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PRESE%TACIÓ DE LES XIV JOR%ADES HERPETOLÒGIQUES CATALA%ES
Marçà (Priorat, Catalunya) 10 i 11 d’octubre de 2012

Des de la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH), i també des de les entitats col·laboradores Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans –
Ecologistes de Catalunya (GEPEC.EdC), Ajuntament de Marçà i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), es fa un esforç important perquè
les Jornades Herpetològiques de Marçà esdevinguin el punt de trobada tant
d’herpetòlegs professionals com d’afeccionats als amfibis i rèptils. En
aquest sentit, i com en les anteriors edicions, l’esperit de les Jornades dóna
cabuda a estudiants i persones que s’inicien en aquest món, en emular una
escola de joves naturalistes a l’estil d’antigues trobades que s’organitzaven,
ja fa dècades, al nostre país. Amb la presència de científics d’alt nivell, i
alhora pedagògics, amens i propers, amb presentacions de gran qualitat,
esperem satisfer les expectatives de tothom, i que ens trobem tots, aquest
cap de setmana a Marçà, on podrem preguntar, aprendre, compartir vivències, inquietuds, etc.

Os desitgem que gaudiu d’aquestes Jornades
SOCIETAT CATALA%A D’HERPETOLOGIA

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona.
Web: http://www.soccatherp.org
Correu electrònic: sch@soccatherp.org
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PROGRAMACIÓ de les XIV Jornades Herpetològiques Catalanes
Dissabte 10 de novembre, Sala Polivalent, Carrer Reus, 33, Marçà
9:00-9:30h: Inscripcions i col·locació de pòsters.

9:45-10:00h: Presentació de les XIV Jornades Herpetològiques de la SCH.
10:00-11:00h: Conferència inaugural,
Oblidats a l’oceà: sistemàtica, biogeografia i evolució dels rèptils de l’arxipèlag de Socotra. Per:
SALVADOR CARRANZA, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).
11:00-12:00h: Conferència
AntivenomAID: un proyecto multinacional de la Global Snakebite Initiative. Per: JUAN JOSÉ
CALVETE CSIC - Instituto de Biomedicina de Valencia
12:00-12:50h: Conferència
Apunts del seguiment de la sargantana cua-roja a Roda de Berà, Creixell i Torredembarra (20002012). Per: RAMON FERRÉ, PEP ROIG, GUILLEM GINER & DAVID GÓMEZ. GEPEC-EdC.
12:50-13:30h: Lectura de pòsters (primera part):
- 12:50-13:00h: Desenvolupament larvari a diferents altituds i efectes de la temperatura en Rana
temporaria. Per: SEBASTIÀ CAMARASA, JORDI BURGUET, BERNAT NADAL, ISABEL SANUY, NEUS OROMÍ &
DELFÍ SANUY. Universitat de Lleida.
- 13:00-13:10h: Disseny i aplicació de nous models de grans trampes per a la captura selectiva
de quelonis aquàtics i altra fauna aquàtica: primers resultats. Per: QUIM POU-ROVIRA, ELOI
CRUSET, CARLES FEO, MIQUEL CAMPOS, XAVIER LLOPART, MILENA ROT & SANTI RAMOS. Sorelló, Estudis
al Medi Aquàtic; Consorci de l’Estany; Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- 13:10-13:20h: L’efecte del cranc roig americà i els peixos exòtics sobre els amfibis autòctons
en rius mediterranis de terra baixa a la demarcació de Girona. QUIM POU-ROVIRA, ELOI CRUSET,
XAVIER LLOPART & MILENA ROT. Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic
- 13:20-13:30h.: La xarxa de rescat de fauna marina: un sistema d’alerta i gestió dels encallaments d’animals marins. Per: AÏDA TARRAGÓ, EMMA GUINART, RICARD GUTIÉRREZ, SANTI PALAZÓN &
CLARA RACIONERO. Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i Servei d’Espais Naturals Protegits
del DARPMN de la Generalitat de Catalunya
13:30-16:00h: Temps per dinar
16:00-16:40h: Conferència
Ofidios venenosos de la Mesoregión de Ribeirao Preto-SP (Brasil): especies y generalidades
sobre el ofidismo en la región. Per: ARMANDO PRADAS DEL RÍO Societat Catalana d’Herpetologia
16:40-17:25h: Conferència
La conservació d’espècies amenaçades d’amfibis i peixos en rius mediterranis, un repte
indestriable; identificació d’hàbitats fluvials d’alt interès. Per QUIM POU-ROVIRA, ELOI CRUSET,
XAVIER LLOPART & MILENA ROT Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic
17:25-18:15: Lectura de pòsters (segona part):
- 17:25-17:35h: L’anàlisi d’isòtops estables revela un gradient ecològic en una sargantana alpina
endèmica / Stable isotope analysis reveals an ecological gradient in an endemic alpine lizard.
Per: MARIA DEL MAR COMAS, DANIEL ESCORIZA, GUSTAVO LLORENTE & FRANCISCO RAMÍREZ Universitat
de Barcelona
- 17:35-17:45h: Balanç biològic de diferents punts d’aigua de recent creació al PEIN de Gallecs.
Per: DANI ARANDA I SALVACHUA, DANI FERNÁNDEZ GUIBERTEAU & DANI MORENO. DRAG & SCH
- 17:45-17:55h: Estat poblacional de l’herpetofauna en el PEIN de Gallecs. Per: DANI ARANDA,
DANI FERNÁNDEZ, DANI MORENO, ORIOL BAENA & ROBERT MANZANO DRAG & SCH
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- 17:55-18:05h: Estudi esqueletocronològic d’una població de Bufo calamita a la província de
Múrcia. Per: MARC ISACH DEL BARRIO, NEUS OROMÍ, EDUARDO ESCORIZA & DELFÍ SANUY UL
- 18:05-18:15h: Un mètode per monitoritzar la temperatura corporal de la tortuga d’aigua. Per:
NEUS OROMÍ, SEBASTIÀ CAMARASA, ALBERT MARTÍNEZ-SILVESTRE, JOAQUIM SOLER, TONI COSTA &
DELFÍ SANUY UL
18:15-19:10h: Conferència
La neotènia del tritó pirinenc: ecologia i conservació d’un singular fenomen evolutiu. Per NEUS
OROMÍ Departament de Producció Animal (Fauna Silvestre) Escola Superior d’Enginyeria Agrària. UL.
19:10-20:05h: Conferència
On els saures fan de lleons: una aproximació a la singular diversitat de rèptils d’Austràlia. Per:
JOAN GARCÍA-PORTA Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).
20:05-21:00h: Conferència
Diversitat herpetològica a Veneçuela. Per: CÈSAR LUIS BARRIO AMORÓS Inst. de Biodiversidad Tropical
21:00h: Temps per sopar
Paral·lelament a la programació del mateix dissabte 10 de novembre, es farà un curset, Iniciació als
coneixements dels amfibis i dels rèptils dels Països Catalans:
- 11:15-12:45: Els amfibis dels Països Catalans: Classificació, identificació i particularitats.
Per: NÚRIA ROCA (SCH).
- 16:00-17:15: Els rèptils dels PPCC (primera part: tortugues i serps) classificació i identificació.
Per AÏDA TARRAGÓ (SCH).
- 17:30-18:45: Els rèptils dels PPCC (segona part: sargantanes i afins), classificació i identificació.
Per DAVID GÓMEZ (SCH i GEPEC-EdC)
Aquest curset, serà gratuït. - Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa, Plaça de les Arenes (Marçà).

Diumenge 11 de novembre, Sala Polivalent, Carrer Reus, 33, Marçà

9:00-9:45h: Conferència
Sortint de l’extinció: noves estratègies de conservació de la població de tortuga mediterrània de
l’Albera. Per: ALBERT VILARDELL-BARTINO, XAVIER CAPALLERAS I JOAN BUDÓ C.R.T.; Grup d’Estudi i
Protecció de les Tortugues; Amics de les Tortugues de l’Albera & UdG
9:45-10:30h: Conferència
Diferents enfocaments per l’estudi de les poblacions: esqueletocronologia i anàlisi dels isòtops
estables (SIA). Per: MARIA DEL MAR COMAS Universitat de Barcelona
10:30-11:15h: Conferència
La tortuga d’estany (Emys orbicularis) a Catalunya: estat de les poblacions, projectes de recuperació i futur de l’espècie. Per JOAN BUDÓ Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera
11:15-11:35h: Lectura de pòsters (tercera part):
- 11:15-11:25h: Oviparisme ocasional en Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Per: DANIEL
ARANDA, SANDRA SAURA-MAS, LLUÍS BENEJAM & XAVI RIVERA. SCH, DRAG, CEBCAT-La Balca-, CREAF,
UAB
- 11:25-11:35h: Aportacions a la distribució dels herpetos del sud de Catalunya. Per: JOSEP ROIG,
GUILLEM GINER & DAVID GÓMEZ.
11:35-12:20h: Conferència
Estat actual del projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) al
Parc Natural de la Serra de Montsant. Per JOAQUIM SOLER MASSANA I ALBERT MARTÍNEZ SILVESTRE
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.
12:32-13:05h: Conferència
Seguiment de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la Reserva de Fauna Salvatge de l’illa d’Audí.
Per: CLAUDI BAIGES, JOSEP SABATÉ, ARNAU CONSTANS I MARTA BARGALLÓ.
13:05-13:10h: Acte de clausura de les XIV Jornades Herpetològiques.
13:10-14:10h: Visita al Centre de Recuperació de la tortuga mediterrània de Marçà.
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Conferència inaugural
Oblidats a l’oceà: sistemàtica, biogeografia i evolució dels rèptils de
l’Arxipèlag de Socotra
Forgotten in the ocean: systematics, biogeography and evolution of the
reptiles of the Socotra Archipelago
SALVADOR CARRANZA
Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49, 08003
Barcelona, Spain.
Resum: Les illes continentals són punts molt importants de biodiversitat i proporcionen
valors de primera classe per a l’estudi dels processos evolutius i ecològics que han donat lloc
a aquestes biotes úniques. L’arxipèlag de Socotra, a l’Oceà Índic occidental, és un clar
exemple de segregació continental, un bloc de la Gondwana precambriana amb una llarga
història biogeogràfica. Sovint coneguda també com la "Galápagos de l’oceà Índic", l’any 2008
va ser designada Patrimoni Natural de la Humanitat per l`UNESCO com a resultat del seu
alt nivell d’endemicitat tant a nivell genèric, com específic. Des d’un punt de vista evolutiu,
l’arxipèlag té una particular importància per la seva diversitat ecològica i llarga història
biogeogràfica i per tant, constitueix un model únic per esbrinar l’origen i el procés
d’especiació en els antics fragments continentals i per comprendre com els factors biogeogràfics, ecològics i evolutius han interactuat en la formació de la biota única de Socotra. La
integració de les anàlisis filogenètiques i filogeogràfiques de múltiples loci i en diferents
escales de temps evolutiu, ens ha permès reconstruir la història evolutiva de les 18 espècies
de dragons endèmiques de l’arxipèlag de Socotra, dels gèneres Hemidactylus, Pristurus i
Haemodracon, proporcionant un marc de temps aproximat de l’origen i la diversificació in
situ d’aquests tres grups. L’estudi va revelar l’existència de patrons complexos de diversificació dins de l’illa i alts nivells de divergència genètica intraespecífica i suggereix que la
interacció de factors tant històrics com ecològics, sembla tenir un paper en el procés
d’especiació.
Abstract: Continental islands are very important hotspots of biodiversity and provide premier
settings for studying the evolutionary and ecological processes that have resulted in such unique
biotas. The Socotra Archipelago, in the western Indian Ocean, is a case example of an ancient
continental fragment, a block of Precambrian Gondwanaland with a long biogeographic history.
Often referred to as the “Galapagos of the Indian Ocean”, it was designated a UNESCO World
Heritage Natural site in 2008 as a result of its high level of endemicity at both specific and generic
levels. From an evolutionary point of view, the archipelago is of particular significance because of its
ecological diversity and long biogeographic history and thus represents a unique model to unravel
the origin and speciation process in ancient continental fragments and to understand how different
biogeographic, evolutionary and ecological factors have interplayed in the assemblage of Socotra’s
unique biota. The integration of phylogenetic and phylogeographic analyses at multiple loci and at
various evolutionary time scales, allowed us to reconstruct the evolutionary history of the 18 species
of endemic geckos of the Socotra Archipelago of the genera Hemidactylus, Pristurus and Haemodracon, giving an approximate time frame to the origin and in situ diversification in these three groups.
The study revealed the existence of complex patterns of within-island diversification and high levels
of intra-species genetic divergence and suggesting that the interplay of both historical and ecological
factors seems to have a role in the speciation process.
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AntivenomAID: un proyecto multinacional de la Global Snakebite
Initiative.
JUAN JOSÉ CALVETE
Laboratorio de Venómica y Proteinómica Estructural, Instituto de Biomedicina de Valencia,
CSIC, Jaume Roig 11, 46010 Valencia (jcalvete@ibv.csic.es)
En el Laboratorio de Venómica y Proteinómica Estructural hemos desarrollado protocolos
proteómicos para caracterizar en detalle la composición de los venenos de serpientes
("venómica") y estudiar la eficacia específica y la paraespecificidad de antivenenos comerciales y experimentales ("antivenómica") [1]. Estas investigaciones se enmarcan en los objetivos
de la Global Snakebite Initiative (Global Snakebite Iniciative), cuyo principal objetivo es
movilizar e integrar los recursos, la capacidad, la experiencia y las sinergias de científicos
básicos, clínicos y de desarrollo tecnológico de los campos de la venómica y la toxinología en
la búsqueda, desde el mundo académico, de soluciones a la patología desatendida del
envenenamiento ofídico [2]. La consecución de esta iniciativa está vinculada al desarrollo de
la complementariedad entre aquellos que poseen la experiencia, y la visión de las limitaciones locales, en el tratamiento de la enfermedad y de quienes tienen acceso a las tecnologías
“ómicas” necesarias para estudiar las bases moleculares de la patología e identificar dianas
de intervención terapéutica [2]. Nuestro laboratorio trabaja en estrecha colaboración con
otros laboratorios participantes en la GSI, el Instituto Clodomiro Picado (San José, CR), la
Alistair Reid Venom Research Unit (Liverpool School of Tropical Medicine, UK), la
Australian Venom Research Unit (University of Melbourne, Australia) [2].
En el Laboratorio de Venómica y Proteinómica Estructural partimos de la premisa de que el
conocimiento detallado del proteoma de los venenos y de sus efectos patológicos son
requisitos esenciales para identificar las toxinas responsables del cuadro clínico del
envenenamiento. La aplicación de la venómica y antivenómica al estudio de la composición,
entendimiento de las tendencias evolutivas convergentes y divergentes de los venenos de os
diferentes clados del árbol filogenético de los ofidios, y su perfil inmunológico, proporcionan
las claves para la elaboración de antídotos (poli)específicos. Asimismo, las investigaciones
venómicas han puesto en evidencia la existencia de variabilidad fenotípica (geográfica y
ontogenética) intra- e inter-específica en la composición de los venenos. La identificación de
variaciones intraespecíficas en venenos de especies de relevancia médica es muy importante
para el reconocimiento de cuadros clínicos divergentes, así como para la selección de las
mezclas de venenos más adecuadas para la generación de los correspondientes antídotos.
Por otra parte, la identificación de patrones venómicos convergentes entre especies
filogenéticamente alejadas y el estudio de su grado de inmunogenicidad cruzada pueden
ampliar el rango de aplicación terapéutica de los antivenenos existentes.
[1] Calvete JJ . Proteomic tools against the neglected pathology of snakebite envenoming.
Exp. Rev. Proteomics 8 (2011) 739-758
[2] Williams, D.J., Gutiérrez, J.M., Calvete, J.J., Wüster, W., Ratanabanangkoon, K., Paiva,
O., Brown, N.I., Casewell, N.R., Harrison, R.A., Rowley, P.D., O’Shea, M., Jensen, S.D.,
Winkel, K.D. & Warrell, D.A. Ending the drought: new strategies for improving the flow of
affordable, effective antivenoms in Asia and Africa. J. Proteomics 74 (2011) 1735-1767
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Apunts del seguiment de la sargantana cua-roja a Roda de Berà, Creixell
i Torredembarra (2000-2012).
RAMON FERRÉ, JOSEP ROIG, GUILLEM GINER & DAVID GÓMEZ
GEPEC-EdC

Resum: La platja compartida pels termes municipals de Roda de Berà, Creixell i Torredembarra acull, a trams, ambients dunars mediterranis més o menys ben conservats. En aquests
ambients destaca la presència de la sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus) i el
seguiment que en fem des del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes CatalansEcologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) des de l'any 2000. probablement eś el seguiment més
llarg de sauris al nostre país. Presentarem alguns resultats preliminars dels seguiments
primaverals i de finals d'estiu de cada any, amb apunts i dubtes metodològics, estudis
complementaris de l'entorn presentarem un llistat obert de possibilitats de continuació i
millora d'aquest seguiment.
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Ofidios venenosos de la Mesoregión de Ribeirao Preto-SP (Brasil):
especies y generalidades sobre el ofidismo en la región.
ARMANDO PRADAS DEL RÍO
Societat Catalana d’Herpetologia.

Resum: Mesorregión es una división administrativa que utiliza el gobierno de Brasil en la
subdivisión de los Estados que componen la república. Así, las Macrorregiones, están a su
vez divididas en Estados y estos en Mesorregiones, estas en Microrregiones y por último en
Municipios.
La mesorregión de Ribeirao Preto está formada por los municipios de: Barretos, Batatais,
Franca, Ituverava, Jaboticabal,, Ribeirao Preto y Sao Joaquim da Barra, con su núcleo urbano
principal, Ribeirao Preto, siendo la zona económicamente más desarrollada del Estado de
Sao Paulo, e incluso del Brasil. Es un entorno fundamentalmente agrícola y ganadero, donde
predomina el cultivo de caña de azúcar, seguido de lejos por el café y otros cultivos
hortofrutícolas (naranjas). En este enclave, núcleos aislados de cerrado y de “cerradao”,
forman los restos de la comunidad vegetal original de la zona.
Nos encontramos en una región, donde se producen un número significativo de accidentes
ofídicos. De entre los ofidios venenosos de la región, los pertenecientes al género Bothrops
son los más abundantes y variados, siendo Bothrops alternatus, Bothrops moojeni, Bothrops
pauloensis y Bothrops jararaca son las especies más corrientes en la región. En cuanto a
Bothrops itapetiningae, ningún ejemplar fue encontrado en la zona durante el periodo de
observación (1994/1995), no obstante, parece ser posible su distribución en la zona.
Crotalus durissus terrificus es un ofidio abundante, en virtud del número de capturas
enviadas al “Biotério da F.M.R.P.-U.S.P.”.
Micrurus lemniscatus carvalhoi, Micrurus frontalis ssp. y Micrurus decoratus son las especies
de serpientes de coral presentes en la región. Habiéndose constatado la presencia de las dos
primeras durante el período de estudio. Todas poseen el típico diseño tricoloreado en forma
de de 3 anillos negros separadas por 2 anillos blancos, con un grueso anillo rojo separando
las tríadas entre sí, siendo a veces difíciles de distinguir entre sí.
Vistas las especies de ofidios señalados anteriormente, y siguiendo la clasificación tradicional del accidente ofídico, podemos distinguir:
Accidente bothrópico: producido por las mordeduras de serpientes del género Bothrops,
Definido fundamentalmente por los efectos denominados “proteolíticos” e histolíticos y las
coagulopatías por consumo.
Accidente crotálico: producido por las mordeduras de Crotalus durissus terrificus. El veneno
de esta especie esta mayoritariamente compuesto de crotoxina, aunque contiene otras
toxinas, a saber la crotamina, convulxina y giroxina. Definido fundamentalmente por sus
efectos miotóxicos y en menor medida, coagulantes.
Accidente elapídico: producido por las mordeduras de Micrurus. Caracterizado principalmente por sus efectos neurotóxicos. En los venenos de estos ofidios encontramos las aneurotoxinas, aunque también en algunas especies de Micrurus encontramos además bneurotoxinas (Micrurus corallinus sería un ejemplo de especie con ambos tipos de toxinas)
causan la sintomatología típica por envenenamiento por mordedura de Micrurus.
Epidemiología: Según los datos del Centro de Controle de Intoxicaçoes (C.C.I.) da Unidade
de Emergencia do H.C.F.M.R.P.-U.S.P.; obtenidos entre 1995-2000, de los 11.511 casos
atendidos en el servicio de urgencias de dicho hospital, 5356 correspondieron a mordeduras
o picaduras de animales venenosos (46,5 % del total). De estos, casi la mitad correspondie9

ron a “serpientes no venenosas”. De entre las mordeduras de serpientes venenosas tratados
en este centro destacan en primer lugar las producidas por Bothrops sp., seguidas de las
producidas por Crotalus durissus durissus y por último, y con mucha diferencia, las
producidas por Micrurus sp.
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La conservació d’espècies amenaçades d’amfibis i peixos en rius mediterranis, un repte indestriable; identificació d’hàbitats fluvials d’alt
interès.
QUIM POU-ROVIRA 1, ELOI CRUSET 1, XAVIER LLOPART 1, MILENA ROT 1.
1

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic

Resum: Els peixos autòctons d’aigua dolça constitueixen el grup de vertebrats en conjunt
més amenaçats a Catalunya. La major part de las espècies íctiques de les nostres aigües
continentals es troben en regressió, i de fet una bona part estan catalogades en algun nivell
d’amenaça, ja sigui a escala internacional, estatal o nacional. Diversos factors expliquen
aquesta situació, entre els que destaquen l’alteració o destrucció dels hàbitats fluvials i la
disminució de la qualitat de l’aigua, però també l’establiment d’espècies exòtiques. De fet,
actualment bona part dels cursos principals de gran ordre de Catalunya es troben fortament
envaïts per espècies exòtiques, tant de peixos com d’altra fauna. En paral·lel, i sovint com a
conseqüència d’això, les espècies autòctones de peixos, però també d’amfibis, s’han fet cada
cop més escasses en aquests trams fluvials. Així, les millors poblacions de moltes espècies
autòctones de peixos fluvials es concentren en rius d’ordre 5 o inferior, on generalment hi
resten poblaments íctics amb poques espècies, però coincidint sovint amb notables
poblaments d’amfibis. Arreu del país, per exemple, en nombrosos cursos fluvials ben
conservats de muntanya mitjana (200-1000m) hi conviuen poblacions, sovint aïllades,
d’alguns ciprínids com ara el barb de muntanya (Barbus merdionalis), el barb cua-roig (B.
haasi), la bagra (Squalius laietanus) o la madrilleta roja (Achondrostoma arcasii), entre
altres, amb poblaments d’amfibis d’alta integritat, que conserven totes o bona part de les
espècies potencialment presents.
En canvi, a la terra baixa mediterrània (<200m) els trams fluvials d’interès per a amfibis i
peixos són cada cop més escassos. De fet, és en aquest àmbit on probablement les poblacions fluvials d’aquesta fauna han sofert una major regressió durant les darreres dècades,
degut sobretot a les transformacions dràstiques de la hidromorfologia original i a la pèrdua
de qualitat de l’aigua. Majoritàriament, els rius d’aquesta zona d’ordre 5 o inferior, es
caracteritzen per una hidrologia natural amb un fort caràcter mediterrani: gran incidència
dels fenòmens extrems (avingudes i estiatges severs) i cabal mitjà baix. Això els fa molt
sensibles a tot el ventall actual de pressions i impactes d’origen antròpic, com ara les
extraccions abusives d’aigua, els abocaments directes d’aigües residuals, o l’endegament de
lleres, entre altres.
Als rius i rieres de terra baixa de les comarques de Girona, destaca l’associació que s’estableix
entre l’espinós (Gasterosteus aculeatus) i els amfibis. Entre finals d’hivern i finals de
primavera, les millors zones de reproducció detectades per aquest petit peix coincideixen
amb trams fluvials clarament qualificables d’alt interès faunístic pel fet de mantenir també
una gran riquesa d’amfibis, sovint amb presència constatada de reproductors i/o larves de
fins a 10 espècies: Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Lissotriton helveticus,
Pelophylax perezi, Hyla meridionalis, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, Alytes obstetricans,
Pelobates cultripes, a més de l’exòtica Discoglossus pictus. De fet, tant a la primavera, com
fins i tot durant el pic de l’estiatge, quan les condicions del medi empitjoren ostensiblement,
la densitat d’espinós es correlaciona positivament amb la presència d’amfibis. Els millors
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trams fluvials per a l’espinós i els amfibis es situen en rius amb un estiatge sever però no pas
crític, no regulats, i amb un bon estat ecològic. En general, es tracta de trams fluvials poc
profunds, amb poques alteracions hidromorfològiques, bona qualitat de l’aigua, una bona
estructuració dels hàbitats fluvials, i sobretot una escassa penetració d’espècies exòtiques de
fauna aquàtica.
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La neotènia del tritó pirinenc: ecologia i conservació d’un singular
fenomen evolutiu
NEUS OROMÍ
Departament de Producció Animal (Fauna Silvestre) Escola Superior d’Enginyeria Agrària.
Universitat de Lleida
Resum: Els tritons presenten una gran diversitat de cicles vitals, que s’entenen com a resultat de la
interacció entre els costos i els beneficis experimentats en el medi terrestre i aquàtic. Les poblacions
de tritó pirinenc (Calotriton asper) són majoritàriament metamòrfiques, és a dir, presenten una
ontogènia caracteritzada per un estadi larvari aquàtic i un estadi post-metamòrfic terrestre. Es
coneixen però, alguns casos en que les poblacions presenten neotènia, un fenomen evolutiu que
consisteix en la retenció de caràcters larvaris en individus adults. Ens preguntem, quines són les
condicions ambientals que han propiciat la neotènia en alguns llacs de muntanya i quines són les
característiques que diferencien les poblacions metamòrfiques de les neotèniques. La neotènia
parcial trobada en algunes poblacions de tritó pirinenc sembla esser una adaptació de l’espècie a una
vida plenament aquàtica representant la seva única forma de persistència en alguns llacs d’alta
muntanya.
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On els saures fan de lleons: una aproximació a la singular diversitat de
rèptils d’Austràlia
Where sauria act as lions: an approach to the singular diversity of
reptiles in Australia
JOAN GARCÍA-PORTA
Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).
Resum: Austràlia és un continent únic, on els rèptils dominen les faunes de vertebrats
terrestres, superant en diversitat a mamífers i ocells. A més a més, és a Austràlia on els
rèptils han experimentat una de les diversificacions més riques en quant a mides, formes i
diferents ecologies. Quines característiques fan d’Austràlia un continent tan adequat pels
rèptils? En aquesta xerrada intentarem donar resposta a aquesta pregunta a través de la seva
gran diversitat de rèptils tant actuals com fòssils, així com fent un repàs de les particularitats
ecològiques d’aquesta gran terra del Sud.
Abstract: Australia is a unique continent, where there are more reptile species than
mammals or birds species. Also in Australia, reptiles have had one of the greatest diversification of forms, sizes and ecological adaptations.
Why is Australia an appropriated continent for reptiles? We’ll try to answer this question
analyzing the huge reptile diversity (alive species and fossils), and the ecological characteristics of this southern land.
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Diversitat herpetològica a Veneçuela
Herpetological diversity in Venezuela
CÉSAR LUIS BARRIO AMORÓS
Instituto de Biodiversidad Tropical
http://www.biotropical.org
e-mail: cesarlba@yahoo.com ; clba@biotropical.org
Resum: Una visió de l’herpetodiversitat a un país Neotropical com Veneçuela, amb uns
números que superen les 350 espècies d’amfibis i les 400 espècies de rèptils. Els números
varien cada dia, al moment que es descriuen noves especies o es reporten noves pel país.
A Veneçuela hi ha considerades 7 regions d’importància pels amfibis i 9 regions pels rèptils.
Viatjarem a traves del país, visitant totes les regions biogeogràfiques i una bona quantitat
d’espècies per mostrar la diversitat i adaptacions a diferents ecosistemes.
Abstract: An overview to the herpetological diversity in a Neotropical country, Venezuela,
where there are more than 350 species of amphibians and 400 species of reptiles. These
numbers change every day because of the description of new species.
In Venezuela there are 7 important regions for the amphibians and 9 for the reptiles.
We’re going to travel around this country, visiting all the biogeographical regions to show
the biodiversity and how species adapt to different ecosystems.
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Sortint de l’extinció: noves estratègies de conservació de la població de
tortuga mediterrània de l’Albera
Get over extinction: new conservation strategies for the Western
Hermann’s Tortoise of the Albera
ALBERT VILARDELL-BARTINO1,2,3,4, XAVIER CAPALLERAS1,2,3 & JOAN BUDÓ1,2,3
1

Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera.
Grup d’Estudi i Protecció de les Tortugues.
3
Amics de les Tortugues de l’Albera. Santuari de la Mare de Déu del Camp.17780 Garriguella.
4
Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals Universitat de Girona. Campus
de Montilivi. 17071
2

E-mail: crt@tortugues.cat

Resum: La associació Amics de la Tortuga de l’Albera va crear el Centre de Reproducció de
Tortugues de l’Albera amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació de la darrera població
de tortuga mediterrània d’origen natural de tota la Península Ibèrica, actualment en perill
d’extinció. En el centre es porta a terme la cria en captivitat per realitzar reforçaments
poblacionals per tal de millorar l’estat de conservació de la població a la serra de l’Albera.
Desgraciadament l’èxit d’aquests reforços s’ha vist afectat per l’elevada pressió d’espècies
depredadores. Per aquest motiu i en base a resultats d’una proba pilot s’han millorat les
instal·lacions de cria amb nous terraris amb els que s’alliberaran exemplars de major mida.
Paral·lelament, s’ha realitzat un cens amb gossos detectors en una de les zones de major
densitat per determinar el seu estat actual de conservació i avaluar la necessitat
d’intervenció in-situ i ex-situ. Finalment, s’ha editat un manual de bones pràctiques de
gestió que ens permetrà sensibilitzar als propietaris de pràctiques tradicionals compatibles
amb la conservació de l’espècie i consolidar la Red de Custòdia de l’Albera.
Abstract: The Amics de la Tortuga de l’Albera created the tortoise breeding center of Albera
to improve the conservation status of the last native population of Western Hermann’s
Tortoise around the Iberian Peninsula, currently endangered. In the center is held captive
breeding population for reinforcements. Unfortunately the success of these efforts has been
affected by the high pressure of predators. For this reason and based on results of a pilot
assay we have build a terrarium room to produce tortoise with a high size and ensure their
survival during the reinforcement. We have also conducted a census with detector dogs in
an interesting area to assess the need for intervention in-situ and ex-situ. Finally we have
published a manual of best management practices with the aim to raise local owners and to
consolidate Albera Stewardship Network.
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Diferents enfocaments per l’estudi de poblacions: esqueletocronologia i
anàlisi dels isòtops estables (SIA).
Different approaches to study populations: skeletochronology and
analysis of stable isotopes (SIA).
MAR COMAS*
*
Corresponding author e-mail: vipera_balearica@hotmail.com
Resum: L’esqueletocronologia i l’anàlisi d’isòtops estables (SIA) són tècniques que ens
permeten estudiar les poblacions des de diferents perspectives.
L’esqueletocronologia ens proporciona informació sobre l’edat, longevitat, supervivència,
índex de creixement, dimorfisme sexual i períodes d’activitat i d’inactivitat d’una població.
L’esqueletocronologia a partir de falanges ens permet determinar l’estructura demogràfica
d’una població, aplicant mètodes no destructius, amb un marge d’error estret.
L’anàlisi d’isòtops estables ens proporciona informació sobre la dieta, el nínxol tròfic i la
posició tròfica. Diferents mostres ens proporcionen una informació integrada de períodes
diferents de temps segons els períodes de síntesi del teixits. La mostra seleccionada per
l’anàlisi d’isòtops estables depèn de quin període en volem obtenir informació. Segons el
període d’interès podem obtenir informació a curt termini (mostres de sang), informació a
mig termini (mostres de múscul) i informació a llarg termini (mostres d’os).
A causa dels biaixos relacionats amb els mètodes convencionals en reconstruccions
dietètiques, l’aplicació d’isòtops estables ha esdevingut una eina poderosa, que ens permet
obtenir una valoració integrada de la dieta assimilada dels individus, mitjançant un mostreig
puntual.
A més, l’anàlisi dels isòtops estables revela amplis patrons del nivell tròfic i els compartiments d’on prové l’aliment, i la composició isotòpica de les espècies que s’alimenten d’un
compartiment en concret delimita el seu nínxol isotòpic. A més, la dinàmica de poblacions
està molt relacionada amb la disponibilitat de l’aliment i els canvis en l’ecologia tròfica d’una
població, i les interaccions tròfiques entre espècies sintòpiques ens permeten estudiar les
relacions de competència i predació entre espècies. Conseqüentment, una de les aplicacions
ecològiques dels isòtops estables és la seva utilitat en conservació.
Abstract: Skeletochronology and analysis of stable isotopes (SIA) are both techniques that
allow one to study populations by means different points of view.
Skeletochronology analysis provides us with information about the age, longevity, survival,
growth rate, sexual dimorphism and periods of activity and inactivity of a population.
Phalanx skeletochronology allows us to determine the demographic structure of a population, applying non–destructive methods and a low error margin.
SIA provides us with information about diet, trophic niche and trophic position. Different
samples provide integrative information of different periods of time according to particular
periods of synthesis. The sample selected for isotopic determinations depends on the
temporal window from which we want to obtain information. According to the period of
interest we can obtain short-time information (blood samples), average-term information
(muscle samples) and long-term information (bone samples).
Due to biases related to conventional methods in dietary reconstructions, the application of
stable isotopes has become a powerful tool since they make it possible to obtain an
integrated estimation of the assimilated diet of individuals by means of a punctual sampling.
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Moreover, the analysis of stable isotopes typically reveals broad patterns of trophic levels
and the compartments from which food is taken and the isotopic composition of species
feeding on particular food delimits particular isotopic niches. Besides, population dynamics
is closely related to food availability and changes in the feeding ecology of population, and
trophic interactions with syntopic species allow one to study competence and predation
among species. Furthermore, one of the ecological applications of stable isotopes is their
usefulness in conservation.
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La tortuga d’estany (Emys orbicularis) a Catalunya: estat de les poblacions, projectes de recuperació i futur de l’espècie.
JOAN BUDÓ I RICART
Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, 17780 Garriguella (Catalunya)
crt@tortugues.cat
Resum: La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és un queloni d’àmplia distribució a Europa
però que manté poblacions molt fragmentades i inconnexes. La disminució progressiva
d’aquesta espècie s’ha fet molt evident en els darrers vint anys i és, en l’actualitat, una
espècie amenaçada.
Pel que fa a Catalunya, antigament havia estat àmpliament distribuïda, tal com ho demostra
el registre fòssil i els referents històrics. Les modificacions fetes en els seus hàbitats i la
contaminació de les aigües han estat un dels principals factors de regressió.
En l’actualitat en el nostre país, el nombre d’exemplars que viuen encara en condicions
naturals no sobrepassen els 500 exemplars.
Al Delta de l’Ebre es manté una població de tortuga d’estany integrada per exemplars de les
subspècies galloitalica i fritzjuergenobsti provinents de poblacions naturals, d’alguns
alliberaments incontrolats i introduccions fetes abans d’establir l’actual classificació
taxonòmica de l’espècie.
A la comarca de La Selva, i més concretament a la zona de Riudarenes, riera de Caldes i
Estanys de Sils, hi resta una petita població amb exemplars de la subespècie orbicularis.
A la zona del Baix Ter es van extingir als anys noranta, però a través d’un programa de cria
en captivitat, amb els darrers exemplars d’aquesta població, i de la recuperació de l’hàbitat
ha estat possible restablir de nou l’espècie en aquesta zona.
A la conca lacustre de l’estany de Banyoles hi resten escassos exemplars, que igual que els
del Baix Ter corresponen a la subespècie orbicularis. En l’actualitat s’hi està duent a terme
un programa de recuperació a través d’exemplars nascuts en captivitat, així com de millora
de l’hàbitat.
La recuperació de l’antic estany d’Ivars i Vila-sana ha permès la possibilitat d’introduir
l’espècie en aquest indret del centre de Catalunya, permetent en un proper futur
l’establiment d’una nova població.
Queden però alguns exemplars aïllats en alguns indrets del país, restes d’antigues poblacions
com és el cas als Aiguamolls de l’Empordà, a la zona de la Pineda de Salou, a la riera del
Ridaura (Selva marítima), riu Segre, Ter i Ebre.
Els diversos programes de recuperació d’hàbitat i cria en captivitat compten amb el suports
de programes Life de la Unió Europea. Els diferents programes de cria en captivitat, es
porten a terme a l’Estació Biològica del Cana Vell del P.N. del Delta de l’Ebre, al Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i al Centre de Reproducció de
Tortugues de l’Albera.
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Estat actual del projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània
(Testudo hermanni hermanni) al Parc Natural De Montsant.
JOAQUIM SOLER & ALBERT MARTÍNEZ SILVESTRE
CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) O8783 – Masquefa
crarc@amasquefa.com
Resum: El projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc Natural de la Serra
del Montsant es va iniciar el febrer de 2005 (SOLER 2005).
La zona de reintroducció de la tortuga mediterrània al Montsant fou triada seguint els
criteris d’avaluació d’hàbitats favorables establerts per BERTOLERO al 2002, així com les
possibilitats d’actuar en una àrea que disposa d’un pla d’usos (Parc Natural). Cal mencionar
també, que la tortuga ha estat referenciada a la Serra de Montsant en el jaciment paleoarqueologic de la Cova del Filador. La resta trobada està datada a l’Holocè (principis del
Neolític) (BUDÓ et al 2003).
Les zones d’alliberament inicial estan situades entre els 412 i 427m sobre nivell de mar. A
l’espai s’hi van fer treballs previs de millora de l’hàbitat, que comportaren l’obertura de
clarianes i integració d’antigues zones de conreu (fent feines de manteniment anual de la
vegetació). L’àrea de distribució potencial a partir de la zona d’alliberament és
d’aproximadament 200 hectàrees. (SOLER et al. 2006)
Actualment la tortuga mediterrània és present a la vesant occidental i sud del Montsant. Les
tècniques emprades en la reintroducció ha estat dues: Soft release i Hard release (LIVOREIL et
al 2001). Des de l’any 2008, només s’utilitza l’alliberament dur per establir la tortuga a
Montsant.
Fins a dia 10 d’octubre de 2011, i des d’inici del projecte, han estat alliberades 1226 tortugues,
de les quals 813 ho foren al Montsant occidental, i 413 al Montsant sud.
Totes les tortugues reintroduïdes al Parc Natural, ho han estat seguin un protocol de
selecció acurat, tant a nivell sanitari com morfològic. Els aspectes morfomètrics definitoris
de la subespècie occidental de tortuga mediterrània, són aplicats a tots els exemplars dels
quals es disposa. L’origen de totes les tortugues reintroduïdes és divers: comisos, recuperats
i nascuts al CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) o al CRT
(Centre de Reproducció de Tortugues de Garriguella), d’altres centres de recuperació de
fauna en general, i exemplars nascuts a les instal·lacions col·laboradores del DAAM
(Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya). Aquest darrer origen, ha permès des de bell antuvi la participació ciutadana
en la conservació de l’espècie. (SOLER I MARTÍNEZ SILVESTRE 2005)
El sex ratio del total alliberat, tenint present les dades de baixes per depredació o altres
factors coneguts és de 1,2 ♂ : 1♀ a 09 del 09 de 2012
L’estructura del grup conté un total de 60,30% de tortugues juvenils i cries. Els treballs de
seguiment han constatat en diverses ocasions la presència de cries nascudes al parc.
En el transcurs dels 7 anys de projecte, s’ha pogut constatar els efectes depredatoris sobre
postes, nou nats, juvenils i adults de tortuga, per part de d’un ampli ventall de depredadors.
Aquestes accions es centren bàsicament en el sector occidental. L’autoria de les depredacions s’atribueix principalment a la fagina (Martes foina), la guineu (Vulpes vulpes) i teixó
(Meles meles), i en els darrers tres anys, especialment sobre subadults i adults, el senglar
(Sus scrofa). L’augment d’aquest suid, constatat a tot el territori català, suposa una greu
amenaça per la tortuga. També, s’han realitzat estudis sobre l’alimentació, que han permès
registrar a través de l’observació macroscòpica en excrements de restes vegetals, 24 espècies
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(4 arbres, 10 arbusts i 10 plantes herbàcies) així com animals (artròpodes i gasteròpodes).
Fins hi tot ha estat comprovada la consumició d’excrements de teixó (MUÑOZ et al 2009;
SOLER i MARTÍNEZ SILVESTRE 2011).
Enguany, es seguirà reintroduint tortugues al sector occidental del parc, i s’estudiaran noves
zones de la vesant sud on crear nous nuclis. La dispersió a diferents sectors del parc, dels
diversos nuclis, ha de permetre la interrelació d’aquest mitjançat corredors naturals. La
major superfície possible ocupada per l’espècie, ha de permetre disminuir els possibles
efectes de catàstrofes ecològiques (incendis), i diluir la pressió depredatòria.
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Seguiment de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la reserva de
fauna salvatge de l’illa d’Audí
BAIGES, C. (1), SABATÉ, J. (1) CONSTANS, A.(1), BARGALLÓ, M. (1)
1)
Arjub del Riu. e-mail: arjubdelriu@gmail.com
Resum: En aquest article es presenten els resultats d’un projecte de gestió i seguiment de
quelonis a la Reserva de Fauna Salvatge de l’illa d’Audí. Aquest projecte (encara en execució)
incorpora accions de conservació de quelonis (amb eradicació d’espècies exòtiques i
actuacions de millora de l’hàbitat) i accions de coneixement (reintroducció pilot de tortuga
de rierol amb seguiment biomètric i comportament/adaptabilitat d’exemplars en l’espai de
reintroducció). Es presenten els resultats obtinguts en les campanyes anuals de 2009 a 2012.
A partir de les dades obtingudes d’aquests quatre anys es creu que la densitat de població
tortuga de florida és reduïda. La reintroducció pilot de tortuga de rierol ha donat resultats
positius: s’ha pogut controlar entre 84% (any d’alliberament) i el 30% (anys posteriors) dels
exemplars reintroduïts, els resultats biomètrics i de distribució indiquen una bona adaptació
física de l’espècie a l’entorn de reintroducció i alhora s’ha pogut confirmar la reproducció en
estat natural dos anys després de la reintroducció. La recuperació de llacunes com accions
de conservació de l’hàbitat es creu que ajuden a incrementar el domini vital de la tortuga de
rierol a l’espai, alhora que contribueix al manteniment de les zones humides de la Reserva
de Fauna.
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Desenvolupament larvari a diferents altituds i efectes de la temperatura
en Rana temporaria
SEBASTIÀ CAMARASA, JORDI BURGUET, BERNAT NADAL, ISABEL SANUY, NEUS
OROMÍ & DELFÍ SANUY
Universitat de Lleida.
Resum: Els amfibis en tant que animals ectoterms no posseeixen un mecanisme fisiològic
eficient per a la termoregulació i llur temperatura corporal està condicionada per la
temperatura ambiental. La variació de temperatura al llarg d’un gradient altitudinal pot ser
un factor selectiu important per a la diferenciació dels caràcters vitals d’un organisme. En
aquest estudi, s’analitza la influència de la temperatura sobre el desenvolupament i el
creixement d’embrions i larves de Rana temporaria procedents de diferents altituds del
Pirineu Català. Van ser col·lectades un total de 15 postes en 3 altituds diferents (1550, 1890 i
2100 m), d’elles 20 larves de cada posada van ser sotmeses a diferents condicions de
temperatura d’aigua: 17, 20 i 25 º C. Cada larva es va situar en un recipient individualitzat. Els
resultats de les anàlisis preliminars mostren diferències en el temps de desenvolupament i
en la taxa de creixement entre les tres altituds suggerint l’existència d’una adaptació que
podria contribuir a la diferenciació de la longitud i del desenvolupament de les larves.
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Disseny i aplicació de nous models de grans trampes per a la captura
selectiva de quelonis aquàtics i altra fauna aquàtica: primers resultats.
QUIM POU-ROVIRA 1 2, ELOI CRUSET 1, CARLES FEO2, MIQUEL CAMPOS2, XAVIER LLOPART 1, MILENA
1
3
ROT , SANTI RAMOS
1

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic
Consorci de l’Estany
3
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Generalitat de Catalunya)
2

Resum: La captura de quelonis aquàtics amb finalitats científiques o de gestió s’ha vingut
duent a terme mitjançant diversos tipus de tècniques, principalment captures manuals o
diversos models de trampes, però ocasionalment també mitjançant pesca elèctrica entre
altres tècniques. L’ús de trampes o paranys constitueix clarament el grup de tècniques més
àmpliament utilitzat per a la captura de tortugues aquàtiques. Habitualment s’utilitzen dos
grans tipus de trampes: 1) nanses o barbols, generalment escats, i 2) trampes de caiguda o de
tancament. Ambdós tipus de trampes es basen en l’activitat espontània dels animals, bé
sigui per atracció quan hi ha esquer, o per caiguda passiva en zones de circulació o bé en
punts d’insolació. Les trampes basades en la captura passiva poden resultar molt eficients en
alguns tipus d’ambients concrets (per ex. passos estrets, o bé aigües obertes sense superfícies
naturals d’insolació), però en canvi són poc o gens eficaces en altres ambients.
Pel que fa a les trampes de tipus nansa o barbol, se han vingut utilitzant models diversos,
generalment de dimensions relativament petites (<1,5m). Aquest tipus de trampes, que
poden ser rígides o flexibles, incorporen sempre una o més “morts” o embuts, que faciliten la
penetració de les tortugues però impedeixen la seva sortida. Atès que els animals queden
atrapats en un espai totalment tancat, aquetes trampes es solen calar (instal·lar) al medi
deixant una part emergida per a minimitzar les baixes entre les captures d’animals pulmonats, incloses les tortugues. Això condiciona tant la seva aplicabilitat en determinats tipus
d’ambients, com en general la seva eficiència com a tècnica de captura.
En el marc de diversos projectes destinats al control de fauna aquàtica exòtica en sistemes
lenítics, s’ha dissenyat i provat una nova variant de trampa. Es tracta de grans trampes de
secció transversal rectangular (Dimensions mínimes: longitud, 5m; amplada, 1m), amb dues
o més morts, amb veles desplegables als laterals de l’entrada. Es calen indistintament en
zones someres o profundes, però sempre de forma superficial. Aquestes trampes són obertes
per la seva banda superior, a fi de que ocells i mamífers que hi penetrin puguin sortir
lliurement, ja que altrament solen morir ràpidament si queden atrapats en un recipient
inundat. En canvi, per a evitar l’escapada de peixos i tortugues, la línia de flotació es situa
almenys 20cm per sota del marge superior, de forma que els laterals de la trampa sobresurten de la làmina d’aigua.
Fins ara, aquestes trampes s’han provat a l’Estany de Banyoles, als Estanys de Sils, i a les
llacunes del Ter Vell (PNMMBT). S’aporten els primers resultats obtinguts, que mostren una
elevada eficiència per a la captura d’exemplars de quelonis exòtics (fins a 4 tàxons), però una
eficàcia mitjana baixa i molt variable segons la localitat pel que fa a la captura de fauna íctica
exòtica. Aquesta nova tècnica de captura pot resultar molt indicada per a l’establiment de
programes de baix cost de control de tortugues exòtiques, mitjançant llargs períodes de
captura sostinguda.
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L’efecte del cranc roig americà i els peixos exòtics sobre els amfibis
autòctons en rius mediterranis de terra baixa a la demarcació de Girona.
QUIM POU-ROVIRA 1, ELOI CRUSET 1, XAVIER LLOPART 1, MILENA ROT 1.
1

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic

Resum: Durant els darrers 6 anys hem dut a terme diversos estudis sobre fauna aquàtica
fluvial en diferents sectors de la demarcació de Girona, majoritàriament a partir de mostrejos amb captura mitjançant trampes de tipus barbol (llum de malla: 4mm). Aquest tipus de
tècnica resulta molt eficient per al mostreig de petits peixos en tot tipus de sistemes aquàtics
continentals, i alhora genera nombroses captures d’altra fauna aquàtica, sobretot
d’herpetofauna i grans crustacis. D’aquesta manera, s’obté una bona aproximació a l’estat del
poblament de fauna aquàtica, especialment pel que fa als peixos, amfibis, rèptils aquàtics i
crustacis decàpodes.
Els resultats disponibles confirmen una presencia massiva i cada cop més important
d’espècies exòtiques invasores de fauna aquàtica a la major part de rius de terra baixa
(<200m). Entre aquestes espècies destaquen, pel seu grau d’ocupació i incidència ecològica,
la major part de peixos exòtics (fins a 23 espècies a les conques del nord-est de Catalunya), i
el cranc roig americà (Procambarus clarkii). Per a moltes d’aquestes espècies exòtiques s’han
descrit efectes negatius sobre els amfibis, a través de mecanismes diversos: depredació,
competència, i fins i tot l’alteració de l’estructura dels ecosistemes i de la qualitat de l’aigua.
L’alteració biòtica de les comunitats faunístiques d’aigua dolça és especialment severa als
cursos mitjans i baixos dels grans eixos fluvials i al curs baix de molts dels seus principals
tributaris, així com també a la major part de sistemes lenítics (llacs, llacunes i embassaments). En aquests ambients la presència de cranc roig americà és habitual, mentre que la
proporció d’espècies exòtiques de peixos sol superar el 50%, assolint sovint valors superiors
al 80% de les espècies presents. Als ambients aquàtics fortament envaïts per fauna aquàtica
exòtica els amfibis tendeixen a esdevenir rars o absents. Tan sols unes poques espècies
d’amfibis, particularment la granota verda (Pelophylax perezi) i el gripau pintat (Discoglossus pictus), apareixen habitualment en sistemes envaïts, per bé que acaben desapareixent de
les localitats amb densitats altes de cranc roig americà o de peixos depredadors exòtics. Per a
la resta d’espècies d’amfibis detectats (Salamandra salamandra, Triturus marmoratus,
Lissotriton helveticus, Callotriton asper, Hyla meridionalis, Pelodytes punctatus, Bufo bufo,
Alytes obstetricans, i Pelobates cultripes), la coexistència amb espècies exòtiques és poc o
molt poc freqüent, i les coocurrències tan sols s’observen en localitats amb poblacions
inestables d’unes o altres espècies. Per altra banda, s’ha observat que la riquesa d’amfibis es
correlaciona negativament respecte la densitat de cranc roig americà i la riquesa d’espècies
exòtiques de peixos.
Els únics ecosistemes aquàtics continentals amb una baixa presència d’espècies exòtiques
són, en general, les aigües de transició salobres, els petits sistemes lenítics aïllats o temporanis, i els cursos fluvials de muntanya i/o d’odre baix. Exceptuant les aigües salobroses,
aquests altres tipus de sistemes, si es troben en bon estat, poden constituir importants
refugis per als amfibis autòctons.
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La Xarxa de Rescat de Fauna Marina: un nou sistema d’alerta i gestió
dels encallaments d’animals marins
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Catalunya
Resum: La xarxa observació d’animals marins amenaçats i resposta als encallaments es va
endegar a principis dels anys 90, arran d’una epizoòtia de morbillivirus que va afectar la
població mediterrània de dofí ratllat i va causar la mort de milers d’exemplars. En el cas de la
Generalitat de Catalunya, es va treballar amb un sistema de contracte plurianual amb una
entitat col·laboradora externa. Amb el pas dels anys, però, degut a les necessitats socials
d’atendre un major nombre d’encallaments d’animals marins, i alhora donar compliment a
les obligacions legals de vetllar per les espècies protegides es va fer imprescindible un nou
plantejament de gestió que permetés un millor coneixement dels encallaments i recollida de
dades.
Finalment, l’1 de gener de 2012 es va posar en marxa la Xarxa d’Observació i Rescat de Fauna
Marina del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM). La xarxa està liderada per tècnics del Servei de Biodiversitat i Protecció dels
Animals i del Servei d’Espais Naturals Protegits de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat que conformen la unitat de guàrdia del BiPA; a més, també la integren el Cos
d’Agents Rurals i els Centres de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i del
Canal Vell. Així mateix, la xarxa compta amb la col·laboració puntual d’altres institucions,
com la Fundació CRAM (per a l’hospitalització d’animals ferits) i el CRESA, de la Facultat de
Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona (per a les necròpsies d’animals morts
recentment).
A data de 31 d’octubre, quan es compleixen 10 mesos del desplegament de la xarxa, s’han
realitzat 137 actuacions, més del doble del que es té constància en els dos últims anys.
Aquest augment es pot atribuir a la implementació de la xarxa sobre el territori i a la
intervenció directa de l’administració, agilitzant el registre d’encallaments.
La majoria dels animals rescatats són restes de tortugues babaua (85 exemplars, 65% dels
rescats) que s’han trobat principalment a l’hemidelta sud de l’Ebre (68%). Tres d’aquestes
tortugues es van rescatar vives i després d’uns mesos hospitalitzades, dues han tornat al mar.
Una de les tortugues va ser rescatada fa pocs dies i encara està en tractament. Pel que fa la
resta d’animals, cal destacar que els encallaments van ser més repartits al llarg de la costa i
van ser bàsicament petits cetacis (27% del total de rescats), dels quals tres es van rescatar
amb vida. Cap d’ells no va ser hospitalitzat, sinó que van tornar a mar pels seus propis
mitjans.
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A data d’avui, i atès que encara no hem acabat l’any natural, no es pot donar una explicació
plenament fonamentada del perquè la majoria de les tortugues apareixen a l’hemidelta sud,
tot i que se sap que es tracta d’una zona de concentració d’animals durant l’hivern. Tampoc
es pot respondre encara de les oscil·lacions mensuals pel que fa els encallaments de cetacis.
Per això, els tècnics de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina estem treballant en una sèrie
d’hipòtesis que permetin esbrinar les causes de la mortalitat detectada de cetacis i tortugues
i donar una resposta adequada.
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L’anàlisi d’isòtops estables revela un gradient ecològic en una sargantana alpina endèmica.
Stable isotope analysis reveals an ecological gradient in an endemic
alpine lizard
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Avda. Américo Vespucio s/n, 41092, Sevilla, Spain.

Resum: El dragó diürn del Gran Atles Quedenfeldtia trachyblepharus és un gecònid diürn i
social endèmic de l’Atles marroquí, sent una de les espècies dominants del pis alpí. No
obstant això, progressivament es va fent més escàs segons es descendeix en altitud i a
mesura que augmenta la presència d’espècies generalistes, de més àmplia distribució
vertical.
La nostra hipòtesi és que l’existència d’una major competència interespecífica pot induir
canvis en el nínxol tròfic de Q. trachyblepharus, probablement reduint la seva amplitud i
podent haver-hi una pèrdua de condició física. Aquests canvis en el nínxol tròfic segons un
gradient altitudinal poden ser detectats mitjançant la senyal isotòpica. Per al nostre estudi
utilitzem els isòtops estables del carboni (13C/12C, δ13C) i del nitrogen (15N/14N, δ15N). L’anàlisi
d’isòtops estables es veu menys afectat pels canvis en la dieta a curt termini que els mètodes
convencionals i representa una eina poderosa que supera alguna de les limitacions dels
estudis de dieta convencionals. A més l’anàlisi d’isòtops estables ens permet quantificar
l’amplitud del nínxol tròfic i no implica el sacrifici dels individus. També calculem la variació
de la condició física (ràtio peso/longitud cap-cos) entre les poblacions situades a diferent
altitud (rang 2.043-2.770 m s.n.m.) i comparem morfomètrics.
Els nostres resultats revelen l’existència d’una variació en el nínxol tròfic de Q. trachyblepharus segons un gradient altitudinal. Els individus d’ambdós sexes de les localitats a major
altitud presenten una major amplitud de nínxol i mostren millor condició física que els
individus de les localitats situades a menor altitud, on fins a cinc espècies de saures
coexisteixen.
El dragó diürn del Gran Atles és probablement un especialista de l’alta muntanya, que el fa
particularment vulnerable als canvis que afavoreixen la penetració d’espècies generalistes,
com els canvis antropogènics del paisatge i el canvi climàtic.
Abstract: The Atlas day gecko Quedenfeldtia trachyblepharus is a diurnal and social gecko
endemic from Atlas Mountains in Morocco, being the dominant species in the alpine lizard
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assemblage. However it gradually becomes scarce in lower altitudes, where there is more
presence of generalist species, with broader vertical distribution.
Our hypothesis is that the existence of increasing interspecific competition has to induce
changes in the trophic niche of Q. trachyblepharus, probably reducing its amplitude, and
there may be a loss of body condition. These changes of trophic niche following an altitudinal gradient can be detected in the isotopic signal. For our study, we use stable carbon
(13C/12C, δ13C) and nitrogen (15N/14N, δ15N) isotopes. Stable isotope analysis (SIA) is much less
affected by short-term temporal dietary changes than conventional analyses. Moreover, SIA
allow one to quantify trophic niche width, without sacrifice of specimens. We also calculate
body condition variation (ratio weight/snout vent length) among populations located at
different elevations (range 2.043-2.770 m a.s.l.) and compare morphological measurements.
Our results revealed the existence of variation in the trophic niche of Q. trachyblepharus
following an altitude gradient. Specimens of both sexes from localities at high elevations
showed greater niche breadth and better body condition than specimens from lower
altitudes, where five species of lizards occur.
The Atlas day gecko is likely a true high-mountain specialist which makes it particularly
vulnerable to environmental changes that favour the penetration of generalist species, as
can be anthropogenic disturbances in landscape and global climate warming.
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Balanç biològic de diferents punts d’aigua de recent creació al PEIN de
Gallecs
DANI ARANDA I SALVACHUA1,2, DANI FERNÁNDEZ GUIBERTEAU1 & DANI MORENO1.
1
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2
SCH sch@soccatherp@org
Resum: S’exposa un primer balanç de la colonització biològica d’un seguit de punts d’aigua
de nova creació a l’espai de Gallecs. Aquests punts s’emmarquen en un projecte del DRAG,
en col·laboració del Consorci de Gallecs i la Fundación Biodiversidad, executat en el període
2009-2010. Es van recuperar 3 basses de regadiu abandonades i es va crear una bassa natural
en una clariana forestal i es va impermeabilitzar una altra bassa en un erm. Per accelerar la
colonització es va introduir vegetació aquàtica: Boga, canyís, i asprella, i nenúfar a les basses
de regadiu.
Les parets verticals de les basses de regadiu, impermeabilitzades amb lones de PVC la més
gran i de butil una altra, ha fet necessari implementar mesures correctores per tal d’afavorir
l’accés (i sortida) de la fauna, tot instal·lant rampes, xarxes i illes surants, amb diferent
resultat.
Les diferents basses han estat colonitzades ràpidament per diferents espècies de macroinvertebrats aquàtics, destacant diferents espècies d’odonats.
Pel que fa als amfibis, la colonització ha estat diferent segons les basses. En les basses de
regadiu, tot i la presència d’algun exemplar de granota verda, reineta i gripauet, només s’han
reproduït Alytes obstetricans i Bufo calamita. En canvi, a les basses naturals s’ha comprovat
la reproducció d’ Hyla meridionalis, Alytes obstetricans, Pelodytes punctatuts, Bufo calamita i
Triturus marmoratus, així com la presència d’algun exemplar de Bufo bufo.
En els pedregams creats dins del mateix projecte, s’ha de detectat la presència de Timon
lepidus, Tarentola mauritanica, Rinechis scalaris, Malpolon monspessulanus i Anguis fragilis.
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Estat poblacional de l’herpetofauna en el PEIN de Gallecs
DANI ARANDA1,2, DANI FERNÁNDEZ1, DANI MORENO1, ORIOL BAENA1 & ROBERT
MANZANO1.
1

DRAG info@dragnatura.org
SCH sch@soccatherp@org

2

Resum: Es confirma la presència de les 8 espècies d’amfibis citades a l’espai: Alytes
obstetricans, Bufo calamita, Hyla meridionales, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, Pelophylax
perezi, Salamandra salamandra i Triturus marmoratus. De totes elles, la granota verda i la
salamandra són les que es troben en una situació més delicada, ja que la primera s’havia vist
reduïda a una presència anecdòtica els darrers anys degut a la pèrdua de les basses de
regadiu i la degradació dels torrents que travessen l’espai, i la segona per la continuada
dessecació de les capçaleres dels esmentats torrents per l’augment desmesurat de les
captacions d’aigua i la disminució de les precipitacions. Així mateix es constata la presència i
reproducció del tritó verd (citat per comunicacions personals) en una de les basses situades
al nord de la zona protegida.
El llistat de rèptils es redueix a 8 espècies de presència confirmada: Podarcis liolepis, Timon
lepidus, Tarentola mauritanica, Rinechis scalaris, Malpolon monspessulanus, Psammodromus
algirus, Anguis fragilis i Mauremys leprosa. La manca de cites relativament recents fa
descartar la presència de Natrix natrix, Natrix maura (la millora i ampliació de punts d’aigua
podria afavorir el seu retorn en breu), Psammodromus edwardsianus (per destrucció de
l’hàbitat) i Chalcides striatus. Tot i no disposar de cites recents, el caràcter molt sovint
esquiu de Coronella girondica, ens fa no descartar-la completament.
Aquest llistat és resultat de més de 10 anys d’estudi, on s’han prospectat a l’espai de Gallecs
prop de 1100 ha, de les quals només unes 700 ha corresponen a espai PEIN, declarat com a
tal el 2009.
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Estudi esqueletocronològic d’una població de Bufo calamita a la província de Múrcia
MARC ISACH DEL BARRIO, NEUS OROMÍ, EDUARDO ESCORIZA & DELFÍ SANUY
Universitat de Lleida
Resum: Es van analitzar els caràcters demogràfics del cicle vital d’una població de gripau
corredor (Bufo calamita) de Lorca (Múrcia). Mitjançant tècniques esqueletocronològiques
per estimar l’edat, mitjançant el recompte de les línies de creixement que queden marcades
en l’os periosteal, de gripaus adults col·lectats durant el període reproductiu. Es mostren
diferències en la distribució d’edats entre mascles i femelles, presentant les femelles (7 anys)
major longevitat que els mascles (6 anys) i igual edat a la seva primera reproducció (2 anys).
Respecte a la longitud corporal, l’edat i el sexe dels individus no van afectar a la seva variació
(2-factorial ANOVA, edat: F = 1.22, P = 0,32; sexe: F = 0,41, P = 0,52) presentant longituds
d’74.0 + / - 6.84 mm (SD). Aquests resultats descriuen una població caracteritzada per
presentar caràcters vitals típics de gripaus de zones àrides, presentant mides grans i eficàcia
reproductiva òptima.
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Un mètode per monitoritzar la temperatura corporal de la tortuga
d’aigua
NEUS OROMÍ, SEBASTIÀ CAMARASA, ALBERT MARTÍNEZ-SILVESTRE, JOAQUIM
SOLER, TONI COSTA & DELFÍ SANUY
Universitat de Lleida
Resum: Les tortugues d’aigua dolça, en ser animals ectoterms, depenen de la temperatura
ambiental per a la seva termoregulació. Tradicionalment, s’han emprat diversos mètodes de
camp amb la finalitat d’estudiar patrons espaciotemporals i d’interacció entre els individus. No obstant això, poc se sap sobre la importància de la termoregulació en el comportament de les tortugues. En aquest treball, s’ha desenvolupat un mètode de seguiment per a
l’estudi de la variació de la temperatura del cos (Ti) en tortugues en llibertat utilitzat
transmissors externs implantats a la closca (TW31-THERM, Biotrack, Ltd) que mitjançant
la temperatura d’aquest (Te). La utilització de transmissors interns comporta un procés
quirúrgic d’implantació, i limita també la distància de localització. Te va ser relacionada amb
Tb utilitzant ràdio-transmissors sensibles a la temperatura (SOPT-2070; Wildlife Materials,
Inc) implantats en la cavitat abdominal de 3 individus de Trachemys scripta elegans. Els
individus van ser mantinguts en un recipient amb aigua a temperatura controlada que va ser
variada al llarg de l’experiment (rang: 4.1-35.3 º C). Te i Ti, on aquesta darrera mesura
mitjançant la utilització d’un termòmetre digital (HD 9215, amb precisió de 0.1 º C), van ser
recollides a les diferents temperatures de l’aigua i analitzades mitjançant un model de
regressió. El mètode de regressió multiplicador va ser el que va presentar major correlació
entre ambdues variables, Te and Ti (pendent: 1.93 + / - 0.003, p <0.0001; Intercept: 0.84 + / 0.009, p <0.0001; R2 = 98.77%). Amb aquest experiment es descriu un mètode fàcil i útil per
a l’estudi de la variació de la Ti a tortugues mitjançant la utilització de transmissors externs.
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Oviparisme ocasional en Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
DANIEL ARANDA1,2, SANDRA SAURA-MAS3, 4, 5, LLUÍS BENEJAM3, 4 & XAVIER RIVERA1
1
Societat Catalana d’Herpetologia, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau,
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona.
2
DRAG, C/ Galende 12. Parets de Vallès, 08150 – Barcelona.
3
CEBCAT-La Balca- Centre d’Estudis de Biologia de la Conservació Aquàtica i Terrestre.
4
CREAF, Cerdanyola del Vallès, Catalonia.
5
Unitat d’Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
E.mail: caganell@yahoo.es; sandra.saura@uab.cat; lluis@cebcat-labalca.cat; xavirivera@yahoo.es
Resum: Es dóna a conèixer la troballa d’ous de Salamandra salamandra terrestris Lacépède,
1788, dipositats en basses d’aigua de dues localitats catalanes diferents: Sant Pere de Rodes
(Alt Empordà) i Camprodon (Ripollès), amb la particularitat que a l’interior d’aquests ous
s’han detectat embrions en fase de desenvolupament.
Aquests són els primers casos publicats de postes d’ous de salamandra comuna amb
embrions al seu interior trobats a la península Ibèrica i, probablement, per a tota la seva àrea
de distribució europea.
Abstract: Salamandra salamandra terrestris Lacépède, 1788, developing eggs were found in
little ponds located in two different Catalan sites: Sant Pere de Rodes (Alt Empordà, Girona)
i Camprodon (Ripollès, Girona). Concretely, alive or viable embryos in different development phases were detected.
These are the first published data of Fire Salamander eggs with embryos inside them
recorded in the Iberian peninsula. Since there is no evidence of other similar cases around
all its distribution, in fact, these could be the first reported cases of oviparism in Salamandra
salamandra in Europe.
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Aportacions a la distribució dels herpetos del sud de Catalunya
JOSEP ROIG CORT <roigcort@gmail.com>
GUILLEM GINER PABLO <salamandru@hotmail.com>
DAVID GÓMEZ GARCÍA <vidvng@hotmail.com>
Resum: Recull d’observacions fetes els darrers 20 anys pels autors, afeccionats a
l’herpetologia. Un cop contrastades amb les darreres publicacions sobre la distribució dels
amfibis i rèptils d’aquestes terres, s’assenyalen les observacions fetes als quadrants UTM
10X10 inèdits fins ara.
En total es fa un repàs de 26 espècies de les quals s’aporten les noves citacions dient ,a part
del quadrant 10X10, el quadrant 1X1, els anys que s`han fet i els seus autors. A més s’il·lustren
amb algunes fotografies dels exemplars citats.
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