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Dijous 24 d’octubre de 2013
Proposta de noms catalans de les papallones (Toni Arrizabalaga)

L’ús exclusiu de noms cientí!cs per anomenar les papallones actua, en molts casos, com una barrera
per endinsar-se en el coneixement de les papallones del nostre país. Alhora, en di!culta la difusió en
els mitjans de comunicació, molt reticents a emprar terminologia cientí!ca.  La proposta respon a la
creixent demanda per part d’un ampli sector dels naturalistes catalans de disposar de noms populars
per a les papallones diürnes. Des de la xarxa del Catalan Butter!y Monitoring Scheme, molt sovint els
col·laboradors han mostrat l’interès perquè es portés a terme aquesta iniciativa.  

Dijous 14 de novembre de 2013
Les migracions de les papallones (Constantí Stefanescu)

Encara que les papallones són insectes voladors, la majoria de les espècies són poc propenses als grans
desplaçaments i viuen de manera força sedentària. Però hi ha algunes excepcions: algunes papallones
basen la seva vida en els moviments migratoris a llarga distància, !ns i tot transcontinentals.
S'exposaran els darrers resultats en l'estudi de la papallona migradora dels cards, una espècie que
cada any colonitza Europa procedent del nord d'Africa. Diverses expedicions al Marroc i l'ús de
tècniques novadores, com el radar entomològic, han revelat molts aspectes, !ns ara desconeguts,
sobre la fascinant biologia d'aquesta papallona.

Dijous 28 de novembre de 2013
Què fa l’Àrea d’investigació de quiròpters? (Carles Flaquer)

Per la gent no és senzill entendre què fan els quiropteròlegs i tampoc trobar l'interès que pot tenir que
duguin a terme la seva tasca. La xerrada a càrrec del coordinador de l'Àrea permetrà entendre millor el
funcionament i objectius del grup de recerca i ens permetrà endinsar-nos en el complex món dels
ratpenats.
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Dijous 19 de desembre de 2013
Coneguem el liró gris (Lídia Freixas)

Malgrat que el liró gris és una espècie present a la nostra fauna i a la cultura popular catalana, el seu caràcter
reservat d’hàbits nocturns i arborícoles fan que el contacte directe i el coneixement d’aquesta espècie a Catalunya
sigui força escàs i sovint confús. La manca d’estudis sobre aquest petit mamífer al nostre país era pràcticament nul
!ns fa uns escassos 10 anys, quan el Museu de Ciències Naturals de Granollers, juntament amb la Diputació de
Barcelona, van impulsar l’any 2004 el primer estudi i seguiment de la Península Ibèrica mitjançant caixes niu
especí!ques per aquest peculiar rosegador, amb l’objectiu de conèixer l’estat de les seves poblacions a Catalunya i
poder saber més sobre aspectes de la seva biologia i ecologia.

Dijous 16 de gener de 2014
Seguiment de petits mamífers. Projecte SEMICE (Ignasi Torre)

El seguiment de petits mamífers d'Espanya (SEMICE) és un projecte que pretén conèixer com canvien les
poblacions dels petits mamífers en l'espai i el temps, i descobrir-ne les causes. Com tot seguiment a
llarg termini, el projecte es basa en la col·laboració de personal voluntari, el qual amb una mínima
formació a càrrec de personal experimentat, por portar a terme el seguiment en les estacions
assignades. El programa va començar el 2008 a Catalunya i Andorra, i anys després es van incorporar
estacions de seguiment en altres indrets del territori de l'estat espanyol. En aquesta xerrada s'expliquen
els objectius, la metodologia emprada, i els resultats obtinguts en el període 2008-2013.

Amb la col·laboració
Centre d’estudis de Granollers i l’Associació Cultural de Granollers


