life12 nat/es001091). I. Pérez-Novo et al.
Demografia i supervivència de la tortuga d'estany (Emys orbicularis): 31 anys d'estudi.  
 D. Escoriza et al.
Optimització d’un protocol de detecció d’anurs al·lòctons (Lithobates catesbianus i
Discoglossus pictus) mitjançant DNA ambiental. O. Vidal et al.
Dinàmica de la població de gripau corredor (Epidalea calamita) dels secans de Mas de
Melons. M. Roig-Fibla et al.
Variació de trets demogràfics del cicle vital del tritó pirinenc. S. Camarasa et al.

12,10-13,30h: Comunicacions orals:
PATOLOGIES/MALALTIES EMERGENTS

Presentació del Programa de vigilància sanitària activa d’amfibis a Catalunya (ASPrCat).
J. Espunyes et al.       
Les malalties emergents d’amfibis a les Gavarres: què en sabem? I. Pérez-Novo.
Formació d’un grup de treball per estudiar la regulació de la tinença d’amfibis i rèptils
exòtics a Catalunya. D. Perpiñán.

13,30-14h: Lliurament del  PREMI JOAQUIM MALUQUER 2019 a la

recerca herpetològica

 
14-14,30h:

14,30-16,30h:

16,30h:

Cloenda
 
Pausa-dinar
 
SORTIDA PER OBSERVAR RÈPTILS

Aquestes Jornades aspiren a contribuir
a difondre els darrers treballs sobre la
fauna herpetològica regional i mundial
i, a la vegada, estimular el seu estudi,

coneixement i  conservació

Escaneja aquest codi QR per
descarregar el Tríptic , el Llibre de

Resums i realitzar la teva Preinscripció

Preu: per a socis/es (20* o 25 €); per a no-socis/es (30* o 35 €)
 *Preinscripció a la web abans del 30/09

https://soccatherp.org/2019/06/21/inscripcions-anticipades-a-les-xvii-jornades-herpetologiques-catalanes-2019/
https://www.facebook.com/SCHerpetologia/?eid=ARCIWo39YMkhqd0qUpdAW7gRbQx9gZyNNUZBZIHtO_P2lS7d3eUGW2V0dFCpGJ1WqfvCWk8AQdzetKHX
https://www.instagram.com/soccatherp/?hl=es
https://twitter.com/soccatherp?lang=es

