Herpetobreus
Número 2, Març 2017

Properes Activitats
 VIII Jornades de Medi Natural de Girona
Lloc:
Data:

Aula Magna de la Universitat de Girona (UdG)
Dissabte 18 de Març (ponències + paradeta S.C.H. i d’altres
entitats naturalistes)
Diumenge19 de Març (sortida botànica).

Inscripcions: http://www2.girona.cat/ca/caseta_8jornadesmedinatural
Programa:
http://www2.girona.cat/documents/11622/743722/jornades_medi_NATUR
AL_impresio.pdf
Hi haurà ponències sobre herpetofauna que poden ser del vostre interès:
“LIFE Potamo fauna: creació de zones humides a les ribes del Ter i la
Llémena com a hàbitat per a l’herpetofauna ”

a càrrec de Teia Puigvert i Ponç Feliu (Consorci del Ter)
“Seguiment d’amfibis a les ribes del Ter i el Llémena en el marc del projecte
LIFE+PotamoFauna”

a càrrec de Iago Pérez (Societat Catalana d’Herpetologia)
“Recuperació de la tortuga d’estany al riu Ter (LIFE Potamo Fauna)”

a càrrec de Carles Feo (Consorci de l’Estany)
"Foto-identificació de Salamandra salamandra (Linnaeus 1758) a la ciutat de
Girona, 3 anys de seguiment"

a càrrec de Iago Pérez (Societat Catalana d’Herpetologia)

 Sortida herpetològica per la Vall de Sant Daniel,
a càrrec de Iago Pérez, vocal de la S.C.H.

Punt de trobada:
Restaurant “El cul del món”, Girona
Data:
Dissabte, 1 d’Abril
Hora:
17:00h. a 22:00h.
Preu:
Activitat gratuïta per a socis/es, 3 € no socis/es.
Data límit per inscriure’s: 30 de Març de 2017.
Places limitades.
La sortida inclou tastet de productes locals.
Cal inscripció prèvia a través de l’adreça: iago.bio6@gmail.com indicant
el nom, cognoms, si ets soci/a o no, telèfon i e-mail.
A través de les xarxes socials i el web també anirem anunciant les activitats
proposades pels socis/es i per la junta de la S.C.H.
https://www.facebook.com/societatcatalana.dherpetologia
www.soccatherp.org
Si voleu anunciar una activitat de caire herpetològic al proper
Herpetobreus de la S.C.H. envieu el nom de l’activitat, la data, l’hora i el
lloc on es realitzarà a iago.bio6@gmail.com, i nosaltres ens encarreguem
de fer-ne difusió.
Fins la propera!
Editor: Iago Pérez Novo

