
CIRCULAR  INFORMATIVA de les activitats de la Societat Catalana d’Herpetologia 

(1r quadrimestre del 2010) 

 

Xerrades al museu  

 Museus de Ciències Naturals de Barcelona (Zoologia) Parc de la Ciutadella Pg Picasso s/n 

 

Divendres 12 febrer de 2010 a la sala d’actes a les 19:30  

Viatge Herpetològic al Marroc i el Sàhara occidental  

per Aida Tarragó, Fèlix Amat, Joan Ferrer i Dani Escoriza  (Societat Catalana d’Herpetologia) 

El mes de novembre i desembre un grup d'expedicionaris de la SCH vam viatjar al Marroc i el Sàhara 

occidental. En un període de 3 setmanes vam recórrer les planures atlàntiques i el desert, fins arribar a 

l’extrem sud del Sàhara Occidental. En el trajecte vam trobar fins a 43 espècies, algunes d'elles realment 

difícils de trobar, com poden ser la Cobra del Magrib (Naja haje legionis) o la Salamandra de l´Estret 

(Salamandra tingitana) . Més de 6.000 quilòmetres després, un convidem a repetir el viatge a través 

d'un recull de les imatges més espectaculars.  

 

Dijous 18 de febrer de 2010 a l’Aula oberta a les 19:30 

Viatge herpetològic a Sardenya (1a sessió) 

(1a  part: Introducció a les tortugues de Sardenya)  

per Albert Lozano (Societat Catalana d’Herpetologia) . 

A Sardenya podem trobar una espècie de tortuga d'aigua (Emys orbicularis) i tres espècies de tortugues 

de terra (Testudo hermanni, Testudo graeca i Testudo marginata), resulta un fet únic en una illa 

Mediterrània trobar quatre espècies de tortugues. 

(2a part: Els altres rèptils de Sardenya de Sardenya)  

per Salvador Carranza i Xavi Rivera (Societat Catalana d’Herpetologia) 

En aquesta illa conviuen 3 espècies de dragons, 2 lludrions, 4 sargantanes i 5 serps, amb un elevat 

percentatge d'endemismes. 

 

Dilluns 1 de març de 2010 a la sala d’actes a les 19:30 

Viatge herpetològic a Sardenya (2a sessió) 

Els Amfibis de Sardenya,  

per Salvador Carranza i Xavi Rivera (Societat Catalana d’Herpetologia) 

En aquesta illa podem trobar 6 espècies d'urodels (1 tritó del gènere Euproctus i 5 salamandres del 

gènere Speleomantes) tots endèmics d'aquesta illa. Així com 4 espècies d'anurs (Discoglossus sardus, 

Hyla sarda, Bufo balearicus i Rana bergeri). 

 

 

El 31 de maig de 2010 serà el darrer dia d’activitats, exposicions, etc dels Museus de Ciències Naturals de 

Barcelona (Zoologia i Geologia) als edificis emblemàtics del Parc de la Ciutadella 

 

També esta previst fer alguna sortida de camp (estigueu atents al fòrum de la nostra societat i la web per  tal 

d’informar-vos oportunament) 


