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SHFs vårsymposium, Husby skola på Munsö (Ekerö) 
 

Sista helgen i april, 27-28/4,  
möjlighet att övernatta redan från 
fredagen. Grillning, bastu, trevligt 

umgänge och spännande  
föreläsningar utlovas. 

Föreläsare denna gång är  
Marius Burger (Sydafrika)  
och Jan Dohnal (Tjeckien) 

Marius Burger är biolog och bor i Kapstaden, Sydafrika. Han har arbetat med karteringsar-
bete av amfibier och reptiler i hela Sydafrika där han även organiserat volontärgrupper.

Han har även jobbat mycket på Madagaskar där han varit c:a 25 gånger. Där har han inven-
terat herpetofaunan, beskrivit nya arter, arbetat som reseledare för naturresor etc. Han har 
även fått en groda på Madagascar uppkallad efter sig: Boophis burgeri. För tillfället arbetar 
han huvudsakligen med miljökonsekvensutredningar för gruvföretag, främst i Kongo och 

Gabon men även andra afrikanska länder som Sydafrika, Etiopien m.fl.  
Där inventeras områdets herpetofaunan och hur den kommer att påverkas av gruvorna.

Medlemssymposium

Anmälan  
krävs!

Jan Dohnal, jobbar på Zoo Plzen i Tjeckien.
För tre år sedan var Jan hos oss ute på Munsö och 

föreläste om sitt Montivipera-projekt i Iran som pågått 
2014-2019. Han kommer denna gång berätta vad som 

hänt sedan dess och vad hans nya planer är. 

Senast måndag 22/4 vill vi ha er anmälan  
för att kunna planera helgen. 

Fyll i formuläret här för att göra din anmälan:  
https://goo.gl/forms/SUFYNTQUg90wh82g1



EXPO STOCKHOLM
Den 25:e maj är det dags igen!  

Samma tid och plats som vanligt  
Täljehallen i Södertälje.

Bordsbokningen är öppen sedan en tid tillbaka,  
och även anmälningsformuläret för funktionärer som 

väntar på att ni ska klicka er in och fylla i det  
https://goo.gl/forms/TmvDmEwELhZCGTbL2

På hemsidan har vi nu sammanställt allt ni behöver veta 
inför mässan med länkar och information som behövs  

http://www.sthlm-herp.net/expostockholm/ 



Kalendern
Datum Arrangemang
27-28/4 27-28/4 Symposium Munsö, mer info kommer

13-20/5 Korfu

25/5 Expo Stockholm

30/5-2/6 Riksläger i Nyköping, SHF är värd

29/6  Sommarfest, mer info kommer.

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Årets bevarandeprojekt:  
Cape Claw Frog Project

Cape claw grodan, Xenopus gilli, är en art 
klogroda från södra Sydafrikas lågland, den 

hade inte setts till på flera decennier innan arten 
återupptäcktes. Man jobbar nu för att få en lev-

nadsstark population igen.  
Marius Burger (Sydafrika) som föreläser hos oss på  

symposiet i april är involverad i detta och vi tycker det är en rolig 
chans att han kommer hit och kan berätta om det personligen.  

Mer information: http://cteet.co.za/cape-clawed-frog/
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Exkursion Erstavik 13:e april

För 36:e året på rad får vi följa med Kurt Elmqvist på en guidad tur i Erstavik.  
Förra året såg vi bland annat hasselsnok! Missa inte detta tillfälle.  

Exkursion till Erstavik lördagen den 13 april 2019. Samling vid Slussens T-banestation kl 10.00
Eftersom det sker en ombyggnad vid Slussen så träffas vi vid Pressbyrån i stora biljetthallen, om 

du kommer med tunnelbanan till Slussen - välj trappan som är belägen mitt på perongen och 
passera ut genom spärrarna så kommer du rätt.

Ta med lämpliga kläder och matsäck.  Exkursionen blir av oavsett väder!
 

Vid frågor kontakta Kurt Elmkvist 0705353943 

Erstavikvandring


