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PRESENTACIÓ de les JORNADES HERPETOLÒGIQUES 

Girona (Gironès) 12 i 13 d’octubre de 2019 

Enguany la Societat Catalana d'Herpetologia (SCH), organitza les XVII Jornades 

Herpetològiques Catalanes a Girona (Gironès). 

Les sessions científiques i les conferències es realitzaran a la Casa de Cultura de Girona 

(Pl. Hospital, 6. 17002 Girona), molt a prop dels espais d’interès natural “Riberes del Ter” 

i “Massís de les Gavarres”. 

Les Jornades van dirigides a tot tipus de públic, però en especial a estudiants, naturalistes, 

científics i gent amb interès pels amfibis i rèptils. 

És el desig de la SCH, amb aquestes jornades, contribuir a difondre els treballs que sobre 

la fauna herpetològica s'estan realitzant al nostre àmbit i, a la vegada, estimular l'estudi, el 

coneixement i la conservació de la nostra herpetofauna.   



PROGRAMACIÓ JORNADES 

12 i 13 d’octubre de 2019 

Dissabte 12 d’octubre (Casa de cultura de Girona: Pl. Hospital, 6. Girona) 

09:30–10:15: Registre de participants i col·locació de plafons 

10:15–10:30: Presentació de les Jornades Herpetològiques Catalanes a Girona 

10:30–11:15: Conferència inaugural:  Presente y futuro de las estrategias de mitigación de 

la quitridiomicosis de los anfibios. Jaime Bosch. 

11:15–11:30: Pausa-cafè 

11:30–13:30: Comunicacions orals (Genètica, Filogènia i Evolució) 

 Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) a 

Catalunya. 

 Pentinant el desert: Avaluació de l’actual diversitat, filogènia, distribució i 

conservació dels rèptils terrestres (Sauropsida, Squamata) dels Emirats Àrabs Units 

 Diversidad genética de las poblaciones catalanas del Tritón Palmeado (Lissotriton 

helveticus). 

 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. 

 Perspectives evolutives de la invasió de Discoglossus pictus a Europa. 

13:30–16:00 (Dinar a càrrec de cadascú) 

16:00–18:00: Comunicacions orals (Seguiments Herpetològics) 

 Declivi d’amfibis al delta del riu Llobregat. 

 Seguiment d’amfibis a l’EIN de Gallecs, resultats preliminars. 

 Atles dels amfibis i rèptils del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 

 La regressió de Rana temporaria a l'Albera, canvi climàtic o...?. 

 Dades de 26 anys de seguiment demogràfic d’una població reintroduïda de tortuga 

mediterrània (Testudo hermanni) al Parc del Garraf. 

 Demografía integradora y conservación: diez años de seguimiento de los anfibios de 

la sierra de La Cabrera (Madrid). 

18:00–18:30:  Pausa-cafè 

18:30–20:30: Comunicacions orals (Distribució i Conservació) 

 Distribució del gènere Testudo a Mallorca: cap a una simpatrització de les 

poblacions?. 

 Punts negres per als amfibis: un exemple de caracterització des de la ciència 

ciutadana. 

 El nou paradigma dels estanys ornamentals i la recuperació dels amfibis a l’àrea 

urbana de Barcelona. 

 Moviments de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la comarca del Bages, 

Catalunya. 

 Amphibians of North Africa. 

 Life Tritó del Montseny, l'eina de conservació per a un tritó endèmic (Calotriton 

arnoldi). 



21:00–23:30:  Sopar de germanor i moment per provar de trobar, compartir i emprendre 

nous projectes (Cassà de la Selva). 

23:30h. Sortida nocturna (Espai Natural de les Gavarres i Pla de la Selva) 

 

Diumenge 13 d’octubre  (Casa de cultura de Girona: Pl. Hospital, 6. Girona) 

10:00–10:45: Conferència plenària: Les nouvelles espèces et subespèces de reptiles 

découvertes par Philippe Geniez. Ph. Geniez  

10:45–11:00: Pausa-cafè 

11:00–12:10: Discussió comunicacions en plafó (Pòsters) 

 Pòster 1: Cal replantejar-se el paper tròfic de les larves d’anurs en estanys 

temporanis?. El cas dels anostracis i les larves d’anurs  

 Pòster 2: Presentació del projecte: Basses temporànies mediterrànies, refugis de 

biodiversitat a conservar  

 Pòster 3: Estimació de la grandària poblacional de tritó pirinenc (Calotriton asper) 

en dos estanys d’alta muntanya a través de la fotoidentificació assistida per 

ordinador  

 Pòster 4: Creació i recuperació d’hàbitats aquàtics per amfibis a Caldes de 

Malavella (La Selva)  

 Pòster 5: Projecte AMPHIBIA: Coneixent, estudiant i conservant les basses 

 Pòster 6: 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)  

 Pòster 7: Demografia i supervivència de la tortuga d’estany (Emys orbicularis): 31 

anys d’estudi  

 Pòster 8: Optimització d’un protocol de detecció d’anurs al·lòctons (Lithobates 

catesbianus i Discoglossus pictus) mitjançant DNA ambiental. 

 Pòster 9: Dinàmica de la població de gripau corredor (Epidalea calamita) dels 

secans de Mas de Melons. 

 Pòster 10: Variació de trets demogràfics del cicle vital del tritó pirinenc 

12:10–13:30: Comunicacions orals (Patologies-Malalties emergents-Conservació) 

 Presentació del Programa de vigilància sanitària activa d’amfibis a Catalunya 

(ASPrCat)  

 Les malalties emergents d’amfibis a les gavarres: què en sabem? 

 Formació d’un grup de treball per estudiar la regulació de la tinença d’amfibis i 

rèptils exòtics a Catalunya  

13:30–14:00: Lliurament del Premi Joaquim Maluquer 2019 a la recerca herpetològica 

14:00–14:30: Comiat i clausura de les XVII Jornades Herpetològiques Catalanes 

14:30–16:30: Temps per dinar 

16:30: Sortida per observar rèptils 
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Relació dels treballs presentats i les pàgines amb el resum 

Conferencies i comunicacions orals:                    pàgina 

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

Bosch ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) a Catalunya. 
Carolina Molina, Laia Pérez-Sorribes, Mar Cirac, Karin Tamar, Salvador Carranza & Daniel 

Fernández-Guiberteau --------------------------------------------------------------------------------- 11        10 

Pentinant el desert: Avaluació de l’actual diversitat, filogènia, distribució i conservació dels 

rèptils terrestres (Sauropsida, Squamata) dels Emirats Àrabs Units. Bernat Burriel-Carranza12                  11 

Diversidad genética de las poblaciones catalanes de tritón palmeado (Lissotriton helveticus). 

Jhulyana López-Caro, Daniel , Panagiotis Kornilios & Salvador Carranza -------------------------- 14 

Lligant la història filogeogràfica amb la dinàmica de dispersió contemporània: multiples 

refugis glacials i flux gènic reduït però efectiu configuren l’estructura genètica d’un tritó 

endèmic dels Pirineus. Federica Lucati, Manon Poignet, Alexandre Miró, Audrey Trochet, Fabien 

Aubret, Laurent Barthe, Romain Bertrand, Teresa Buchaca, Jenny Caner, Elodie Darnet, Mathieu 

Denoël, Olivier Guillaume, Hugo Le Chevalier, Albert Martínez-Silvestre, Marc Mossoll-Torres, 

David O’Brien, Calvez Olivier, Víctor Osorio, Gilles Pottier, Murielle Richard, Ibor Sabás, Jérémie 

Souchet, Jan Tomàs & Marc Ventura ------------------------------------------------------------------ 15          

Perspectives evolutives de la invasió de Discoglossus pictus a Europa. Eudald Pujol Buxó, 

Gabriel Mochales, Alex Garcia-Cisneros, Claude Miaud & Gustavo A. Llorente Cabrera ----------- 17             14 

Declivi  d’amfibis  al  delta  del  riu  Llobregat. Adrià Jordà, Marc  Franch & Albert Montori 19 

Seguiment  d’amfibis  a  l’EIN  de  Gallecs,  resultats  preliminars. Laia  Pérez  Sorribes & 

Daniel Fernández-Guiberteau.------------------------------------------------------------------------- 21 

Atles dels amfibis i els rèptils del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Fèlix 

Amat & Albert Montori -------------------------------------------------------------------------------- 22  19 

La regressió de Rana temporaria a l'Albera, canvi climàtic o ...?. Joan Ferrer Riu, Joan Budó 

Ricart & Eduard Filella Subirà  ----------------------------------------------------------------------- 23 

Demografía integradora y conservación: diez años de seguimiento de los anfibios de la sierra 

de La Cabrera (Madrid). Iñigo Martínez-Solano --------------------------------------------------- 24 

Dades de 26 anys de seguiment demogràfic d'una població reintroduïda de tortuga 

mediterrània (Testudo hermanni) al Parc del Garraf. Joaquim Soler, Fèlix Amat, Albert 

Martínez-Silvestre, Roger Tarin ----------------------------------------------------------------------- 25 

Distribució del gènere Testudo a Mallorca: cap a una simpatrització de les poblacions?. Aina 

Aguiló-Zuzama, Marta Salom-Oliver, Joan Vallespir, Esperança Perelló-Alomar & Samuel Pinya -- 26   19 

Punts negres per als amfibis: un exemple de caracterització des de la ciència ciutadana. 

Guillem Giner Pablo ----------------------------------------------------------------------------------- 28 

El nou paradigma dels estanys ornamentals i la recuperació dels amfibis a l’àrea urbana de 

Barcelona. Sergi Garcia i Guillem Pascual ---------------------------------------------------------- 29      20 

Moviments de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la comarca del Bages, Catalunya. 

Jonathan González & Jordi Ribó  ---------------------------------------------------------------------- 31 

LIFE Tritó del Montseny, l'eina de conservació per a un tritó endèmic (Calotriton arnoldi). 

 Daniel Guinart, Fèlix Amat, Sònia Solórzano  -------------------------------------------------------- 32  



XVII Jornades Herpetològiques Catalanes, Girona 2019  
 

      5 

Les nouvelles espèces et subespèces de reptiles découvertes par Philippe Geniez. Philippe 

Geniez  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Presentació del Programa de vigilància sanitària activa d’amfibis a Catalunya (ASPrCat). 
Johan Espunyes, Maria Puig Ribas, Albert Martinez-Silvestre, Lourdes Lobato, Ignasi Marco, & 

Oscar Cabezón  ---------------------------------------------------------------------------------------- 35      19 

Les malalties emergents d’amfibis a les Gavarres: què en sabem?. Iago Pérez Novo ------------ 37 

Formació d’un grup de treball per estudiar la regulació de la tinença d’amfibis i rèptils exòtics 

a Catalunya. David Perpiñán ------------------------------------------------------------------------- 39  19 

Amphibians of North Africa. Daniel Escoriza -------------------------------------------------------- 41 

   

Presentacions en pòster 

Cal replantejar-se el paper tròfic de les larves d’anurs en estanys temporanis? El cas dels 

anostracis i les larves d’anurs. David Cunillera-Montcusí, Jordi Sala i Dani Boix  --------------- 42 

Presentació del projecte: Basses temporànies mediterrànies, refugis de biodiversitat a 

conservar. Jordi Compte, Anna Badosa, Dani Boix, Lluís Benejam & Sandra Brucet --------------- 43 

Estimació de la grandària poblacional de tritó pirinenc (Calotriton asper) en dos estanys 

d’alta muntanya a través de la fotoidentificació assistida per ordinador. Alba Castrillón, 

Federica Lucati, Alexandre Mir, Jan Tomàs, Blanca Font, Ismael Jurado, Meritxell Cases, David 

O’Brien, Eloi Cruset, Quim Pou-Rovira & Marc Ventura --------------------------------------------- 44 

Creació i recuperació d’hàbitats aquàtics per amfibis a Caldes de Malavella (La Selva). Iago 

Perez-Novo, Eloi Cruset Tonietti & Quim Pou -------------------------------------------------------- 46    32 

Projecte AMPHIBIA: Coneixent, estudiant i conservant les basses. Iago Perez-Novo, Eudald 

Pujol-Buxó, Alejandro García Salmerón & Joan Maluquer Margalef --------------------------------- 48  

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). Iago Perez-Novo, Carles 

Feo, Quim Pou-Rovira & Teia Puigvert ---------------------------------------------------------- 49     34 

Demografia i supervivència de la tortuga d’estany (Emys orbicularis): 31 anys d’estudi. 

Daniel Escoriza, Marc Franch, Santiago Ramos, Pau Sunyer-Sala & Dani Boix --------------------- 50 

Optimització d’un protocol de detecció d’anurs al·lòctons (Lithobates catesbianus i 

Discoglossus pictus) mitjançant DNA ambiental. Oriol Vidal, Mireia de la Rosa, Judith Olle, 

Rosa Maria Araguas, Jordi Viñas & Núria Sanz ------------------------------------------------------ 51     35 

Dinàmica de la població de gripau corredor (Epidalea calamita) dels secans de Mas de 

Melons. Fibla M., Reig E., Oromí N, Sanuy D. & Montori A ----------------------------------------- 52 

Variació de trets demogràfics del cicle vital del tritó pirinenc. Sebastià Camarasa, Fèlix Amat, 

Delfí Sanuy & Neus Oromi ----------------------------------------------------------------------------- 53  
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Relació d’autors per ordre alfabètic dels cognoms i pàgines on hi ha la seva aportació: 

cognoms noms correu electrònic pàgines 

Aguiló-Zuzama Aina  26 

Amat Orriols Fèlix felixamat09@gmail.com 22,25,32,53 

Araguas Rosa Maria  51 

Aubret Fabien  15 

Badosa Anna  43 

Barthe Laurent  15 

Benejam, Lluís  43 

Bertrand Romain  15 

Boix Dani dani.boix@udg.edu 42,43,50 

Bosch Jaime bosch@mncn.csic.es 9 

Brucet Sandra  43 

Buchaca Teresa  15 

Budó Joan crt@tortugues.cat 23 

Burriel-Carranza Bernat bernatburriel@gmail.com 12 

Cabezón Oscar oscar.cabezon@uab.cat 35 

Camarasa Sebastià  53 

Caner Jenny  15 

Carranza Salvador salvador.carranza@ibe.upf-csic.es 11,14 

Cases Meritxell  44 

Castrillón Alba  44 

Cirac Mar marcirac.r@gmail.com 11 

Compte Jordi jordi.compte@uvic.cat 43 

Cruset Tonietti Eloi  44,46 

Cunillera-Montcusí David david.cunillera@udg.edu 42 

Darnet Elodie  15 

de la Rosa Mireia  51 

Denoël Mathieu  15 

Escoriza, Daniel daniel_escoriza@hotmail.com 41,50 

Espunyes Johan johan.espunyes@gmail.com 35 

Feo Quer Carles consorci@consorcidelestany.org 46, 49 

Fernández-Guiberteau  Daniel info@guibernatura.com 11,14,21 

Ferrer Rius Joan sch@soccatherp.org 23 

Fibla M  P9 

Filella Subirà Eduard eduard.filella@soccatherp.org 23 

Font Blanca  44 

Franch Marc marc.franch@udg.edu 50,19 

Garcia Sergi  29 

García Salmerón Alejandro alejandrogsalmeron@gmail.com 48 

Geniez Philippe philippe.geniez@ephe.psl.eu 33 

Giner Pablo Guillem salamandru@hotmail.com 28 

González Jonathan jonathangj@soheva.org 31 

Guillaume Olivier  15 

Guinart Daniel  32 

Jordà Adrià adrijorda@gmail.com    19 
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mailto:alejandrogsalmeron@gmail.com
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mailto:adrijorda@gmail.com
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Jurado Ismael  44 

Kornilios Panagiotis korniliospanagiotis@gmail.com 14 

Le Chevalier Hugo  15 

Llorente Cabrera Gustavo A.  17 

Lobato Lourdes l.lobatobailon@gmail.com 35 

López-Caro  Jhulyana caro.lopezjhulyana@gmail.com  14 

Lucati Federica federicalucati@hotmail.com 15,44 

Maluquer Joan jmaluquer@gmail.com 48 

Marco Ignasi ignasi.marco@uab.cat 35 

Martinez-Silvestre Albert albertmarsil@hotmail.com 35, 15, 25 

Martínez-Solano Iñigo inigomsolano@mncn.csic.es 24 

Miaud Claude   17 

Mir Alexandre  44 

Miró Alexandre  15 

Mochales Gabriel  17 

Molina Carolina molina.carolinad@gmail.com 11 

Montori Albert amontori@gmail.com 19,22,53 

Mossoll-Torres Marc  15 

O’Brien David  15,44 

Olivier Calvez  15 

Olle Judith  51 

Oromí  Neus  53,53 

Osorio Víctor  15 

Pascual Guillem  29 

Perelló-Alomar Esperança  26 

Perez-Novo Iago iagoperez@soccatherp.org 37,46,48,49 

Pérez-Sorribes Laia laia.perez.sorribes@gmail.com 11,21 

Perpiñán David dperpinan@yahoo.es 39 

Pinya   Samuel s.pinya@uib.es 26 

Poignet Manon  15 

Pottier Gilles  15 

Pou-Rovira Quim  46,49 

Puig Ribas Maria mariapuigribas@gmail.com 35 

Puigvert Teia  49 

Pujol-Buxó Eudald  48,17 

Ramos Santiago s.ramosl@gencat.cat 50 

Ribó Jordi  31 

Richard Murielle  15 

Reig E  53 

Sabás Ibor  15 

Sala Jordi js.genoher@gmail.com 42 

Salom-Oliver Marta  26 

Sanuy Castells Delfí  53,53 

Sanz Núria  51 

Societat Catalana d'Herpetologia  SCH sch@soccatherp.org 16 

Soler Joaquim  25 

Solórzano  Sònia  32 
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Souchet Jérémie  15 

Sunyer-Sala Pau psunyer@fundacioemys.org 50 

Tamar Karin karintmr@gmail.com 11 

Tarin Roger  25 

Tomàs Jan  15,44 

Trochet Audrey  15 

Vallespir Joan  26 

Ventura Marc  15,44 

Vidal Oriol oriol.vidal@udg.cat 51 

Viñas Jordi  51 
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Conferència inaugural 

Presente y futuro de las estrategias de mitigación de la 

quitridiomicosis de los anfibios 

 Jaime Bosch 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC 

Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (CSIC, Universidad de Oviedo, Principado de Asturias) 

 

Resum: Present i futur de les estratègies de mitigació de la quitridiomicosi dels amfibis. 

La quitridiomicosi és una malaltia emergent que afecta ja a més de 500 espècies d'amfibis 

de tot el món i podria ser la responsable de l'extinció de fins a 200 espècies en les últimes 

dècades. Des del seu descobriment, fa ja més de 20 anys, el nostre coneixement sobre la 

dinàmica de la malaltia s'ha incrementat enormement, però, els assajos reals per al seu 

control dins la natura són extremadament rars. 

Les escasses experiències pràctiques que s'han desenvolupat fins ara inclouen, 

fonamentalment, la retirada i / o tractament dels exemplars infectats, així com el buidatge 

de les masses d'aigua i, només en comptades ocasions, la desinfecció del medi natural 

amb productes químics. Evidentment, aquests mètodes suposen un cost humà i econòmic 

elevat i, malauradament, els darrers experiments realitzats en condicions reals indiquen 

que la reducció efectiva i permanent dels nivells d'infecció no seria possible sense l'ús 

massiu de biocides en el medi natural. 

Per tant, és urgent desenvolupar mètodes que no requereixin ni la captura dels exemplars, 

ni l'aplicació de biocides, encara que es tracti d'actuacions mantingudes en el temps i no 

puntuals. Probablement, aquestes estratègies menys invasives difícilment aconseguirien 

eradicar el fong del medi, però reduint els nivells d'infecció podrien evitar que s'assolís el 

llindar que condueix a la mort dels animals. 

Alguns d'aquests mètodes alternatius que estem assajant en els últims anys inclouen la 

retirada del medi de les espècies i estadis de desenvolupament que actuen com a reservori, 

l'elevació de la temperatura a nivell local, així com l'ús de fungicides directament a 

l'aigua. En tots els casos, i per tal de minimitzar l'esforç d'aquestes pràctiques i maximitzar 

els seus resultats, sempre resulta fonamental conèixer com es distribueix la càrrega 

d'infecció en les espècies i els estadis vitals existents, així com la seva variació temporal. 

Resumen: La quitridiomicosis es una enfermedad emergente que afecta ya a más de 500 

especies de anfibios de todo el mundo y podría ser la responsable de la extinción de hasta 

200 especies en las últimas décadas. Desde su descubrimiento, hace ya más de 20 años, 

nuestro conocimiento sobre la dinámica de la enfermedad se ha incrementado 

enormemente, sin embargo, los ensayos reales para su control en la naturaleza son 

extremadamente raros. 

Las escasas experiencias prácticas que se han desarrollado hasta ahora incluyen, 

fundamentalmente, la retirada y/o tratamiento de los ejemplares infectados, así como el 

vaciado de las masas de agua y, sólo en contadas ocasiones, la desinfección del medio 

natural con productos químicos. Evidentemente, estos métodos suponen un coste humano 

y económico elevado y, desgraciadamente, los últimos experimentos realizados en 
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condiciones reales indican que la reducción efectiva y permanente de los niveles de 

infección no sería posible sin el uso masivo de biocidas en el medio natural. 

Por lo tanto, resulta urgente desarrollar métodos que no requieran ni la captura de los 

ejemplares, ni la aplicación de biocidas, aunque se trate de actuaciones mantenidas en el 

tiempo y no puntuales. Probablemente, estas estrategias menos invasivas difícilmente 

conseguirían erradicar el hongo del medio, pero reduciendo los niveles de infección 

podrían evitar que se alcanzase el umbral que conduce a la muerte de los animales. 

Algunos de estos métodos alternativos que estamos ensayando en los últimos años 

incluyen la retirada del medio de las especies y estadios de desarrollo que actúan como 

reservorio, la elevación de la temperatura a nivel local, así como el uso de fungicidas 

directamente en el agua. En todos los casos, y con objeto de minimizar el esfuerzo de 

estas prácticas y maximizar sus resultados, siempre resulta fundamental conocer como se 

distribuye la carga de infección en las especies y los estadios vitales existentes, así como 

su variación temporal. 
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Comunicació oral  

Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) 

a Catalunya 

Carolina Molina1, Laia Pérez-Sorribes1,2, Mar Cirac1, Karin Tamar1,  

Salvador Carranza1 & Daniel Fernández-Guiberteau2
 

1 Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), 08003, Barcelona 
2 Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès (GRENP). Aj. Parets dels Vallès, 08150, Parets del Vallès 

Paraules clau:  hibridogènesi, hemiclon, Pelophylax, klepton, paràsit sexual, exclusió genòmica 

Resum: Les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) destaquen entre els amfibis perquè 

poden produir híbrids que es reprodueixen mitjançant híbridogenesi. Aquests híbrids es poden 

anomenar també kleptons ja que normalment depenen d’una de les espècies parentals com a hoste 

sexual per reproduir-se. Fins al moment, s’han descrit quatre espècies de kleptons a Europa 

(Pelophylax kl. esculentus, P. kl. hispanicus, klepton PK i P. kl. grafi). Tot i que aquests kleptons 

es van originar de forma natural en aquelles zones de simpatria, on es troben presents les dues 

espècies parentals, freqüents translocacions de granotes verdes arreu d’Europa han canviat 

aquesta situació. Com a conseqüència, diverses espècies de Pelophylax i kleptons es troben fora 

dels seus rangs de distribució naturals, essent una amenaça per les granotes verdes autòctones. A 

més a més, les petites diferències morfològiques entre les espècies de Pelophylax dificulta la seva 

conservació. En aquest estudi, s’han analitzat 423 exemplars de 54 poblacions catalanes, i s’ha 

aplicat un protocol molecular per identificar-les, amb l’objectiu de comprovar  la fiabilitat de la 

identificació morfològica i conèixer quines espècies es troben presents a Catalunya. També s’han 

realitzat anàlisis mitocondrials dels híbrids identificats per tal d’aprofundir en el funcionament del 

seu sistema reproductor. Tot i l’elevada mida mostral, únicament s’ha detectat P. perezi i P. kl. 

grafi, essent la proporció del klepton molt elevada. Per altre banda, els resultats indiquen que la 

identificació morfològica presenta un nivell de confiança baix. Per últim, el genoma mitocondrial 

de tots els híbrids analitzats pertany a P. perezi, i presenta una variabilitat interespecífica elevada.   

Abstract: Distribution and evolution of the western European water frogs (genus Pelophylax) 

from Catalonia. The European water frogs (genus Pelophylax) are particular among amphibians 

as they can produce hybrids that reproduce by hybridogenesis. These hybrids are called kleptons 

because they usually depend on one of the parental species as sexual host to reproduce. So far, 

four klepton species have been described across Europe (Pelophylax kl. esculentus, P. kl. 

hispanicus, klepton PK and P. kl. grafi). Although these kleptons originated naturally in areas of 

sympatry of the two parental species, translocations of water frogs around Europe changed this 

situation. Consequently, several Pelophylax species and kleptons are found far away from their 

natural ranges, endangering the autochthonous water frogs. Moreover, the small morphological 

differences between Pelophylax species makes conservation efforts a very difficult task. In the 

present study, we analysed 423 specimens from 54 populations sampled across Catalonia and 

applied a two-steps molecular method for their identification, in order to test the reliability of the 

morphological identification and to know those species present in Catalonia. Moreover, 

mitochondrial analysis of hybrids gave insights into their reproductive system. Despite the large 

number of samples analysed, only P. perezi and P. kl. grafi were found, the proportion of the later 

being unexpectedly high. The results also showed no reliability in the morphological 

identification. Furthermore, mtDNA of the hybrid specimens sequenced belong all to P. perezi 

and showed a high intra-specific variability.  

Keywords: hybridogenesis, hemiclon, Pelophylax, klepton, sexual parasite, genomic exclusion 
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Comunicació oral  

Pentinant el desert: Avaluació de l’actual diversitat, filogènia, 

distribució i conservació dels rèptils terrestres (Sauropsida, Squamata) 

dels Emirats Àrabs Units 
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Paraules clau: Models de distribució d’espècies, riquesa, biodiversitat, àrees protegides, 

diversitat filogenètica, conservació. 

 

Resum: En aquest estudi s’ha creat una base de dades sense precedent de 5.535 

observacions per inferir la diversitat, les preferències ecològiques i la distribució espacial 

de les 60 espècies de rèptils terrestres dels Emirats Àrabs Units (EAU), i s’han utilitzat les 

57 espècies autòctones per determinar l’efectivitat de la xarxa d’àrees protegides per 

conservar aquesta fauna de vertebrats única. També s’ha creat, per primera vegada, un 

espai climàtic del país a partir d’una PCA de 19 variables bioclimàtiques. L’objectiu 

d’aquest espai climàtic és determinar diferents clústers climàtics representant, cadascun 

d’ells, un 20% de la variància acumulada dels dos primers components principals i 

observar la distribució de les espècies de rèptils terrestres al llarg d’aquests. També s’ha 

inferit una filogènia calibrada a temps absolut amb 146 espècies d’esquamats (incloent-hi 

tots els rèptils terrestres d’EAU) i 15 gens per determinar la diversitat filogenètica (PD) i 

comparar-la amb la distribució dels focus de de riquesa d’espècies natives (hotspots). Els 

resultats d’aquest estudi mostren un esforç de mostreig remarcable, cobrint 

aproximadament un 75% de tota la superfície del país i obtenint observacions de gairebé 

tot l’espai climàtic definit per la temperatura mitjana anual i la precipitació total anual, i 

també a l’espai climàtic multivariant definit per l’anàlisi de components principal. La 

riquesa d’espècies és major al nord-est del país, en una zona de transició entre el desert i 

la serralada dels Hajars. Els valors més elevats de PD en una cel·la de la quadrícula de 10 

minuts d’arc són de 2.430 milions d’anys d’història evolutiva acumulada i la gran 

correlació entre PD i la riquesa d’espècies suggereix que el nombre d’espècies pot ser un 

bon substitut per estimar la història evolutiva. Finalment, l’avaluació de les àrees 

protegides dels EAU demostra que, tot i la ser rellevants per la protecció dels rèptils 

terrestres, aquestes no ofereixen una protecció adequada per a algunes espècies 

amenaçades. Per tant, es recomana una reavaluació d'algunes de les àrees protegides o la 

creació de plans d'acció de conservació específics per a certes espècies amenaçades per tal 

de garantir la preservació de la diversitat única dels rèptils terrestres dels EAU. 

 

mailto:bernatburriel@gmail.com


XVII Jornades Herpetològiques Catalanes, Girona 2019  
 

      13 

Abstract: Combing the desert: An integrative assessment of the diversity, phylogeny, 

distribution, and conservation of the terrestrial reptiles (Sauropsida, Squamata) of the 

United Arab Emirates. In the present study we use an unprecedented database of 5,535 

distributional records to infer the diversity, ecological preferences and spatial distribution 

of the 60 species of terrestrial reptiles of the United Arab Emirates (UAE), and use the 57 

native species to test the effectiveness of the protected areas’ network in conserving this 

unique vertebrate fauna. We create a climatic space of the UAE using a PCA of 19 

bioclimatic variables to determine different bioclimatic clusters representing 20% of the 

two first principal components variance and evaluate how the species of terrestrial reptiles 

are distributed along them. We do also infer a time-calibrated phylogeny with 146 species 

of squamates and 15 genes including all UAE terrestrial reptile species to determine the 

phylogenetic diversity (PD) to compare it with the distribution of the hotspots of native 

species richness. The results of this study indicate that the sampling effort is remarkable, 

covering 75% of the country’s territory representing nearly the entire climatic space of the 

UAE defined by the mean annual temperature and the total annual precipitation, as well as 

the multivariate climatic space defined by a principal component analysis (PCA). Species 

richness is highest in the northeast of the country, in a transitional area from sandy desert 

to the mountainous terrain of the Hajar Mountains. The highest PD of a single square cell 

of 10 arc-minutes grid is of 2,430 million years (my) of accumulated evolutionary history 

and the strong correlation between PD and species richness suggests that the raw number 

of species is a good surrogate to quantify the evolutionary history (i.e., PD). Finally, the 

assessment of the UAE protected areas shows that, despite their relevance in protecting 

the terrestrial reptiles, they do not offer adequate protection for some threatened species. 

Therefore, a reassessment of some of the protected areas or the creation of species-

specific conservation action plans are recommended in order to ensure the preservation of 

the unique diversity of UAE terrestrial reptiles. 
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Comunicació oral  

Diversidad genética de las poblaciones catalanes del tritón palmeado 

(Lissotriton helveticus) 

López-Caro Jhulyana1,2, Fernández Daniel2, Panagiotis Kornilios1& Carranza Salvador1 

1Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Passeig marítim de la Barceloneta 37-49 – 08003 Barcelona 
2GRENP - Grup de Recerca de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès C/ Galende 12 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona) 

Palabras clave: Diversidad genética, poblaciones, demografía, Tritón palmeado. 

Resumen: El declive de los anfibios es un evento que está ocurriendo a nivel mundial, generando la 

disminución del número de poblaciones o especies debido a su extinción. En Cataluña, se ha constatado 

una regresión en el número de poblaciones de algunas especies de anfibios, la mayoría de ellas ligadas a 

los efectos de la sobreexplotación, pérdida de hábitats, introducción de especies invasoras, polución y 

enfermedades infecciosas que, en algunos casos, han causado mortalidades masivas de anfibios. Una de 

las especies que parece haber sufrido una regresión importante en el número de poblaciones y en su 

distribución es el tritón palmeado (Lissotriton helveticus). Teniendo en cuenta que las poblaciones de 

Cataluña son muy importantes para la conservación de la especie debido a que incluyen poblaciones en el 

límite sur de su distribución y que, por lo tanto, son más sensibles a los efectos del cambio climático, se 

realizó un estudio genético de estas poblaciones. El objetivo es tener una visión más detallada sobre la 

estructura y diversidad genética de la especie en la zona, investigando su demografía, grado de conexión 

entre las diferentes poblaciones y el efecto de barreras geográficas naturales y artificiales (carreteras, 

zonas urbanas y otras infraestructuras) sobre el flujo genético.  

Resum: Diversitat genètica de les poblacions catalanes del tritó palmat (Lissotriton helveticus) El 

declivi dels amfibis és un esdeveniment que està succeint a nivell mundial, generant una disminució del 

nombre de poblacions o espècies a causa de la seva extinció. A Catalunya, s'ha constatat una regressió en 

el nombre de poblacions d'algunes espècies d'amfibis, la majoria d'elles lligades als efectes de la 

sobreexplotació, pèrdua d'hàbitats, introducció d'espècies invasores, pol·lució i malalties infeccioses que 

en alguns casos han causat mortalitats massives. Una de les espècies que sembla haver sofert una 

regressió important en el nombre de poblacions i en la seva distribució és el tritó palmat (Lissotriton 

helveticus). Tenint en compte que les poblacions de Catalunya són molt importants per a la conservació 

de l'espècie a causa d'incloure poblacions en el límit sud de la seva distribució i que, per tant, són més 

sensibles a l'efecte del canvi climàtic, es va realitzar un estudi genètic d'aquestes poblacions. L'objectiu és 

tenir una visió més detallada sobre l'estructura i diversitat genètica de les l'espècie a la zona, investigant la 

seva demografia, grau de connexió entre les diferents poblacions i l'efecte de les barreres geogràfiques 

naturals i artificials (carreteres, zones urbanes i altres infraestructures) sobre el flux genètic.   

.                        Paraules clau: Diversitat genètica, poblacions, demografia, Tritó palmat 

Abstract: Genetic diversity of the Catalan populations of the palmate newt (Lissotriton helveticus:) 

The decline of amphibians is an event that is happening worldwide, diminishing the number of 

populations or species due to its extinction. In Catalonia, there has been a regression in the number of 

populations of some amphibian species, most of them linked to the effects of overexploitation, habitat 

loss, introduction of invasive species, pollution and infectious diseases that, in some cases causing 

massive mortalities of amphibians. One of the species that seems to have suffered an important regression 

in the number of populations and in their distribution is the Palmate Newt (Lissotriton helveticus). Taking 

into account that the populations of Catalonia are very important for the conservation of the species 

because they include populations in the southern limit of the distribution and, therefore, they are more 

sensitive to the effects of climate change, we conducted a genetic study of these populations. The 

objective is to have a more detailed vision of the structure and genetic diversity of the species in the area, 

investigating its demography, degree of connection between different populations and the effect of natural 

and artificial geographical barriers (roads, urban areas and other infrastructure) on the genetic flow. 

 

Keywords: Genetic diversity, populations, demography, Webbed Triton. 
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Comunicació oral  

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 
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Paraules clau: Calotriton, estructura genètica, refugis glacials, història filogeogràfica, 

flux gènic, Pirineus 

 

Resum: Els factors històrics (escenaris de colonització, oscil·lacions demogràfiques) i els 

processos contemporanis (connectivitat i grandària actual de la població) contribueixen en 

gran mesura a explicar la diversitat i estructura genètica actual de les espècies. En aquest 

estudi s’utilitzen una combinació de marcadors d’ADN mitocondrial i nuclear per a 

desxifrar el paper de les oscil·lacions climàtiques quaternàries i de la dinàmica del flux 

gènic actual en la composició genètica del tritó pirinenc (Calotriton asper), endèmic dels 

Pirineus. L’ADN mitocondrial no mostrava un patró filogeogràfic clar i presentava nivells 

baixos de variació. En canvi, els microsatèl·lits van revelar cinc llinatges genètics 

importants amb patrons de barreja als seus límits. Les anàlisis computacionals baiessianes 

aproximatives i els models lineals van indicar que probablement els cinc llinatges van 

patir històries evolutives separades i provinents de refugis glacials diferents. La 

diferenciació dels llinatges es va iniciar al voltant de l’últim màxim glacial en tres àrees 

focals (occidental, central i oriental) i es va estendre fins al final del darrer període glacial 

als Pirineus centrals. Les nostres dades no van revelar cap evidència d’un flux gènic 

recent entre llinatges, mentre que les fronteres representen probablement zones de 

contacte secundari després de l’expansió de refugis múltiples. Dins dels llinatges, les 
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distàncies de dispersió son relativament curtes, encara que alguns individus es 

dispersessin llargues distàncies (fins a 52 km). Aquest treball posa de manifest la 

importància d’integrar els processos evolutius passats i la dinàmica actual del flux gènic, 

juntament amb els enfocaments multilocus, per obtenir informació sobre el que va 

modelar els atributs genètics actuals dels amfibis que viuen en els hàbitats muntanyencs. 

 

Abstract: Linking phylogeographic history and contemporary dispersal dynamics: 

Multiple glacial refugia and restricted but effective present-day gene flow shaped the 

genetic structure of an endemic newt from the Pyrenees. Historical factors (colonization 

scenarios, demographic oscillations) and contemporary processes (population 

connectivity, current population size) largely contribute at shaping species’ present-day 

genetic diversity and structure. In this study, we use a combination of mitochondrial and 

nuclear DNA markers to disentangle the role of Quaternary climatic oscillations and 

present-day gene flow dynamics in determining the genetic composition of the newt 

Calotriton asper, endemic to the Pyrenees. Mitochondrial DNA did not show a clear 

phylogeographic pattern and presented low levels of variation. In contrast, microsatellites 

revealed five major genetic lineages with admixture patterns at their boundaries. 

Approximate Bayesian computation analyses and linear models indicated that the five 

lineages likely underwent separate evolutionary histories and can be tracked back to 

distinct glacial refugia. Lineage differentiation started around the Last Glacial Maximum 

at three focal areas (western, central and eastern Pyrenees) and extended through the end 

of the Last Glacial Period in the central Pyrenees. Our data revealed no evidence of recent 

gene flow between lineages, whereas borders likely represent zones of secondary contact 

following expansion from multiple refugia. Within lineages, dispersal distances were 

relatively short, although long-distance dispersal (up to 52 km) was achieved by few 

individuals. This work highlights the importance of integrating past evolutionary 

processes and present-day gene flow dynamics, together with multilocus approaches, to 

gain insights on what shaped the current genetic attributes of amphibians living in 

montane habitats. 

 

Keywords: Calotriton, genetic structure, glacial refugia, phylogeographic history, 

present-day gene flow, Pyrenees 
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Comunicació oral  

Perspectives evolutives de la invasió de Discoglossus pictus a Europa 

Eudald Pujol Buxó, Gabriel Mochales, Alex Garcia-Cisneros, Claude Miaud,  

Gustavo A. Llorente 

  

Resum: L'expansió de la granota pintada (Discoglossus pictus) des de Banyuls de 

la Marenda a inicis del s.XX representa un cas particular d'invasió biològica. Es tracta 

d'una espècie nord-africana pertanyent a un grup de tàxons purament mediterranis – en 

alguns casos, amb problemes de conservació – que tot i portar més d'un segle de presència 

en algunes zones no sembla que hagi creat grans problemes a la fauna autòctona. Tot i 

això, en les recents dècades sembla que ha accelerat la seva expansió pel litoral i prelitoral 

tant cap al nord com cap al sud, posant en qüestió quins seran els límits de la seva 

expansió – si n'hi ha – i quins poden ser els canvis que es provoquin en la fauna local si la 

seva abundància i implantació al territori segueixen augmentant. En aquesta xerrada 

presentem dades recents sobre la diversitat i parentiu genètic de les poblacions invasores 

de Discoglossus pictus, junt amb dades també recents sobre diferents tipus d'interacció 

competitiva amb el gripau corredor (Epidalea calamita). Les dades genètiques obtingudes 

mitjançant genotyping-by-sequencing (GBS) recolzen les dades històriques de presència i 

indiquen Banyuls de la Marenda com a punt molt probable d'introducció i que manté 

encara la màxima diversitat genètica. Des d'allà la diversitat genètica es va perdent en 

ambdues direccions d'expansió (nord i sud), quedant molt reduïda en poblacions límit. El 

parentiu entre poblacions recolza també aquesta història d'expansió, situant Banyuls al 

centre i separant les poblacions del nord de les del sud. Per altra banda, no sembla que 

aquesta pèrdua de diversitat genètica tingui cap mena d'efecte en la fitness dels animals 

del front d'expansió, ja que és en aquestes poblacions a on –sigui per la falta d'expertesa 

del competidor o per altres causes– sembla que D. pictus  juga amb més avantatge 

competitiu sobre el gripau corredor, Epidalea calamita. En aquest sentit es presenten 

dades sobre dieta larvària amb isòtops estables, dades d'ús de les basses disponibles per a 

la reproducció i dades sobre experiments de competència larvària que recolzen la idea que 

els pitjors moments per als potencials competidors locals es donen durant els primers anys 

de la ocupació del territori per part de la granota pintada.  

   

Abstract: Evolutionary perspectives on the invasion of Discoglossus pictus in Europe. 

The expansion of the Mediterranean Painted Frog (Discoglossus pictus) starting 

from Banyuls de la Marenda at the beginning of the 20th century represents a particular 

case of biological invasion. It is a North African species belonging to a group of purely 

Mediterranean taxa - in some cases, with conservation problems - which, despite being 

present for more than a century in some areas, has not created serious problems to the 

native fauna. However, in recent decades, it seems that it has accelerated its expansion 

along the coast, both north- and southwards, questioning its expansion limits –  if there 

are any – and the possible effects to the local fauna if its abundance and presence continue 

increasing. Here we present recent data on the diversity and genetic kinship of the 

invasive populations of Discoglossus pictus, along with recent data on different types of 

competitive interaction with the Natterjack Toad (Epidalea calamita). Genetic data 
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(genotyping by sequencing, GBS) support the historical perception that Banyuls de 

la Marenda is a very probable point of introduction, given that it still maintains the 

maximum genetic diversity. From there, genetic diversity is lost in both directions of 

expansion (North and South), being very limited in the invasion front. Kinship among 

populations also supports this expansion history, placing Banyuls in the center and 

separating the populations from the north and the south. On the other hand, this loss of 

genetic diversity does not seem to have any effect on the fitness of individuals on the 

expansion front, as in these populations - either due to the lack of expertise of the 

competitor or other causes - seems that D. pictus has more competitive advantage over 

the Natterjack Toad (Epidalea calamita). In this sense, we present data on larval diet 

studied with stable isotopes, data on the use of ponds available for reproduction and data 

on experiments of larval competition that support the idea that the worst times for 

potential local competitors are during the first years of the occupation of the territory by 

the Mediterranean Painted Frog.  
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Comunicació oral  

Declivi d’amfibis al delta del riu Llobregat  

Adrià Jordà1, Marc Franch2 & Albert Montori3  

1C/ Ruben Darío, 1. 4rt 3a. 08840 El Prat de Llobregat. Barcelona. 

 2PECAT –Environmental Sciences Dept. UdG/ CICGE -Universidade do Porto. 
3Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès. (GRENP). C/ Galende 12,  

08150 Parets del Vallès (Barcelona) 

adrijorda@gmail.com  apoarmatu@gmail.com amontori@gmail.com 

Paraules clau: amfibis, declivi, pèrdua d’habitat, connectivitat, espècies invasores. 

 

Resum: A nivell mundial s’està produint una important crisi de biodiversitat dintre 

d’aquesta, els amfibis són el grup de vertebrats més perjudicat, on el 41% de les espècies 

es troben sota amenaça.   

En aquest sentit, el delta del Llobregat no és cap excepció i respecte les sis espècies 

autòctones presents a principis del segle XX (Alytes obstetricans,  Bufo spinosus, 

Epidalea calamita, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes i Pelophylax perezi), tres 

d’aquestes (Bufo spinosus, Epidalea  calamita i Pelobates cultripes) han desaparegut, 

unes altres dues (Alytes obstetricans i Hyla meridionalis) han quedat reduïdes a alguna 

població residual i, només una, (Pelophylax perezi) es troba en bon estat. A més, al 2005 

es va detectar una espècie exòtica, Discoglossus pictus. 

Aquesta pèrdua de riquesa d’amfibis pot explicar-se per la fragmentació i pèrdua 

d’hàbitats terrestres causada per la variació en els usos del sòl i la pèrdua de connectivitat 

ecològica, per la pèrdua de qualitat i contaminació de sistemes aquàtics que dificulten el 

desenvolupament de les poblacions d’amfibis i per l’augment en la presència d’espècies 

invasores. 

Al delta del Llobregat, la fragmentació i pèrdua d’hàbitats s’expliquen per un important 

augment demogràfic i de desenvolupament al llarg del segle XX, que va provocar 

variacions en les necessitats de la població i que es va traduir el l’augment de la superfície 

destinada a zones industrials, als serveis i al port i l’aeroport, en detriment d’espais 

naturals i agrícoles. Aquesta variació dels usos del sòl, juntament amb decisions 

administratives errònies en la gestió d’espais naturals, han provocat una important pèrdua 

de connectivitat ecològica entre poblacions d’amfibis. Per altra banda, la pèrdua de 

qualitat i degradació de sistemes aquàtics que dificulten la presència d’amfibis a la plana 

deltaica es veu clarament reflectida en la salinització, les elevades concentracions d’amoni 

i l’ampli rang de pH observat en diferents punts d’aigua del delta, molts cops per sobre 

dels límits de tolerància de les diferents espècies. A més a més, la presència de vàries 

espècies exòtiques com Procambarus clarkii, Trachemys scripta, Gambusia holbrocki i 

Discoglossus pictus entre d’altres han contribuït també al declivi dels amfibis al delta del 

Llobregat per depredació i competència. 
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Abstract: Amphibian decline in the Llobregat delta river. On a worldwide level, 

significant biodiversity loss is occurring. In this biodiversity crisis, amphibians are the 

most disadvantaged group, with 41% of the species in this group considered to be under 

threat.  

In this sense, the delta plain of the Llobregat is not an exception and regarding the 

autochthonous species present in the early 20th century (Alytes obstetricans, Bufo 

spinosus, Epidalea calamita, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes and Pelophylax 

perezi), three of them (Bufo spinosus, Epidalea calamita and Pelobates cultripes) have 

disappeared from the delta plain, two of them (Alytes obstetricans and Hyla meridionalis) 

have been reduced to a residual population and only one of them (Pelophylax perezi) is 

found in good condition. Moreover, in 2005, the presence of exotic species, Discoglossus 

pictus, was detected. 

This loss of amphibian richness can be explained by the fragmentation and loss of 

terrestrial habitats caused by the changes in land use and loss of ecological connectivity, 

due to loss of quality and pollution of aquatic systems that hinder the development of 

amphibian populations) and for the increase in the presence of invasive species. 

In the Llobregat Delta, the fragmentation and loss of habitats are explained by a 

significant increase in population and development over the course of the 20th century, 

which has led to changes in the needs of the population that have caused an increase in 

the surface area destined for industrial zones, for services and for the port and airport, to 

the detriment of natural and agricultural areas. This variation in land use, together with 

erroneous administrative decisions in the management of natural areas, has caused a 

significant loss of ecological connectivity among amphibian populations. On the other 

hand, the loss of quality and degradation of aquatic systems that hinder the presence of 

amphibians on the delta plain is clearly reflected in the salinity, the high ammonia 

concentrations and the wide pH range observed at different water points in the delta. 

Moreover, the presence of several exotic species such as Procambarus clarkii, Trachemys 

scripta, Gambusia holbrocki and Discoglossus pictus among others has also contributed 

to the decline of amphibians to the Llobregat delta for predation and competition. 

 

Keywords: amphibians, decline, habitat loss, connectivity, invasive species. 
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 Comunicació oral  

Seguiment d’amfibis a l’EIN de Gallecs, resultats preliminars 

Laia Pérez Sorribes1, Daniel Fernández Guiberteau2 
1 GRENP, c/Galende 12, Parets del Vallès, 08150, Barcelona,  l.perez@grenp.org 

2 GRENP, c/Galende 12, Parets del Vallès, 08150, Barcelona, df.guiberteau@grenp.org 

Paraules clau:Amfibis, Gallecs, Salamandra, Conservació 

Resum: Salamandra salamandra només manté dues poblacions a la plana vallesana. Una 

d'elles habita en un bosc situat a 600 metres del límit de l'EIN de Gallecs. Tot i això, no 

tenia capacitat d'expansió per la carència d'un punt de reproducció intermedi. Per aquesta 

raó la població es trobava reclosa en una àrea de 2 km2. El seu punt de reproducció 

habitual es va veure alterat per l'acció humana i fa 4 anys que no es registra reclutament. 

És per això que el novembre del 2018 es va construir un nou punt d'aigua al límit de l'EIN 

per afavorir l'entrada de la salamandra a l'espai protegit i potenciar la seva reproducció, 

juntament amb les altres espècies d'amfibis presents a la zona, i es va iniciar el seguiment 

de les poblacions d'amfibis del bosc de Can Veire (Gallecs). L'activitat amfíbia d'aquest 

període d'estudi ha estat baixa, ja que ens trobem en un dels anys més secs dels últims 

temps. Tot i això, s'ha registrat la presència i reproducció d'Alytes obstetricans, Bufo 

spinosus, Epidalea calamita, Hyla meridionalis, Pelodytes punctatus, Triturus 

marmoratus (no se n'ha observat reproducció), essent E. calamita l'espècie més abundant. 

Per primera vegada, s'ha detectat S. salamandra dins de l'EIN de Gallecs, tot i que encara 

no s'han vist indicis de la seva reproducció. Dins de la Plana vallesana, una àrea amb gran 

fragmentació d'hàbitats, per vies de comunicació, urbanitzacions i polígons industrials, 

Gallecs presenta una gran diversitat amfíbia, pel que considerem una zona de gran interès 

que cal conservar. 

Abstract: Amphibian monitoring in Gallecs, preliminary results. Salamandra 

salamandra only keeps two populations on the Vallès plain. One of them is in a forest 

located 600 meters from the limit of the EIN of Gallecs. However, the population did not 

have the capacity for expansion due to the lack of an intermediate waterpoint. For this 

reason, the population was enclosed in an area of 2 km2. No recruitment has been 

observed in 4 years, due to their usual breeding point being altered by human action. That 

is why in November 2018 a new water point was built on the edge of the EIN to promote 

the entrance of the salamander to the protected area and its reproduction, and the 

monitoring of the amphibian populations of the forest of Can Veire (Gallecs) began. The 

amphibian activity of this study period has been low, as this year is one of the driest in 

recent times. Despite this, the presence and reproduction of Alytes obstetricans, Bufo 

spinosus, Epidalea calamita, Hyla meridionalis, Pelodytes punctatus, Triturus 

marmoratus (reproduction not observed) has been reported, with E. calamita being the 

most abundant species. For the first time, S. salamandra has been recorded in the EIN of 

Gallecs, although there have been no indications of its reproduction. Within the Vallès 

plain, an area with fragmentation of habitats because of roads, urban areas and industrial 

areas, Gallecs presents a wide diversity of amphibians and that is why we consider it an 

area of interest to be preserved. 

Keywords: Amphibians, Gallecs, Fire Salamander, Conservation. 
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Presentació oral  

Atles dels amfibis i els rèptils del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 

Montseny 

Fèlix Amat 1  &  Albert Montori 2 

1 Àrea d'Herpetologia, BiBIO, Museu de Granollers - Ciències Naturals, Palaudàries, 102. Jardins 

Antoni Jonch Cuspinera, 08402 Granollers, Catalonia  felixamat09@gmail.com 
2 Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Facultat de Biologia, Universitat 

de Barcelona Av. Diagonal 643 E08028 Barcelona, Catalonia  

amontori@gmail.com 

Paraules clau: Montseny, Herpetofauna 

 

Resum: El massís del Montseny és un espai natural protegit que conté una biodiversitat 

elevada donada la seva situació geogràfica i diversitat d'hàbitats. Els amfibis i rèptils 

d'aquest parc natural i reserva de la biosfera han estat objecte de nombrosos estudis però 

hi manca fins ara un atles herpetològic amb una precisió UTM 1x1 km. Aquest és el 

principal objectiu d'aquest projecte, el resultats del qual formaran part del llibre "El tritó 

del Montseny i els amfibis i rèptils del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del 

Montseny". Així doncs, presentem i comentem breument els mapes de distribució 

preliminars de 31 espècies d'amfibis i rèptils, incloent-ne aquelles que si be no estan 

presents dins el parc natural, ho estan a la reserva de la biosfera. 

 

Abstract: Atlas of amphibians and reptiles of the Montseny Biosphere Reserve and 

Nature Reserve. The Montseny massif is a natural protected area housing a big 

biodiversity because their geographic placement and habitat diversity. Amphibians and 

reptiles of this natural park and biosphere reserve have been subject of many studies but 

until now there are not a herpetological atlas to a precision of UTM 1x1 km. This is the 

main goal of this project and their results will be part of the book "The Montseny brook 

newt and the amphibians and reptiles of the Natural Park and Biosphere Reserve of the 

Montseny". Hence, we show and briefly comment the preliminary maps of distribution of 

31 species of amphibians and reptiles, including those that even though not present in the 

natural park are present in the biosphere reserve. 

Keywords: Montseny, Herpetofauna 
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Presentació oral   

La regressió de Rana temporaria a l'Albera, canvi climàtic o...?  

Joan Ferrer Riu, Joan Budó Ricart & Eduard Filella Subirà 

Societat Catalana d’Herpetologia 

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 , Parc del Fòrum, 08019 Barcelona 

 

Paraules clau: Rana temporaria, regresió, Serra de l’Albera 

Resum: Es presenten els primers resultats del seguiment, iniciat el 2014, de la granota 

roja (Rana temporaria) a la Serra de l'Albera. 

Es tracta d’una de les dues espècies d'amfibi amb menys observacions en aquesta serra. A 

la granota roja no se l'ha tornat a observar més des del 2011. Encara queda superfície 

d’hàbitat potencial per prospectar, però els resultats provisionals no són gaire 

esperançadors, malgrat el menyscabament detectat  en alguns indrets reproductius. A 

nivell de les localitats amb citacions pretèrites, després de 8 anys sense observacions 

registrades, fa que es pugui donar, ben probablement, com a extingida. Així doncs, 

després d'alguna espècie d'ocell, estaríem davant del primer vertebrat terrestre que 

desapareix d'un espai natural protegit a Catalunya durant aquest segle. 

 

 

Abstract: Is the only product of climate change the regression of Rana temporaria in 

Albera? The first results of the monitoring, initiated in 2014, of Rana temporaria in the 

Albera Mountains are presented. 

It is one of the two amphibian species with fewer observations in the Albera Mountains. 

The Common Frog has not been observed anymore since 2011. There is still a supposedly 

optimal area of habitat for prospecting, but the provisional results are not very 

encouraging, despite the detriment of some reproductive sites. After 8 years without 

records cases in all localities with past observations, it could be concluded that they most 

likely have been extinguished. So, except for some extinguished birds, we would be 

facing the first terrestrial vertebrate that disappears from a protected natural space during 

this century in Catalonia. 
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Presentació oral   

Demografía integradora y conservación: diez años de seguimiento  

de los anfibios de la sierra de La Cabrera (Madrid) 

Iñigo Martínez-Solano 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 

Resumen: Revertir los declives que sufren las poblaciones de muchas especies de anfibios 

requiere un mejor conocimiento de su biología y demografía. En la charla se ofrecerá una 

visión general de los resultados de un programa de seguimiento a largo plazo de la 

comunidad de anfibios de la sierra de La Cabrera (Madrid), basado en la integración de 

estudios de captura-marcaje-recaptura y análisis moleculares. El trabajo de campo se inició en 

2009 y desde entonces se han marcado miles de ejemplares de nueve especies: Pleurodeles 

waltl, Triturus marmoratus, Alytes cisternasii, Discoglossus galganoi, Pelobates cultripes, 

Bufo spinosus, Epidalea calamita, Hyla molleri y Pelophylax perezi, con tasas de recaptura 

entre el 30 y el 60%. Los resultados obtenidos han permitido estimar parámetros relevantes 

para la gestión de estas especies, como la longevidad, el cociente entre el tamaño efectivo y el 

tamaño de censo poblacional, el éxito reproductor, el sistema de apareamiento y las tasas de 

migración entre puntos de reproducción. 

Resum: Demografia integradora i conservació: deu anys de seguiment dels amfibis de la 

serra de la Cabrera (Madrid). Revertir els declivis poblacionals que pateixen les poblacions 

de moltes espècies d'amfibis requereix un més bon coneixement de la seva biologia i 

demografia. A la xerrada s'oferirà una visió general dels resultats d'un programa de seguiment 

a llarg termini de la comunitat d'amfibis de la serra de La Cabrera (Madrid), basat en la 

integració d'estudis de captura-marcatge-recaptura i anàlisis moleculars. El treball de camp es 

va iniciar el 2009 i des de llavors s'han marcat milers d'exemplars de nou espècies: 

Pleurodeles waltl, Triturus marmoratus, Alytes cisternasii, Discoglossus galganoi, Pelobates 

cultripes, Bufo spinosus, Epidalea calamita, Hyla molleri i Pelophylax perezi, amb taxes de 

recaptura d'entre el 30 i el 60%. Els resultats obtinguts han permès estimar paràmetres 

rellevants per a la gestió d'aquestes espècies, com ara la longevitat, el quocient entre la 

grandària efectiva i la mida de cens poblacional, l'èxit reproductor, el sistema d'aparellament i 

les taxes de migració entre punts de reproducció. 

Abstract: Integrative demography and conservation: ten years monitoring the amphibians of 

sierra de La Cabrera (Madrid). Reversing declines affecting populations of many amphibian 

species requires a better understanding of their biology and demography. This talk will 

provide an overview of the results of a long-term monitoring program of the amphibian 

community at sierra de La Cabrera (Madrid), based on the integration of capture-mark-

recapture studies and molecular analyses. Fieldwork began in 2009 and since then thousands 

of individuals of nine species have been marked: Pleurodeles waltl, Triturus marmoratus, 

Alytes cisternasii, Discoglossus galganoi, Pelobates cultripes, Bufo spinosus, Epidalea 

calamita, Hyla molleri and Pelophylax perezi, with rates of recapture between 30 and 60%. 

The results obtained have allowed estimation of relevant parameters for the management of 

these species, including longevity, the ratio between the effective and the census population 

size, breeding success, mating system and migration rates between breeding sites. 
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Presentació oral   

Dades de 26 anys de seguiment demogràfic d'una població reintroduïda de 

tortuga mediterrània (Testudo hermanni) al Parc del Garraf.  

Joaquim Soler1, Fèlix Amat1, Albert Martínez-Silvestre1, Roger Tarin1 

1CRARC, Centre de Recuperació d'amfibis i Rèptils de Catalunya 

Paraules clau: Testudo hermanni, conservació, reintroducció 

 

Resum: La tortuga mediterrània és objecte d'un projecte de conservació al Parc del Garraf 

consistent en la reintroducció de l’espècie (7868 exemplars des de l’any 1992) i posterior 

monitoratge. Els resultats obtinguts en 26 anys ens mostren un total de 1411 exemplars 

residents a la zona d’estudi. Tanmateix la desviació és molt alta i les dades de seguiment 

són de caràcter provisional, però s’intueix la necessitat de seguir alliberant exemplars, per 

tal de minimitzar possibles davallades de la població. Si bé s’ha constatat la reproducció 

(346 exemplars nascuts des de l’inici del projecte), i mortalitat (un 20 % de mortalitat en 

els exemplars alliberats) enguany s’està realitzant l’anàlisi de dades dels 26 anys de 

seguiment per tal de fer una estimació ajustada de l’evolució i justificació del projecte. 

Factors com la correcte gestió de l’hàbitat, la regulació de l’afluència de visitants, el 

control del pasturatge de cavalls en zones sensibles de nidificació, o el perill sempre latent 

dels incendis forestals, fan necessari insistir en la correcta implementació de accions 

correctores que minimitzin els possibles efectes negatius d’aquests factors. És necessari 

seguir ampliant geogràficament la distribució de la tortuga al parc, per tal de reduir els 

efectes negatius que es derivarien d’una localització molt reduïda. La implantació d’una 

espècie com la tortuga mediterrània en un espai d’on va desaparèixer, esdevé un projecte a 

llarg  termini (més de 25 anys), al tractar-se d’un rèptil amb una baixa taxa de reproducció 

i una alta depredació en edats juvenils.  

 

Abstract: Hermann's Tortoise is the object of a conservation project in the Parc del 

Garraf consisting of the reintroduction of the species (7868 specimens since 1992) and 

subsequent monitoring. The results obtained in 26 years of follow-up are provisional, but 

the need to continue releasing individuals seems clear, in order to minimize possible 

declines in the population. While reproduction has been confirmed (346 individuals since 

the beginning of the project), the number of individuals recaptured so far has allowed a 

general estimate of the evolution of the project. Factors such as the correct management of 

habitat, the regulation of the influx of visitors, the control of the grazing of horses in 

sensitive areas of nesting, or the always latent danger of wildfires, make it necessary to 

insist on the correct implementation of correcting actions that minimize possible negative 

effects of these factors. It is necessary to continue to broaden geographically the tortoise 

distribution to reduce the dangers of very small distribution areas. The introduction of a 

species such as the Hermann's tortoise in an area from where it disappeared necessarily 

becomes a long-term project (more than 25 years), since it is a reptile with a low 

reproduction rate and a high predation. 
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Presentació oral   

Distribució del gènere Testudo a Mallorca: cap a una simpatrització de les 

poblacions?  

Aina Aguiló-Zuzama1, Marta Salom-Oliver1, Joan Vallespir1, Esperança Perelló-Alomar1, 

Samuel Pinya1,2  
s.pinya@uib.es 

1Interdisciplinary Ecology Group. University of the Balearic Islands, Spain . 2Asociación Herpetológica 

Española. Madrid, Spain. 

Paraules clau: Testudo hermanni, Testudo graeca, Mallorca, distribució actual, 

poblacions simpàtriques 

Resum: Al llarg dels anys 2018 i 2019 la Asociación Herpetológica Española (AHE) i el 

grup de recerca d’Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears està 

realitzant un Atles de les tortugues del gènere Testudo Linnaeus 1758 a Mallorca per 

encàrrec de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. 

Per dur a terme aquest estudi es va fer una primera recerca bibliogràfica de cites 

d’ambdues espècies presents a l’illa (Testudo hermanni Gmelin 1789 i Testudo graeca 

Linnaeus 1758) dels darrers 10 anys. Posteriorment es varen realitzar sortides de camp per 

diversos punts per tal de validar la distribució en quadrícules 5x5km de tota l’illa i de 

1x1km a les zones incloses a la Xarxa Natura 2000 localitzar noves poblacions fins ara 

desconegudes, en comparació a un estudi semblant realitzat ara fa prop de 3 dècades. A 

més, es va recolzar tota aquesta informació amb tasques de divulgació del projecte com 

són publicacions d’articles divulgatius a premsa forana i d’àmbit autonòmic, l’aparició a 

mitjans de comunicació audiovisuals, ús de xarxes socials per més difusió del projecte, 

així com també la distribució de cartells informatius. 

Els resultats obtinguts mostren un barreja de les poblacions d’ambdues espècies. En 

estudis realitzats fa 30 anys mostren que sols hi havia presència de Testudo gracea al sud-

oest de l’illa, però en el present estudi s’han observat fins 8 poblacions noves. Per altra 

banda, les poblacions de  Testudo hermanni es distribuïen per tota l’illa encara que amb 

dos nuclis principals situats a la Marina de Llucmajor (sud-est de Mallorca) i a la conca 

del Torrent de Na Borges i voltants (nord i est de Mallorca); actualment la seva 

distribució ha canviat significativament. De fet, els resultats obtinguts indiquen la 

presència de més de 10  zones on conviuen les dues espècies, fet que no s’havia constatat 

fins al moment. Aquesta simpatria, causada probablement per la tinença il·legal 

d’exemplars en captivitat per part de particulars i el seu posterior alliberament a qualsevol 

indret de forma incontrolada, genera una sèrie de conflictes i problemàtiques de cara a la 

gestió d’aquestes que caldria abordar en un futur. 

Abstract: Distribution of the genus Testudo in Mallorca: Towards sympatric 

populations?.Over the years 2018 and 2019, the Asociación Herpetológica Española 

(AHE) and the Interdisciplinary Ecology Group of the University of the Balearic Islands 
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are doing an Atlas of the tortoises of the genus Testudo Linnaeus 1758 in Mallorca, 

commissioned by Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

First, we carried out a bibliographical in search for citations in the last 10 years of the two 

species present on the island (Testudo hermanni Gmelin 1789 and Testudo graeca 

Linnaeus 1758). Afterwards, field works were released for several points in order to 

validate and update the distribution in 5x5km grids throughout the island and 1x1km in 

the areas included in the Xarxa Natura 2000, locating new populations so far unknown in 

comparison to a similar study made about 30 decades ago. In addition, all this information 

was supported with the divulgation tasks of the project, such as publications in regional 

Mallorca village and autonomic newspapers, appearance at media, use of social networks 

for more promotion of the project, as well as the distribution of informative posters were 

made. 

The results obtained show a mixture of the populations of both species. Studies released 

30 years ago showed  that only there was occurrence of Testudo graeca in the southwest 

of the island, but in the main study, up to 8 new populations have been observed. On the 

other hand, Testudo hermanni populations were distributed throughout the island with 

two main nuclei located in Marina de Llucmajor (southeast of Mallorca) and in the basin 

of the Torrent de Na Borges and its surroundings (north and east of Mallorca); currently, 

its distribution has changed significantly. In fact, the results obtained indicate the 

presence of more than 10 areas where the two species coexist, something that had not 

been decteted so far. This sympatry, probably caused by the illegal possession of 

specimens in captivity and their subsequent release to without control, generates a series 

of conflicts and problems regarding to the management of the species that should be 

addressed in the future. 

Keywords: Testudo hermanni, Testudo graeca, Mallorca, current distribution, 

sympathetic populations 
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Punts negres per als amfibis: un exemple de caracterització  

des de la ciència ciutadana 

Guillem Giner Pablo  
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Paraules clau: Amfibis / Punts negres / Atropellaments / GPS / Baix Camp 

 

Resum: Una de les principals causes de mortalitat massiva d’amfibis a les nostres 

contrades, son els atropellaments a carreteres i camins. Aquests es produeixen en èpoques 

reproductores i/o en nits humides, quan molts animals creuen les carreteres tot tractant 

d’arribar al punt de reproducció, o bé cercant aliment.  

Aquests atropellaments son causants de declivis poblacionals importants, tant per mort 

directa com per la progressiva disminució i fragmentació de les poblacions, fins al punt de 

ser un factor decisiu en rarificacions o extincions a escala local d’algunes espècies.  

Es mostra l’exemple d’una carretera del Baix Camp (prov. De Tarragona), amb un recull 

de 4 anys de dades d’individus atropellats o vius sobre l’asfalt. Els punts obtinguts 

mitjançant GPS permeten obtindre detalladament la situació dels animals, i en molts 

casos, quins son els punts o trams amb més baixes. La identificació d’aquests punts negres 

és essencial per a la conservació, i per a tal de poder establir mesures, primer cal 

identificar-los, i això en gran mesura es pot fer des de la ciència ciutadana. 

Abstract: Amphibian black spots on roads: an example of characterization using citizen 

science. One of the main causes of massive amphibian mortality in our area are road kills 

by traffic. These are produced during breeding season and / or humid nights, on which 

many animals cross the roads trying to reach the breeding point, or looking for food. 

These road kills are the cause of significant population declines, both for direct death and 

for the progressive decline and fragmentation of populations, to the point of being a 

decisive factor in rarifications or extinctions on a local scale for some species. 

The example of a road from Baix Camp (Tarragona province) is shown, with a 4-year 

collection of data from dead or alive individuals on the asphalt. The points obtained by 

GPS allow to obtain in detail the situation of the animals, and in many cases, which are 

the points or sections with the highest death rates. The identification of these black points 

is essential for conservation, and in order to be able to establish measures, to identify 

them is first needed, and this can properly be done from the citizen science. 

Keywords: Amphibians, Black spots, Road kills, GPS, Baix Camp 
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Presentació oral   

El nou paradigma dels estanys ornamentals i la recuperació dels amfibis 

 a l’àrea urbana de Barcelona 

Sergi Garcia i Guillem Pascual 

Galanthus associació. Carretera de Juià 46 17460 Celrà (Girona). info@galanthusnatura.com 
 

Paraules clau: granota verda, tòtil, reineta, biodiversitat urbana, espècies exòtiques. 
 

Resum: Normalment, els estanys ornamentals de les ciutats estan sotmesos a tractaments i 

a models de gestió que dificulten enormement, si no impedeixen, el desenvolupament de 

la biota pròpia d’aquests ambients. Per a la ciutat de Barcelona i per intentar corregir una 

manera de fer que posava en risc les poblacions d’amfibis i d’invertebrats aquàtics, 

Galanthus va elaborar per a l’ajuntament unes pautes de gestió i de manteniment dels 

estanys que es van començar a aplicar en algunes basses ornamentals barcelonines des del 

2008. El nou model de gestió afegit a accions destinades a recuperar i enfortir poblacions 

ha aconseguit que espècies com la granota verda (Pelophylax perezi) o com el tòtil (Alytes 

obstetricans) hagin passat d’estar en una situació precària a assolir poblacions molt 

notables, superiors a les que podem trobar en ambients suposadament més naturals. La 

recuperació dels amfibis va acompanyada d’una major presència d’altres organismes 

aquàtics de gran interès faunístic, d’una major qualitat de l’aigua i d’una millora 

paisatgística. 

Aquest nou paradigma de gestió dels estanys comporta la retirada de peixos i tortugues 

exòtiques. Des de 2008, Galanthus ha retirat 946 tortugues de 9 espècies i 81842 peixos 

de 13 espècies dels estanys de Barcelona i de l’àrea metropolitana. Els resultats han estat 

destacables, sent la muntanya de Montjuïc una de les zones més beneficiades. A la 

campanya de 2011, durant les tasques de neteja dels estanys de Mossèn Cinto (Montjuïc), 

es varen rescatar i retornar 995 larves de tòtil, 85 larves de granota verda i 393 post 

metamòrfics de granota verda. Mentre que a la del 2018, es van rescatar 4973 larves de 

tòtil, 621 larves de granota verda  i 1656 post metamòrfics de granota verda. El caràcter 

exemplificador de la ciutat de Barcelona ha influït perquè altres administracions, tan 

municipals com supramunicipals, com l’AMB, hagin adoptat models similars que s’estan 

actualment aplicant, amb resultats molt positius per a la fauna autòctona.  

 

Abstract: The new paradigm of ornamental ponds and the recovery of amphibians in the 

metropolitan area of Barcelona. Ornamental ponds in cities are typically subject to 

treatment and management models that severely hinder the presence or the normal 

development of many aquatic organisms. In order to correct these practices which were 

endangering amphibians and aquatic invertebrates in Barcelona, Galanthus developed 

pond management and maintenance guidelines for Barcelona City Council that has been 

gradually put into practice since 2008. The new management model, added to actions 

aimed at recovering populations, has allowed species such as Perez’s frog (Pelophylax 

perezi) or as the common midwife toad (Alytes obstetricans) to move from a precarious 

situation to very healthy populations, higher than in some supposedly more natural 
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environments. The recover of amphibians has been accompanied by a greater presence of 

an interesting array of aquatic invertebrates, higher water quality and improvement in 

landscape. 

The management guidelines have involved removing exotic fish and terrapins from ponds. 

Since 2008, Galanthus has removed 946 terrapins (belonging to 9 species) and 81842 fish 

(13 species) from ponds in Barcelona and the metropolitan area. Excellent results have 

been achieved, being the hill of Montjuïc among the areas most positively impacted. In 

2011, during the cleaning of the Mossèn Cinto (Montjuïc) ponds, 995 Midwife toad 

tadpole, 85 Perez’s frog tadpole and 393 post metamorphic Perez’s frog were rescued and 

returned, while in 2018, 4973 Midwife toad tadpole, 621 Perez’s frog tadpole and 1656 

post metamorphic Perez’s frog were rescued. The example of Barcelona has been 

followed by other municipalities around and outside metropolitan Barcelona which are  

applying similar criteria with optimal results for native wildlife. 

 

Keywords: Perez’s frog, Midwife toad, Mediterranean tree frog, urban biodiversity, 

exotic species 
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Presentació oral   

Moviments de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la comarca del 

Bages, Catalunya. 

Jonathan González1,2, Jordi Ribó1 

1 Sociedad Herpetológica Valenciana (So.He.Va). Apartat de correus 99, CP 46210, Picanya, València. 
2 jonathangj@soheva.org 

 

Paraules clau: expansió, moviments, tortuga de rierol, Mauremys leprosa, Bages. 

 

Resum: La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és una espècie en actual expansió a 

Catalunya. Durant la darrera dècada, les observacions han augmentat en general a tot el 

territori català. A la comarca del Bages és a partir de l'any 2010 quan es detecta una 

presència cada cop més habitual en zones on no s'havia observat amb anterioritat o era 

molt escassa. Per aquest motiu, l'any 2015 neix el Projecte Mauremys-Bages impulsat per 

la Sociedad Herpetológica Valenciana (So.He.Va), dintre del qual es realitza un estudi 

poblacional en 11 localitats diferents  amb un total de 86 estacions de mostreig i fent 

servir la metodologia de captura-recaptura i marcatge individual dels exemplars. Al llarg 

de l'estudi s'han detectat moviments de tortugues de rierol durant les sessions de mostreig 

realitzades i en recapturar el mateix exemplar en estacions de mostreig diferents. S'han 

analitzat els principals obstacles i desnivells superats; la distància de tram fluvial 

recorregut i l'intercanvi d'exemplars entre diferents localitats, que posen de manifest la 

capacitat de colonització i expansió de l'espècie a la comarca. 

 

Abstract: Movements of the Spanish pond turtle (Mauremys leprosa) at Bages region, 

Catalonia. The Spanish Pond Turtle (Mauremys leprosa) is a species currently in 

expansion in Catalonia. During the last decade, the observations have generally increased 

throughout the Catalan territory. At Bages region is from the year 2010 when it detects an 

increasingly common presence in areas where it had not been observed previously or very 

scarce. For this reason, the year 2015 was born the Project  Mauremys-Bages promoted by 

Sociedad Herpetológica Valenciana  (So.He.Va.) within which a population study carried 

out in 11 different locations, with a total of 86 Sampling Stations and using Mark-Remark 

methodology and individual marking of specimens. Throughout the study, movements of 

Spanish pond turtles have been detected during the sampling sessions carried out and in 

recapturing the same specimen in different sampling stations. The main obstacles and 

unevenness levels have been analyzed; the distance of the river stretch covered and the 

exchange of specimens between different localities, which would reveal the colonization 

and expansion capacity of the species in the region. 

Keywords: expansion, movements, Spanish pond turtle, Mauremys leprosa, Bages. 
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Presentació oral   

LIFE Tritó del Montseny, l'eina de conservació per a un tritó endèmic 

(Calotriton arnoldi) 

Daniel Guinart1, Fèlix Amat2, Sònia Solórzano1 

1Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, Masia Mariona, Ctra 5119, Km 2,2, 

08479, Barcelona, Catalonia 
2Àrea d'Herpetologia, BiBIO, Museu de Granollers - Ciències Naturals, Palaudàries, 102. Jardins 

Antoni Jonch Cuspinera, 08402 Granollers, Catalonia.  

felixamat09@gmail.com 

Paraules clau: pla de conservació, cria en captivitat, conservació dels hàbitats riparis 

Resum: El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és un amfibi endèmic del Parc Natural i 

Reserva de la Biosfera del Montseny. Aquesta espècie va ser reconeguda com a nou tàxon el 2005 

i, en base al seu petit rang geogràfic i mida poblacional està considerat com a críticament 

amenaçat per la IUCN. Degut a la fragilitat de les seves poblacions naturals, els esforços de 

conservació actuals s'han focalitzat especialment a millorar el seu hàbitat natural, augmentar el 

coneixement sobre la seva biologia per mitjà de la recerca i introduir noves poblacions a partir de 

la cria en captivitat. El projecte (LIFE15 NAT/ES/000757) involucra més d'un centenar de 

persones (gestors ambientals, científics, propietaris, educadors ambientals, tècnics, guardes de 

parc, agents rurals...), promovent 50 accions per assegurar la conservació de Calotriton arnoldi en 

cinc línies estratègiques que tenen com a objectius: 1) assolir l'augment de la cobertura legal de 

protecció de l'espècie, com també el desenvolupament d'un nou pla de conservació; 2) 

desenvolupar un programa de cria en captivitat i reintroducció per assegurar la viabilitat de les 

poblacions de tritó del Montseny; 3) eliminar les actuals amenaces detectades reduint la captació 

d'aigua dels torrents, promovent l'ús de les aigües pluvials, millorant la connectivitat ecològica i la 

restauració del bosc de ribera; 4) augmentant la col·laboració entre científics i gestors per tal 

d'afavorir la transferència de coneixement; i finalment 5) promoure la divulgació de l'espècie per 

mitjà de material educatiu, la informació en l'àmbit local i en les xarxes digitals com a emblema 

de la conservació dels hàbitats riparis i la seva biodiversitat.  

Abstract: The Montseny brook newt (Calotriton arnoldi) is an endemic amphibian from the 

Montseny Biosphere Reserve and Natural Park. This species was recognized as a new taxon in 

2005 and, based on its small geographical range and population size, it is considered critically 

threatened by the IUCN. Due to the fragility of their natural populations, current conservation 

efforts have focused especially on improving their natural habitat, increasing the knowledge about 

their biology through research, and introducing new populations from captive breeding. The 

project (LIFE15 NAT / ES / 000757) involves more than a hundred people (environmental 

managers, scientists, owners, environmental educators, technicians, park guards, rural agents ...), 

promoting 50 actions to ensure the conservation of Calotriton within to five strategic lines that 

have as objectives: 1) to achieve improvements in the legal protection of the species, as well as 

the development of a new conservation plan; 2) develop a breeding program in captivity and use 

reintroductions to ensure the viability of the Montseny Brook Newt populations; 3) eliminate 

existing threats by reducing the use of water from the natural brooks, promoting the use of 

rainwater, improving ecological connectivity and restoring the riverside forest; 4) increasing the 

collaboration between scientists and managers in order to favor the transfer of knowledge; and 

finally 5) promote the dissemination of the knowledge of the species through educational 

material, information at the local level and in digital networks as an emblem of the conservation 

of riparian habitats and their biodiversity.  
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Presentació oral   

Les nouvelles espèces et subespèces de reptiles découvertes  

par Philippe Geniez. 

Philippe Geniez 

 École Pratique des Hautes Études, de Montpellier. 
Personel ITRF en appui à la recherche. Section des Sciences de la Vie et de la Terre. Centre d'Écologie 

Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) 

philippe.geniez@ephe.psl.eu 

 

(La conferència serà en francès, però les llegendes de les imatges seran en anglès) 

  

Résumé: Un aperçu complet des 16 espèces ou sous-espèces de reptiles découvertes ou 

décrites par Philippe Geniez est présenté, en collaboration avec plusieurs de ses collègues 

herpétologues. 

Chaque taxon fait l’objet d’une présentation illustrée par les photos des animaux, la carte 

de répartition et un arbre phylogénétique qui montre sa place dans l’évolution des reptiles, 

agrémentée de l’histoire de leur description et du statut des espèces et sous-espèces. 

L'accent est mis sur l'importance de découvrir de nouvelles lignées ou espèces dans les 

politiques de conservation de la nature. 

 

Abstract: New species of reptiles discovered or described by Philippe Geniez. A 

complete overview of the 16 species or subspecies of reptiles discovered or described by 

Philippe Geniez is presented, in collaboration with several of his herpetologists 

colleagues. 

Each taxon is presented in a presentation illustrated by the photos of the animals, the 

distribution map and a phylogenetic tree that shows its place in the evolution of reptiles, 

with the history of their description and the status of the species or subspecies. Emphasis 

is placed on the importance of discovering new lineages or species in nature conservation 

policies. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Pratique_des_Hautes_%C3%89tudes
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https://www.ephe.fr/annuaire/umr-5175-centre-d-ecologie-fonctionnelle-et-evolutive-cefe
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Les noves espècies i subespècies de rèptils 

descobertes de Philippe Geniez 

Philippe Geniez 

 École Pratique des Hautes Études, de Montpellier. 
Personel ITRF en appui à la recherche. Section des Sciences de la Vie et de la Terre. Centre d'Écologie 

Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) 

philippe.geniez@ephe.psl.eu 

 

(La conferència serà en francès, però les llegendes de les imatges seran en anglès) 

 

Resum: Es presenta una visió completa de les 16 espècies o subespècies de rèptils 

descobertes o descrites per Philippe Geniez, en col·laboració amb diversos dels seus 

col·legues herpetòlegs. 

Cada taxó és objecte d'una presentació il·lustrada per les fotos dels animals, el mapa de 

distribució i un arbre filogenètic que mostra el seu lloc en l’evolució dels rèptils, amb la 

història de la seva descripció i l’estat de les espècies o les subespècies. Es fa èmfasi en la 

importància de descobrir nous llinatges o espècies en les polítiques de conservació de la 

natura.  

 

Resumit: Nòvas espècias de rèptils descobèrtas o descrichas de Philippe Geniez. Se 

presenta una vision completa de las 16 espècias o subespècies de rèptils de descobèrtas o 

descrichas per Philippe Geniez, en caulet•laboració amb divèrses de lo sieu caulet•legues 

herpetòlegs. 

Cada taxon es objècte d'una presentacion il•lustrada per las fòtos dels animals, la mapa de 

distribucion e un arbre filogenetic que mòstra lo sieu luòc en l’evolucion dels rèptils, amb 

l'istòria de la siá descripcion e l’estada de las espècias o las subespècies. Se fa enfasi en 

l'importància de descobrir de nòus linhatges o d'espècias en las politicas de conservacion 

de la natura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Pratique_des_Hautes_%C3%89tudes
https://es.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://www.ephe.fr/annuaire/section-des-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
https://www.ephe.fr/annuaire/umr-5175-centre-d-ecologie-fonctionnelle-et-evolutive-cefe
https://www.ephe.fr/annuaire/umr-5175-centre-d-ecologie-fonctionnelle-et-evolutive-cefe
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Presentació del Programa de vigilància sanitària activa d’amfibis a 

Catalunya (ASPrCat) 
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bellaterra. 
2 Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya (CRARC), Masquefa. 

3 UAB, Centre de recerca en salut animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la UAB, Bellaterra. 
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l.lobatobailon@gmail.com, ignasi.marco@uab.cat, oscar.cabezon@uab.cat 

 

Paraules clau: Malalties emergents, vigilància sanitària, quitridiomicosi, ranavirosi 

 

Resum: Els programes de vigilància sanitària activa són accions estratègiques per 

detectar i gestionar de manera ràpida i eficaç els problemes relacionats amb la presència o 

introducció de malalties en fauna salvatge. Aquests programes segueixen una aproximació 

preventiva basant-se en un mostreig sistemàtic i ordenat.  

Les poblacions d’amfibis estan patint grans davallades a nivell mundial i les malalties 

infeccioses emergents, especialment la quitridiomicosi i la ranavirosi, han demostrat ser 

una de les principals causes d’aquest declivi. A Catalunya els agents causants d’aquestes 

malalties s’han detectat de manera esporàdica però la seva distribució i impacte són força 

desconeguts. Un programa de vigilància sanitària activa permetrà conèixer l’estat de salut 

de les poblacions d’amfibis i detectar l’eventual introducció de nous agents patògens. 

En aquest context, el Wildlife Ecology & Health Group de la universitat Autònoma de 

Barcelona i el Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya han proposat la 

implementació d’ASPrCat: el Programa de Vigilància Sanitària Activa d'Amfibis de 

Catalunya. Aquest programa es realitzarà en estreta col·laboració amb grups de treball 

locals per tal d’optimitzar els recursos humans i econòmics. 

Els objectius d’aquest programa són (1) obtenir una informació bàsica sobre la prevalença 

i distribució dels agents patògens emergents que afecten els amfibis a Catalunya, (2) 

realitzar un seguiment espaciotemporal d’aquestes malalties, (3) valorar el seu impacte en 

les poblacions d’amfibis, (4) detectar de manera precoç l’aparició d’una malaltia en una 

zona prèviament lliure i (5) crear un banc de mostres a disposició de la comunitat 

científica. 

El seguiment sanitari es realitzarà anualment en 13 àrees de Catalunya. En cada àrea el 

mostreig consistirà en l’examen físic i la recollida d’hisops de pell en 60 individus de 3-4 

espècies indicadores, bé per la seva àmplia distribució i abundància o pel seu endemisme. 

La presència dels fongs quitridis es determinarà a través d’una qPCR. Es realitzarà també 

la necròpsia reglada de tots els individus trobats morts o moribunds i els teixits rellevants 

s’analitzaran per PCR per valorar la presència de Ranavirus. A més, el personal de camp 

valorarà la diversitat i abundància d’espècies presents a cada àrea durant el mostreig. 
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Abstract: Active surveillance programmes are strategic actions required to rapidly and 

effectively detect and respond to the threats associated with emerging diseases in wild 

animal populations. These programmes follow a preventive approach based on a 

systematic sampling.  

Amphibian populations are suffering major declines worldwide and emerging infectious 

diseases, especially chytridiomycosis and ranavirosis, have proven to be one of the main 

causes of this decline. In Catalonia, the causative agents of these diseases have been 

sporadically detected but their distribution and impact are largely unknown. An active 

surveillance programme will raise information about the health status of amphibian 

populations in Catalonia and will allow the detection of new pathogen introductions. 

In this context, the Wildlife Ecology & Health Group of the Autonomous University of 

Barcelona and the Catalonia Reptile and Amphibian Rescue Centre have proposed the 

implementation of ASPrCat: the Amphibian Active Surveillance Programme of Catalonia. 

This program will be carried out in close collaboration with local working groups in order 

to optimize human and economic resources. 

The objectives of this program are (1) to obtain basic information about the prevalence 

and distribution of emerging pathogens affecting amphibians in Catalonia, (2) to monitor 

the spatio-temporal trends of these diseases, (3) to assess their impact on amphibian 

populations, (4) to early detect new disease entities in previously disease-free areas (5) to 

create a sample bank available to the scientific community. 

The health monitoring will be carried out annually in 13 areas of Catalonia. In each area, 

60 individuals from 3-4 indicator species will be handled for physical examination and 

collection of skin swabs. Indicator species have been selected due to their wide 

distribution and abundance or their endemism. The presence of chytrid fungi DNA will be 

determined through a qPCR. Post-mortem examinations will be performed in all animals 

found dead or moribund and relevant tissues will be tested for the presence of ranaviral 

DNA. In addition, field personnel will evaluate the diversity and abundance of species 

present in each area during sampling. 
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Les malalties emergents d’amfibis a les Gavarres: què en sabem? 

Iago Pérez Novo 

Societat Catalana d’Herpetologia 

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 , Parc del Fòrum, 08019 Barcelona 

iagoperez@soccatherp.org 

 

Resum: Aquest estudi, finançat pel Consorci de les Gavarres, té com a objectiu 

diagnosticar la presència, prevalença i incidència de malalties emergents a la comunitat 

d’amfibis del Massís de les Gavarres (província de Girona, Catalunya).  

S’han capturat mitjançant salabre totes les espècies d’amfibis presents a l’espai natural. 

Posteriorment s’han fet anàlisis de 3 patògens: Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), 

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) i Ranavirus mitjançant tècniques moleculars 

de detecció de DNA (PCR qualitativa o nested PCR). 

S’ha comprovat l’absència de Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) i Ranavirus a 

les 41 i 98 mostres analitzades respectivament per a cada patogen. Per contra, s’ha 

constatat la presència de Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) a un 50% de les localitats 

mostrejades (n=8) i a un 45,45% d’espècies (n=11). Les espècies afectades per Bd han 

estat el tòtil (Alytes obstetricans), el tritó verd (Triturus marmoratus), la reineta (Hyla 

meridionalis), la granota pintada (Discoglossus pictus) i el gripau corredor (Epidalea 

calamita).  S’ha detectat Bd en individus trobats en medi aquàtic i en medi terrestre. Han 

sortit resultats positius a Bd tant en ambients lenítics com lòtics. S’han detectat amfibis 

infectats per Bd a totes les estacions de l’any en que s’han agafat mostres: hivern, 

primavera i estiu. Gairebé tots els animals infectats amb Bd que s’han detectat són 

portadors asimptomàtics.  

A més, també s’ha detectat la presència d’unes vesícules sospitoses en tritó palmat 

(Lissotriton helveticus) i tritó verd (Triturus marmoratus) a 2 localitats. Aquests 

símptomes han estat provocats presumptament per un microorganisme del regne dels 

protists, un dermocistidi paràsit d’amfibis. Les vesícules del presumpte dermocistidi 

només s’han detectat en urodels presents en ambients lenítics. 

Pel que fa a la prevalença, el % d’individus infectats per Bd en tòtil a la localitat “Celré” 

ha estat més alta a l’hivern que a l’estiu.  

S’ha detectat un individu de granota pintada el qual la seva mort pot anar associada a la 

infecció per Bd.  

Com a resultat global d’aquest projecte s’ha confeccionat un mapa editable de distribució 

dels 4 patògens estudiats, que permetrà tenir constància dels casos d’infecció detectats 

fins ara al Massís de les Gavarres i pot esdevenir una eina de bolcat de dades i de consulta 

per a futures investigacions d’aquests patògens a l’espai d’interès natural. 

Així doncs, aquest estudi ha permès obtenir unes dades inicials sobre les malalties 

emergents que afecten als amfibis del Massís i pot servir com a punt de partida per a 

posteriors estudis. 
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Abstract: This study, funded by the Consorci de les Gavarres, aims to diagnose presence, 

prevalence and incidence of emerging diseases in the community of amphibians in 

“Massís de les Gavarres” (province of Girona, Catalonia). 

All species of amphibians present in the natural space have been captured by fishing net. 

Subsequently, 3 pathogens were analyzed: Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), 

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) and Ranavirus using molecular DNA 

detection techniques (nested PCR). 

The absence of Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) and Ranavirus has been 

verified in the 41 and 98 samples analyzed respectively for each pathogen. In contrast, the 

presence of Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) in 50% of the sampled localities (n = 8) 

and 45.45% of species (n = 11) was confirmed. The species affected by Bd have been 

midwife toad (Alytes obstetricans), marbled newt (Triturus marmoratus), mediterranean 

tree frog (Hyla meridionalis), painted frog (Discoglossus pictus) and natterjack toad 

(Epidalea calamita). Bd has been detected in individuals found in the aquatic 

environment and in the terrestrial environment. There have been positive results in Bd in 

both lenitic and lotic environments. Amphibians infected by Bd have been detected at all 

seasons of the year in which samples have been taken: winter, spring and summer. Almost 

all the animals infected with Bd detected are asymptomatic carriers. Only one dead of 

painted frog can be associated to Bd infection. 

In addition, the presence of suspicious vesicles in palmate newt (Lissotriton helveticus) 

and marbled newt (Triturus marmoratus) in 2 locations has also been detected. These 

symptoms have been allegedly caused by a microorganism in the kingdom of protists, a 

parasitic dermocystid of amphibians. The vesicles of the presumed dermocystide have 

only been detected in urodels present in lenitic environments. 

Regarding the prevalence, the% of individuals infected with Bd in midwife toad in the 

locality "Celré" has been higher in winter than in summer. 

As a global result of this project, an editable map of distribution of the 4 pathogens 

studied has been compiled, which will allow evidence of the cases of infection detected so 

far in “Massís de les Gavarres” and can become a tool for data dump and consult for 

future investigations of these pathogens in the space of natural interest. 

Thus, this study has allowed to obtain initial data on the emergent diseases that affect the 

Massif amphibians and can serve as a starting point for later studies. 

 

 

 

 

 

  



XVII Jornades Herpetològiques Catalanes, Girona 2019  
 

      39 

Presentació oral   

 

Formació d’un grup de treball per estudiar la regulació de la tinença 

d’amfibis i rèptils exòtics a Catalunya 

David Perpiñán,  

dperpinan@yahoo.es 

 Societat Catalana d’Herpetologia 

 
Paraules clau: malalties emergents, espècies invasores, comerç, quitridiomicosi, mascotes 

 

Resum: La tinença de rèptils i amfibis exòtics genera una sèrie de problemàtiques que és 

necessari solucionar. La introducció d’amfibis exòtics és una de les causes de la 

proliferació de malalties infeccioses com el quitridi o el ranavirus que poden perjudicar 

greument les poblacions salvatges d’amfibis autòctons. La tinença d’alguns rèptils com 

cocodrils o serps verinoses comporta un risc per a les persones del voltant. A més a més, 

existeix un problema ètic i de benestar per mantenir moltes d’aquestes espècies en 

captivitat, una part important de les quals es continua capturant directament de la natura 

per al mercat de les mascotes. Finalment, s’ha de recordar que la lluita contra aquestes 

espècies exòtiques suposa una despesa molt important de les institucions públiques, uns 

diners que s’acostumen a treure de les mateixes partides pressupostàries que haurien 

d’anar destinades a la fauna autòctona.  

Per totes aquestes raons, és convenient posar restriccions importants al manteniment 

d’aquests animals en captivitat, i amb aquesta finalitat es crea el Grup de Treball sobre 

Rèptils i Amfibis Exòtics sota l’auspici de la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH). La 

funció d’aquest grup serà elaborar un informe tècnic i redactar una proposició de llei per 

la seva aprovació al Parlament de Catalunya. Els principis que guiaran el treball d’aquest 

grup són els següents: 

1) L’interès general i l’interès per la protecció de la natura hi han de prevaler sobre 

interessos econòmics o interessos personals. 

2) La majoria dels recursos públics s’han de destinar a l’estudi i la protecció de la fauna 

autòctona. 

3) La problemàtica amb les espècies exòtiques a escalat fins a uns nivells de preocupació 

màxima i per tant el problema s’ha d’abordar amb immediatesa. 

4) S’ha de posar especial interès a solucionar els problemes d’espècies invasores, 

espècies perilloses, malalties emergents, captura d’animals salvatges pel comerç  i 

benestar i ètica. 

5) S’ha de regular sobre la norma i no sobre l’excepció. 

6) Es posarà èmfasi a desenvolupar uns documents tècnics i científics que es puguin 

aplicar a la resta d’Espanya. 

7) Es valorarà quin és el benefici per a l’animal (individu), per a l’espècie i per a les 

persones de tenir-los en captivitat. 

8) Els amfibis i rèptils autòctons queden exclosos d’aquesta regulació, com també 

podrien quedar fora (o abordar-se d’altra forma) els animals d’experimentació. 

9) La creació de llistes negatives no ha funcionat per evitar tots aquests problemes. 
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Abstract: Keeping exotic reptiles and amphibians has generated a number of problems 

that need to be addressed. The introduction of exotic amphibians is one of the causes of 

the spread of infectious diseases such as chytrid or ranavirus, which can severely and 

negatively impact wild populations of native amphibians. Keeping exotic reptiles has 

been and is also associated with the abandonment/escape of species that can be dangerous 

to people, such as crocodiles or venomous snakes. There is also an increasing concern 

about the welfare and ethical considerations of captive reptiles and amphibians, and many 

of them are still captured from the wild for the pet trade. Finally, it should be noted that 

the financial cost generated by exotic species is huge for governments, and that money is 

usually taken away from public budgets dedicated to native wildlife. 

 

Therefore, it is convenient to significantly restrict the keeping of exotic reptiles and 

amphibians in captivity, and that is why the Working Group on Exotic Reptiles and 

Amphibians has been created under the umbrella of the Catalan Herpetological Society. 

This group will have the task of generating technical and scientific documents and writing 

a law proposal for its approval at the Catalan Parliament. The principles of this working 

group are: 

1) General public interest and interest in nature conservancy prevail over financial or 

personal interests. 

2) Most public resources should be spent on the study and protection of native wildlife. 

3) Problems generated by exotic wildlife have escalated to a level where concern is at its 

maximum, and therefore prompt response should be given. 

4) Special interest should be taken concerning invasive species, dangerous species, 

emerging diseases, capture of wild animals and welfare and ethics. 

5) Regulations should be based on general consideration and not on exceptions.  

6) An effort will be made in generating technical and scientific information that could be 

applied to the rest of Spain. 

7) Benefits of captivity for the animal (individual), species and people will be taken into 

consideration. 

8) Regulating native reptiles and amphibians is out of the goals of this working group. 

Research animals may need a different approach. 

9) The development of negative lists has not worked to prevent these problems. 
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Amphibians of North Africa 

Daniel Escoriza 

Universitat de Girona, Campus Montillivi, s/n. 

 daniel_escoriza@hotmail.com 

 

Paraules clau: Pleurodeles, Salamandra, Alytes, Barbarophryne, Bufo, Sclerophrys. 

 

Resum: Es comenten aspectes rellevants en la elaboració del llibre 

‘Amphibians of North Africa’.  Els amfibis del nord d'Àfrica és una recopilació 

exhaustiva de dades disponibles sobre els amfibis que es troben en diversos 

ecosistemes de l'Àfrica del nord-oest i parts de la regió mediterrània. És fonamental 

identificar i entendre el paper ecològic de l'herpetofauna regional i la seva importància 

ecològica. Examina l’origen evolutiu  i la diversitat d’amfibis al nord d’Àfrica, juntament 

amb els seus diversos ecosistemes, incloent deserts, pastures i boscos subtropicals. El 

llibre conté descripcions detallades de les etapes adulta i larvària 

etapes adulta i larvària d’espècies com ara la salamandra nord-africana (Salamandra 

algira), la granota pintada (Discoglossus pictus) , el gripau de Brongersma 

(Barbarophyne brrongersmai)  i la reineta. 

Aquest llibre és un recurs vital per a estudiants i investigadors d’herpetologia i ecologia, 

que els ajudarà a identificar, comprendre i conservar aquests amfibis en els seus diferents 

hàbitats a les regions d’Àfrica del Nord i de la Mediterrània.  

Abstract: Amphibians of North Africa  is a comprehensive compilation of available data 

on the amphibians found in various ecosystems across North West Africa and parts of the 

Mediterranean region. It  is  essential  to identifying and understanding the ecological role 

ofregional herpetofauna and its conservational importance. It examines the evolutionary 

origins and diversity of amphibians in North Africa,  along with their diverse ecosystems, 

including deserts, grasslands and subtropical forest. The book features detailed 

description of the adult and larvae stages of species, such as the North African fire 

salamander, the common painted frog, Brongersma's toad and the Mediterranean tree frog. 

This book is a This book is a vital resource for herpetology and ecology students and 

researchers, helping them identify, understand and conserve these amphibians in their vari

ous habitats across the North African and Mediterranean regions.   

  

Keywords: Pleurodeles, Salamandra, Alytes, Barbarophryne, Bufo, Sclerophrys. 
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Cal replantejar-se el paper tròfic de les larves d’anurs en estanys 

temporanis?. El cas dels anostracis i les larves d’anurs 
 

David Cunillera-Montcusí, Jordi Sala i Dani Boix 
GRECO, Institut d’Ecologia Aquàtica, Facultat de Ciències, Universitat de Girona; c/ Maria Aurèlia Capmany, 69; 17003 – Girona 

david.cunillera@udg.edu;  js.genoher@gmail.com; dani.boix@udg.edu 

Paraules clau: depredació, estanys temporanis, trets biològics 

Resum: La dieta de bona part de les larves d’anurs mediterranis ha estat caracteritzada 

per un consum basat en recursos vegetals i amb detritus. Així, el rol tròfic que se’ls ha 

suposat en les comunitats aquàtiques no ha estat el de predadors. Aquesta visió està essent 

revisada, ja que s’ha documentat que larves de Pelobates cultripes, que assoleixen mides 

grans, s’alimenten de preses que són insectes i crustacis, entre ells, grans branquiòpodes. 

En dues observacions, una directa i una indirecta, hem pogut evidenciar que altres 

espècies amb larves que assoleixen una mida menor també poden actuar com a predadors 

de grans branquiòpodes. S’ha pogut observar com en una cassoleta temporània localitzada 

a les muntanyes de Begur, larves de Discoglossus pictus atacaven i s’alimentaven 

d’anostracis (crustacis, branquiòpodes) de l’espècie Branchipus schaefferi. 

Complementàriament, es va produir una observació casual, ja que al deixar en un aquari 

una larva de Pelodytes hespericus i 4 individus de Branchipus schaefferi, provinents d’un 

toll temporani localitzat a l’Alt Camp, cap B. schaefferi havia sobreviscut 10 h després. 

Un cop revisats els continguts estomacals de les larves s’hi van detectar algunes de les 

parts dels individus de B. schaefferi (i.e., les segones antenes). Aquest resultats 

evidencien que les larves d’anurs també poden jugar el rol de predadors, que pot ser 

rellevant en aquells hàbitats on predadors molt eficients (i.e., peixos), com ara els estanys 

temporanis, hi són absents. 

Abstract: Rethinking the trophic role of the anuran larvae in temporary ponds: the case 

of anostracans and anuran larvae. Tadpole dietary habits of Mediterranean anuran 

species have been mainly related with a consumption of vegetal resources and detritus. 

Thus, the trophic role assumed for tadpoles in aquatic communities has not been generally 

considered as predatory. However, this conception is nowadays being revised for species 

with big tadpoles such as Pelobates cultripes. Consumption by these bigger tadpoles of 

insects and crustaceans such as large branchiopods has been recently documented. Here, 

we document two new observations of predatory behaviour by two medium sized tadpoles 

of two anuran species over large branchiopods. First, we directly observed Discoglossus 

pictus tadpoles actively predating some living anostracan individuals of Branchipus 

schaefferi in rockpools from Begur mountains. Second, we reported by chance the 

consumption of 4 individuals of B. schaefferi by one Pelodytes hespericus tadpole inside 

a small aquarium. These organisms, sampled in a small puddle in Alt Camp region, were 

stored together and after 10 hours no B. schaefferi remained. We analysed gut content of 

P. punctatus tadpoles and detected some B. schaefferi parts (i.e., second antennae). All 

these findings highlight that anuran larvae might play a predatory role, which can be 

relevant in habitats without great predatory species (i.e., fishes) such as temporary ponds. 

Keywords: predation, temporary ponds, biological traits 
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refugis de biodiversitat a conservar 
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Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
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Paraules claus: estanys temporanis mediterranis, base de dades, catàleg, inventari, conservació 

 

Resum: Els estanys temporanis mediterranis són ambients molt importants per la reproducció 

d’amfibis. L’alternança de períodes secs i inundats fa que els peixos no hi siguin presents i permet 

als amfibis tenir punts d’aigua amb poca depredació per reproduir-se. Aquestes condicions també 

permeten que aquests ambients tinguin una elevada biodiversitat i singularitat d’espècies animals i 

vegetals, motiu pel qual la Unió Europea els considera com hàbitats prioritaris a protegir i 

conservar en la Directiva Europea d’Hàbitats 

Tot i així, molts d’aquests estanys s’estan degradant o desapareixent a un ritme alarmant a causa 

de l’activitat humana. Les principals amenaces són: la sobre-extracció de l’aigua, el soterrament 

total o parcial, la sobrepastura, l’excessiva freqüentació i el canvi climàtic. Per tant, esdevé urgent 

millorar el coneixement sobre els estanys temporanis i conscienciar la societat de la importància 

de conservar i restaurar, quan sigui necessari, els estanys temporanis mediterranis del nostre 

territori. 

Amb l’objectiu d’ajudar en millorar el coneixement dels estanys temporanis mediterranis a 

Catalunya, des del Grup d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Vic – Universitat Central de 

Catalunya i amb el suport de la Fundació Biodiversidad del Ministeri de Transició Ecològica s’ha 

engegat un projecte per crear una base de dades oberta i pública que recopili informació sobre 

l’estat de conservació, la qualitat de l’aigua, la biodiversitat i les característiques físiques i 

químiques dels diferents estanys temporanis de Catalunya. Aquesta informació té com a objectiu 

ser una eina que ajudi a la conservació i gestió d’aquests espais. 

 

Abstract: The project: Mediterranean temporary ponds, refuge of biodiversity to be conserved. 

Mediterranean temporary ponds are very an important habitat for amphibian reproduction. 

Changes rom inundation to dry periods determine the absence of fish and allow amphibians use 

these water points for reproduction without predation. These conditions allow this habitat have 

high biodiversity and singularity, therefore, the Europe Union, in the European Habitat Directive, 

this habitat to be a priority to protect and preserve. 

However, many these ponds are degraded or disappearing very fast as a result of human activity. 

The extraction of water, the total and partial burying of the pond, the overgrazing or the high 

frequentation together with climate change, are the main threats for these aquatic systems. 

Therefore, it is urgent to improve knowledge about Mediterranean temporary ponds and raise 

awareness of the importance of their conservation and restoration (if necessary). 

With this objective, the Aquatic Ecologic Research Group of the University of Vic - Central 

University of Catalonia with the support of the Biodiversity Foundation of the Ministry for the 

Ecological Transition have begun a project to create an inventory about biodiversity, water quality 

and conservation of Mediterranean temporary ponds in Catalonia.  
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ventral, estudi de captura i recaptura 

 

Resum 

El tritó pirinenc (Calotriton asper) és un amfibi endèmic del Pirineu, on es troba tant a la 

serralada axial com a les més exteriors. La IUCN el classifica com a quasi amenaçat, 

principalment per la pèrdua o degradació dels seus hàbitats aquàtics. S’han estudiat dues 

poblacions lacustres al Pirineu català, amb l'objectiu d'estimar la seva grandària 

poblacional mitjançant la identificació fotogràfica assistida per ordinador basada en el 

patró ventral bigarrat. El mostreig es va dur a terme durant 3 anys consecutius entre els 

estius 2016-2018, amb un total de 6 sessions de mostreig a cada estany. Les fotografies 

ventrals de cada individu es van comparar entre elles per cercar captures repetides en 

diferents dies, utilitzant el programari de codi obert I3S Pattern+ 4.1. La grandària 

poblacional dels dos estanys es va estimar utilitzant el model Cormack-Jolly-Seber (CJS) 

implementat a MARK 9.0. Es van capturar, en total, 185 i 62 tritons pirinencs a l’estanys 

Xic de Subenuix i a la Bassa Natural de Dellui, respectivament. Les diferències notables 

en el patró ventral dels individus, prou constant al llarg dels tres anys d’estudi, van 

permetre identificar amb fiabilitat tritons capturats en més d’una ocasió. El programari I3S 

Pattern+ va identificar amb èxit totes les captures repetides (11 i 10 a Xic de Subenuix i 

Bassa Natural de Dellui, respectivament). El model CJS va obtenir estimacions mitjanes 

de la mida de la població de 851 ± 539 a l’estany Xic de Subenuix (0,10 individus / m3) i 

de 88 ± 25.4 a la Bassa Natural de Dellui (0,05 individus / m3). Aquest treball és el primer 

que utilitza la identificació fotogràfica assistida per ordinador en un estudi de captura i 

recaptura en tritó pirinenc. També aportem, per primera vegada, estimacions poblacionals 

de tritó pirinenc en estanys d’alta muntanya. Els resultats indiquen que la identificació 

mitjançant el patró ventral de la espècie és una alternativa vàlida i eficaç en comparació 

amb mètodes més intrusius de marcatge. Les grandàries poblacionals estimades als dos 

estanys són menors a les trobades per a la mateixa espècie en altres hàbitats, com els rius. 
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Abstract: Population size estimation of two Pyrenean newt (Calotriton asper) lake 

populations through computer-assisted photo-identification. The Pyrenean newt 

(Calotriton asper) is an amphibian endemic to the Pyrenees and Pre-Pyrenees. The IUCN 

lists it as Near Threatened due to several threats, firstly loss and damage of its aquatic 

habitats. We studied two lake populations in the Catalan Pyrenees, with the purpose of 

estimating their population size by means of non-invasive computer-assisted photo-

identification based on the species variegate ventral pattern. Sampling was carried out for 

3 consecutive years during the summers 2016-2018, totalling 6 sampling sessions at each 

lake. Photographs were taken of the ventral side of each captured newt and subsequently 

compared and matched using the open-source pattern identification software I3S Pattern+ 

4.1. The population size of both lakes was estimated using the Cormack-Jolly-Seber (CJS) 

model implemented in MARK 9.0. A total of 185 and 62 Pyrenean newts were captured 

during the 3-year period in Xic de Subenuix and Bassa Natural de Dellui lakes, 

respectively. The species ventral pattern was sufficiently varied to allow for the reliable 

identification of all individuals and it did not change over the study period. I3S Pattern+ 

successfully identified all recaptures (11 and 10 in Xic de Subenuix and Bassa Natural de 

Dellui, respectively). The CJS model returned mean population size estimates of 851 ± 

539.0 in Xic de Subenuix (0.10 individuals/m3) and 88 ± 25.4 in Bassa Natural de Dellui 

(0.05 individuals/m3). To our knowledge, this is the first study attempting to use 

computer-assisted photo-identification in a capture-recapture study targeting the Pyrenean 

newt. Results indicate that the species ventral pattern is highly variegated and stable 

enough over time to allow for reliable individual identification, and provide an effective 

alternative to more intrusive approaches. Estimated population sizes at both lakes are 

found to be small compared to other studies on the same species. 

 

 

Keywords: Pyrenean newt, Calotriton, photo-identification, population size, ventral 

pattern, capture-recapture study 
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Resum: El projecte, finançat per la Fundació Andrena i portat a terme al llarg del període bianual 

2017 - 2019, té l’objectiu principal de crear i recuperar punts d’aigua per a fauna i flora aquàtica i 

semi aquàtica d’interès, com poden ser els amfibis i els quelonis aquàtics. L’àrea d’actuació del 

projecte ha estat el municipi de Caldes de Malavella, concretament dues finques amb acords de 

custòdia signats entre la Sorellona i la propietat: Can Rufí i Mas Ascarnó. 

Per un costat, a una de les finques s’hi ha creat 2 nous punts d’aigua per tal d’afavorir els amfibis, 

en concret al gripau d’esperons (Pelobates cultripes), i en un futur també a la tortuga d’estany 

(Emys orbicularis). Per altra banda, a l’altra finca s’han extret totes les espècies exòtiques de 

peixos i tortugues que hi havia a una antiga bassa de reg. 

S’han fet diverses accions de conservació: eradicació de tortugues i peixos exòtics, buidatge de la 

bassa i extracció de llots anòxics de la bassa de reg, instal·lació d’una nova aixeta per si cal tornar 

a buidar la bassa, excavació de cubetes de nova creació, seguiment de tortugues i amfibis i 

seguiment de l’hidroperíode i de la qualitat dels hàbitats aquàtics recuperats i de nova creació. 

També s’han fet diverses activitats d’educació ambiental: plantació d’hidròfits i helòfits a la bassa 

de Can Rufí, activitat per a conèixer les tortugues autòctones i les espècies exòtiques de les basses 

i activitat de plantació d’arbusts i herbàcies a Mas Ascarnó per fixar el terreny adjacent a les 

noves basses. A més, s’han elaborat i instal·lat dos plafons informatius prop de la bassa de reg de 

Can Rufí. 

En conclusió, s’ha augmentat l’hàbitat prioritari 3710 “basses i tolls temporanis mediterranis” en 

0,05 Ha. S’ha aconseguit retirar un 95% de les tortugues exòtiques de la bassa de Can Rufí (39 

tortugues exòtiques de 7 espècies diferents) i el 100% dels peixos exòtics (milers de peixos de 3 

espècies) a la bassa de Can Rufí. S’han detectat 6 espècies d’amfibis durant els seguiments i el 

gripau d’esperons ha colonitzat els dos espais recuperats, arribant a reproduir-se en un d’ells.  

Com les finques on s’hi ha actuat són espais en custòdia aquest projecte té continuïtat, per tant, se 

seguiran plantejant accions de millora als propietaris per aconseguir fer d’aquestes finques dos 

refugis per a fauna aquàtica amenaçada a llarg termini i poder generar consciència amb més 

activitats d’educació ambiental. 

 

Abstract: The project, funded by the Andrena Foundation and carried out throughout the biannual 

period 2017 - 2019, has the main objective of creating and recovering water points for aquatic and 

semi aquatic flora and fauna of interest, as they may be amphibians and aquatic chelonian. Area 

of action of the project has been Caldes de Malavella town, specifically two lands with land 

stewardship agreements signed between Sorellona and the property: Can Rufí and Mas Ascarnó. 

Two new water points have been created on one of the lands to favor amphibians, in particular 

western spadefoot toad (Pelobates cultripes), and in the future also European turtle pond (Emys 
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orbicularis). On the other side, all exotic species of fish and turtles that were in an old irrigation 

pond have been extracted on the other pond. 

Several conservation actions have been carried out: eradication of turtles and exotic fish, drainage 

and extraction of anoxy slurry from the irrigation pond, installation of a new tap in case it is 

necessary to empty pond again, excavation of newly created ponds, turtle and amphibian 

monitoring and tracking the hydroperiod and the quality of recovered and newly created aquatic 

habitats. Various environmental education activities have also been carried out: Planting 

hydrophilic and helophytes in Can Rufí pond, to learn about autochthonous turtles and exotic 

pond species and planting shrubs and herbaceous plants in Mas Ascarnó to fix the terrain adjacent 

to the new ponds. In addition, two informational panels have been prepared and installed near the 

irrigation pond of Can Rufí. 

In conclusion, the priority habitat 3710 "Mediterranean temporary ponds" has been increased in 

0.05 Ha. It has been possible to remove 95% of exotic turtles from Can Rufí pond (39 exotic 

turtles from 7 different species) and 100% exotic fish (thousands of fish from 3 species) in Can 

Rufí pond. Six species of amphibians have been detected during the monitoring and western 

spadefoot toad has colonized two recovered spaces, getting to reproduce in one of them. 

As the farms in which they have acted are land stewardship spaces, this project is continuing, 

therefore, improvements will continue to be proposed to the owners in order to make these spaces 

two refuges for threatened aquatic fauna in long term and to generate awareness with more 

environmental education activities. 

 

Keywords: Ponds, Pelobates cultripes, land stewardship, Environmental Education, Catalonia. 
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Pòster 5 

PROJECTE AMPHIBIA: Coneixent, estudiant i conservant les basses 

Iago Perez-Novo, Eudald Pujol-Buxó, Alejandro García Salmerón, Joan Maluquer Margalef 
Societat Catalana d’Herpetologia, 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau, Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 

iagoperez@soccatherp.org 

Paraules clau: Educació ambiental, amfibis, basses, servei comunitari, Catalunya. 

Resum: L’educació ambiental és una pota fonamental per a la conservació, tant d’hàbitats fràgils 

com d’espècies protegides i amenaçades. Les basses són ecosistemes aquàtics molt biodiversos, i 

un hàbitat fonamental per a molts grups d’organismes, entre ells els amfibis.  

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de conèixer, protegir i conservar les espècies d’amfibis 

que trobem a Catalunya i de la preservació dels seus hàbitats. L’alumnat que hi participa, a través 

d’un programa de Servei Comunitari del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, adquireix coneixements sobre aquestes espècies, les problemàtiques que els 

amenacen i les mesures de conservació que es poden prendre per a pal·liar la tendència a la baixa 

dels amfibis en les darreres dècades.  

Així, l’alumnat de diversos instituts adquirirà coneixements tant teòrics a l’aula, utilitzant un 

material pedagògic específic del projecte, com pràctics a camp. S’introduirà al món dels amfibis 

amb diverses activitats lúdiques i didàctiques, se n’adonarà que prop del seu centre educatiu 

també hi ha basses familiaritzant-se amb la cerca a través de mapes en línia dels punts d’aigua del 

municipi, aprendrà a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica, sempre amb 

l’acompanyament d’experts, i es conscienciarà sobre les problemàtiques que afecten a aquestes 

espècies. Els participants contribueixen en el treball de camp, obtenint dades sobre la presència i 

l’estat d’aquestes espècies i els seus hàbitats. Aquestes dades es pujaran a internet mitjançant 

l’App 1000punts i que proporcionaran informació a les entitats ambientals que es dediquen al seu 

estudi i conservació. L’objectiu és que l’alumnat acabi coneixent, protegint i estimant les basses i 

els seus habitants, perquè d’aquesta manera siguin partícips de la seva futura conservació.  

Abstract: Environmental education is a fundamental goal for conservation, both of fragile 

habitats and of protected and threatened species. Ponds are highly biodiverse aquatic ecosystems, 

and a fundamental habitat for organism groups, such as amphibians. 

This project arises from the need for knowledge, protection and conservation of amphibian 

species found in Catalonia and the conservation of their habitats. Students that participle in the 

project, through a program of Community Service of the Department of Territory and 

Sustainability of the Catalan Government, acquires knowledge about these species, problems that 

threaten them and the conservation measures that can be taken to palliate the downward trend of 

amphibians in recent decades. 

Secondary school students of various participating centers will acquire theoretical knowledge in 

the classroom, using a specific pedagogical material of the project, and also practical in the field. 

They will be introduced to the world of amphibians with various recreational and educational 

activities, they will find pools near their educational centers, familiarizing themselves with the 

search of the water bodies of in their town by means of on-line maps, they will learn to do an 

amphibian sampling following a scientific methodology, always with the support of experts, and 

they will be aware about the problems that affect these species. Participants contribute to field 

work, obtaining and entering data on the presence and status of these species and their habitats 

through 1000punts. App, which will provide information to the environmental entities that are 

devoted to their study and conservation. The aim is for students to end up knowing, studying and 

loving ponds and your habitants, so that they are part of their future conservation. 
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Pòster 6 

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) 

Iago Perez-Novo 1 4, Carles Feo 2, Quim Pou-Rovira 3, Teia Puigvert 2 
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3 Consorci del Ter, C/ Sant Antoni, 1, 17190 – Salt (Girona). 
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Paraules clau: Amfibis, colonització, microaiguamolls, LIFE + Potamo Fauna, Catalunya. 

 

Resum: La destrucció i alteració d’hàbitats és la primera causa de pèrdua de biodiversitat d’amfibis. A 

Catalunya, els hàbitats òptims per aquest grup animal també estan sent alterats, incloent els 

microaiguamolls vinculats a rius amb una dinàmica fluvial artificial. Les grans avingudes es veuen 

frenades per preses i dics. Conseqüentment, el control del cabal ha provocat la desaparició de molts 

microaiguamolls adjacents al riu. L’objectiu principal del treball ha estat fer un seguiment d’amfibis als 

microaiguamolls de 6 localitats a les Ribes del Ter i la Llémena. Durant el projecte s’han creat 

microaiguamolls i s’ha posat especial atenció en la colonització d’aquests. 

S’han observat 9 espècies d’amfibis a l’àrea d’estudi, 7 anurs (Discoglossus pictus, Pelophylax perezi, 

Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Alytes obstetricans, Epidalea calamita i Bufo spinosus)  i 2 

urodels (Salamandra salamandra i Lissotriton helveticus). S’ha vist que les localitats del tram A, riu 

amunt de Girona, han obtingut una riquesa d’amfibis i un èxit reproductiu més elevats que les localitats 

del tram B, riu avall. 

Els microaiguamolls de nova creació han estat colonitzats per un total de set espècies. Un 56,3 % de les 

basses de nova creació han restat seques a tots els mostrejos. S’ha detectat reproducció a un 78,6% de les 

basses de nova creació que s’han inundat. De les nou espècies detectades a tota l’àrea d’estudi, cinc 

d’elles han fet servir les noves basses com a punt de reproducció. Amb la creació dels microaiguamolls 

s’ha contribuït a millorar l’estat de les poblacions de dues espècies d’especial interès europeu: el tòtil 

(Alytes obstetricans) i la reineta (Hyla meridionalis). 

 

Abstract: Habitats destruction and degradation is the first cause of loss of amphibian biodiversity. In 

Catalonia, the optimal habitats for this animal group are also being altered, including micro-wetlands 

linked to rivers with artificial fluvial dynamics. Great avenues are braked by prey and dike. Consequently, 

the control of the flow has caused the disappearance of many micro-wetlands adjacent to the river. The 

main objective of the work was to monitor amphibians in the micro-wetlands of 6 locations in Ter and 

Llémena rivers. During the project, micro-wetlands were created and special attention was paid to their 

colonization. 

Nine species of amphibians have been observed in the study area, 7 anura (Discoglossus pictus, 

Pelophylax perezi, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Alytes obstetricans, Epidalea calamita and 

Bufo spinosus) and 2 urodela (Salamandra salamandra and Lissotriton helveticus). The localities of river 

section A, upstream of Girona, had higher amphibian richness and higher reproductive success than the 

localities of section B, located downstream of Girona. 

The newly created micro-wetlands have been colonized by a total of 7 species. A high proportion of 

newly-created ponds (56.3%) remained dry during all the studied period. Reproduction was detected in 

78.6% of the flooded created pools.Five of he nine species detected in the studied area used the new pools 

as a breeding points. Therefore, creation of micro-wetlands has contributed to improve the status of 

amphibian populations, and it is specially relevant for two species labeled as special European interest: 

midwife toad (Alytes obstetricans) and mediterranean tree frog (Hyla meridionalis). 

 

Keywords: Amphibians, colonization, micro-wetlands, LIFE+ Potamo Fauna, Catalonia. 
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Póster 7 

    Demografia i supervivència de la tortuga d’estany (Emys orbicularis): 

31 anys d’estudi 
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Paraules clau: Emys orbicularis, mida poblacional, supervivència, filopàtria, captura-recaptura, dispersió 

 

Resum: En aquest estudi s’han estudiat dues poblacions d’Emys orbicularis separades per 

uns 7- 9 Km, a la conca de la Tordera; la primera a Riudarenes de 1987 a 2018 (area 1) i la 

segona a Caldes de Malavella de 2008 a 2018 (area 2). En ambdues àrees s’han realitzat 

campanyes anuals de captura-recaptura mitjançant nanses flotants escades. Els espècimens 

capturats es van marcar amb un codi individual abans de ser alliberats al mateix indret. Les 

dades de captura-recaptura han permès determinar la mida i estructura poblacionals, la 

supervivència i els moviments de dispersió. Els resultats mostren un sex ratio favorable per a 

les femelles a l’àrea 1 (mascles / mascles + femelles = 0,25), on s’ha mantingut estable durant 

21 anys, i favorable per als mascles a l’àrea 2 (mascles / mascles + femelles = 0,57).  

L’estima de la mida poblacional (N) s’ha calculat emprant el mètode de Petersen modificat 

per Chapman, i ha resultat en N = 229 (durant el període 1987-1997), 269 (1997-2007) i 144 

(2007-2018) a l’àrea 1, i N = 237 a l’àrea 2. La població de l’àrea 1 mostra una estabilitat 

durant el període 2007-2018. El log Rank test no mostra cap diferencia significativa en la 

probabilitat de supervivència comparant els dos sexes. La supervivència mediana es situa als 

8 anys, amb un màxim de 31 anys en femelles i 28 en mascles. Els espècimens capturats 

mostren una important fidelitat a l’indret de captura, i només un 19% de les femelles, i un 

30% dels mascles va realitzar desplaçaments a altres punts d’aigua entre recaptures 

successives. 

Abstract: Demographics and survivorship in the european pond turtle (Emys orbicularis): a 

31–years study: Two populations of European pond terrapin Emys orbicularis separated 

seven-nine km, were studied in the tributaries of the river Tordera (north-east of Spain), one 

in Riudarenes during the period 1987–2018 (Zone 1) and the other in Caldes de Malavella 

during the period 2008–2018 (Zone 2). The specimens were captured by baited funnel traps 

and marked individually. We used capture-recapture data to determine the population 

structure and size, survival rates and dispersal movements. The data showed that the sex ratio 

favored the females in Zone 1 (males /males + females = 0.25) and the males in Zone 2 

(males/males + females = 0.57). The sex ratio remained stable for 21 years in Zone 1. 

Estimates of population size (N) using the Chapman modified Petersen method produced an 

N = 144 (2007−2018) in Zone 1 and an N = 237 in the Zone 2. In Zone 1 the population 

possibly remained stable during the period 2007–2018. The log rank test showed no 

significant differences in the survival rate comparing both sexes. The median survival period 

was eight years, with a maximum of 31 years in females and 30 years in males. The 

recaptured specimens showed an important fidelity to the capture sites, and only 19% of the 

females and 30% of the males moved between successive recaptures. 
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Pòster 8 

Optimització d’un protocol de detecció d’anurs al·lòctons (Lithobates 

catesbianus i Discoglossus pictus) mitjançant DNA ambiental 

Oriol Vidal, Mireia de la Rosa, Judith Olle,  

Rosa Maria Araguas, Jordi Viñas & Núria Sanz. 

oriol.vidal@udg.cat 

Departament de Biologia, Universitat de Girona. C/ Maria Aurèlia Capmany, 40 

Paraules clau: eDNA, DNA ambiental, PCR, detecció, espècies invasores, amfibis 

 

Resum: La detecció i seguiment d’espècies animals autòctones o invasores mitjançant 

l’anàlisi de DNA ambiental (eDNA) és cada cop més freqüent, especialment en aigües 

continentals. Aquesta tècnica es basa en un primer pas d’obtenció del DNA lliure present a 

diferents tipus de mostres ambientals (terra, aire, aigua), i en un segon pas de caracterització 

del DNA present. Aquesta anàlisi pot ser generalista (seqüenciació massiva per fer 

metagenòmica, amb l’objectiu d’estimar la diversitat d’organismes presents) o espècie-

específic (PCR dissenyades per la  detecció i seguiment d’espècies determinades).  

A Catalunya s’han detectat almenys dos anurs al·lòctons, Lithobates catesbianus i 

Discoglossus pictus, pels  quals hem dissenyat primers específics per dur a terme 

l’amplificació per PCR del DNA de cada espècie. L’extracció d’eDNA i l’ús d’aquests 

primers s’han validat en mostres d’aigua d’aquari positives i en mostres de camp. Els 

resultats indiquen que els problemes principals d’aquesta tècnica són (1) la poca quantitat de 

DNA present i (2) la presència d’inhibidors. En tots dos casos, aquests problemes porten a la 

detecció de falsos negatius. Aquests inconvenients es poden superar prioritzant el mostratge 

d’aigües corrents i superficials (que arrosseguen menys partícules i per tant duen menys 

inhibidors), incrementant el volum d’aigua filtrada (per incrementar la quantitat de DNA), 

fent dilucions seriades de les extraccions (per evitar l’efecte dels inhibidors) i fent triplicats 

de cada amplificació (per donar fiabilitat als resultats).  

Abstract: Optimization of an eDNA protocol for the detection of aloctonous anurans 

(Lithobates catesbianus i Discoglossus pictus). Detection and monitoring of autochthonous 

and invasive animal species using eDNA is becoming more frequent, especially in continental 

water environments. This technique starts with the obtention of free DNA from 

environmental samples (earth, air, water), and is followed by a characterization of this DNA. 

This analysis can be generalist (metagenomics massive parallel sequencing, to quantify the 

diversity of organisms) or specie-specific (PCR to detect and monitor individual species). 

In Catalonia at least two aloctonous anurans have been found, Lithobates catesbianus i 

Discoglossus pictus, for which we have designed specific primers to amplify in a PCR the 

DNA of each species. DNA extraction and primers have been validated in positive samples of 

aquarium water and in field samples. The results indicate that the main problems of this 

technique are (1) the low quantity of DNA and (2) the presence of PCR inhibitors. In both 

cases, these problems increase the detection of false negatives.  

These problems may be overtaken by prioritizing samples of running and superficial waters 

(which carry less particles and thus less inhibitors), by increasing the volume of filtered water 

(to get more DNA), by diluting the DNA extractions (to avoid the effect of the inhibitors) and 

by doing triplicates of each amplification (to get more reliable results).  
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Pòster9 

Dinàmica de la població de gripau corredor (Epidalea calamita) dels secans 

de Mas de Melons 

Fibla M1., Reig E1., Oromí Neus1, Sanuy Delfí1. & Montori Albert2 

1. Departament de Ciència Animal (Fauna Silvestre), Universitat de Lleida,  

Avinguda Rovira Roure, 191, 25198, Lleida, , Catalonia, Spain 
2 Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona, 

Avinguda Diagonal, 643, 08028, Barcelona. Catalonia, Spain 

 

Resum: Es presenten els resultats de dinàmica de població d’Epidalea calamita en 

diverses localitats de Mas de Melons (Lleida) d’ambients semi-àrids. L’estudi s’ha 

realitzat mitjançant tècniques de captura-recaptura utilitzant microxips de “Passive 

Integrated Transponder” (PIT) que permeten analitzar la mida poblacional i els patrons de 

la dinàmica de la població. La zona es caracteritza per la presència de basses semi-

permanents i temporals on es reprodueixen els gripaus corredors. Els primers resultats 

revelen que hi ha una alta connectivitat entre les basses, amb moviments d’individus entre 

quatre dels cinc punts de reproducció estudiats. El nombre de mascles capturats i 

recapturats va ser superior al de les femelles, i el nombre estimat de població va ser 

variable entre anys. Els resultats trobats avalen estudis previs que mostren l'elevada 

capacitat migratòria d’aquesta espècie en zones semi-àrides, que permet mantenir la 

connectivitat entre punts de reproducció que són molt variables d’un any a un altre. 

 

Abstract: Population dynamics of natterjack toad (Epidalea calamita) in the semiarid 

zone of Mas de Melons. The population dynamics of Epidalea calamita was studied in 

different localities of the semiarid zone of Mas de Melons (Lleida). Passive Integrated 

Transponder tags (PIT tags) were used in a capture-recapture method to analyse the 

population size and patterns of populations dynamics. The zone is characterized by the 

presence of semipermanent and temporal ponds where the natterjacks reproduced. The 

firsts results reveal that there is high connectivity between ponds, with movements of 

individuals from four of the five ponds studied. The number of captured and recaptured 

males was higher than females, and estimated population size varied among years. The 

results support previous studies that show the high migratory capacity of this species in 

semi-arid areas. This movement capacity allows maintaining the connectivity between 

reproduction points that can change every year. 



XVII Jornades Herpetològiques Catalanes, Girona 2019  
 

      53 

Pòster10 

Variació de trets demogràfics del cicle vital del tritó pirinenc 
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Resum: Els trets demogràfics del cicle vital de diferents poblacions del tritó pirinenc 

(Calotriton asper) es van analitzar per avaluar la seva variació en funció del tipus 

d’ambient aquàtic al que habiten. En aquest estudi, es van estimar els trets del cicle vital 

en un total de 9 poblacions de C. asper  que habiten torrents i llacs de muntanya. El 

mètode de la esqueletocronologia es va utilitzar per tal d'estimar l'estructura d'edat de les 

poblacions i els diferents caràcters vitals com son  l'edat a la maduresa o la longevitat. 

L’estructura d’edat va presentar variacions significatives en funció de la població i el 

sexe. Les poblacions lacustres van assolir abans la maduresa sexual. En els llacs de 

Perramó i Acherito, amb presència de pedomorfosi facultativa, els tritons van ser menys 

longeus. Les mides màximes es van trobar en poblacions lacustres, però la mida 

presentava variació entre localitats. La variabilitat local de les distribucions d’edat i mida 

de C. asper segueix un patró complex que depèn de la interacció entre l’hàbitat, el sexe i 

la localitat. 

 

Abstract: Demographic life history traits were analysed in the Pyrenean brook newt 

(Calotriton asper) in order to evaluate its phenotypic variation at different habitats. In this 

study, life history traits of C. asper were estimated in 9 populations living in lake and 

mountain streams. Skeletochronology methods was used to determine age structure and 

different traits such as age at maturity and longevity. Age structure was different between 

populations and sex, and the lacustrine populations attained the maturity earlier. In 

Perramo and Acherito lakes, with the presence of facultative paedomorphosis, newts were 

less long-lived. The maximum sizes were found in lacustrine populations but exhibited 

high variation between localities. Local variability of age and size distributions of C. 

asper follow a complex pattern that depend on the habitat, sex and locality interaction.  
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