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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document s’exposen els resultats obtinguts durant l’any 2006 dins
l’estudi de l’Acció C.8: retirada del medi natural de exemplars de Trachemys
scripta elegans i altres quelonis aquàtics introduïts en el marc del projecte
LIFE Natura EmysTer - Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al
Baix Ter (LIFE04 NAT/ES/000059).
Situats a l’equador del projecte i a partir de Acció C.8 s’ha pogut establir
l’estatus actual d’Emys orbicularis (Foto 1 – Annex 6.5) a l’àmbit d’actuació
del projecte, espècie amenaçada a Catalunya i a la resta de la península
Ibèrica (LLORENTE ET AL. 1995). paràmetre de base

indispensable per a

poder executar la reintroducció d’exemplars d’aquesta espècie i s’ha calibrat
la metodologia de cens i captura d’exemplars de quelonis al·lòctons situant-se
en un òptim d’índex de captura per esforç realitzat.

2. OBJECTIUS
ACCIÓ C.8: Retirada del medi natural de exemplars de Trachemys scripta
elegans i altres quelonis aquàtics introduïts
Definir una metodologia robusta per al seguiment i retirada de quelonis
al·lòctons dins l’àmbit d’actuació del projecte.
Retirada d’individus de Trachemys scripta elegans (Foto 2 – Annex 6.5)

i

qualsevol altre espècie de queloni aquàtic introduït a la zona proposada per
evitar així qualsevol interacció negativa amb Emys orbicularis tal com apunta
CADÍ AND JOLY (2003 i 2004) i CRUCITTI ET AL. (1990).
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3. METODOLOGIA
3.1. Cens visual de quelonis aquàtics:
Per detectar la presència d’individus en el seu hàbitat s’ha realitzat un
seguiment visual basat en la detecció d’individus en masses i punts d’aigua
susceptibles a la presència de quelonis dins l’àmbit geogràfic del projecte.
Aquest seguiment s’ha protocol·litzat en 10 estacions de cens*, agrupades en
dos sectors: el Ter Vell i les basses d’en Coll-rec del Molí (Figura 3.1).
Sector del Ter Vell
1. El Pont del Ter Vell
2. L’Illeta (Observatori)
3. El Jonquim-Platja de l’Estartit (Pont de fusta del Ter Vell)
4. Llacunes dels Salats. Subllacuna 1 dels Salats (+ propera a la platja i
contorn arrodonit) Subllacuna 2 dels Salats (oest, a la dreta des del
punt d’observació)
5. Pont del Ter a Torroella.
Sector de les basses d’en Coll-rec del Molí
6. Bassa Anser
7. Estació dels dos recs (confluència 2 recs; observatori del rec)
8. Estació Pont Nou
9. Estació Mas Gelabert (rec del Molí)
10. Les Basses d’en Coll ( Embarcador càmping )

* La descripció de les estacions de cens per a quelonis es troba detallada a l’annex 7.1
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Figura 3.1: Sectors on es realitzen els censos visuals de quelonis aquàtics dins
l’àmbit d’actuació del projecte i la seva àrea d’influència.

S’han realitzat prospeccions de 10 minuts de durada a cada estació (excepte a
les estacions 4 i 7 que han estat de 15 min.).L’àrea d’estudi s’ha mostrejat 2
vegades en tres períodes diferents, primaveral, estival i tardoral. Aquests
s’han realitzat en dies en els quals les condicions climàtiques necessàries per
l’activitat dels rèptils (dies amb sol) han estat favorables.
Tant de les estacions de cens com de cada individu s’omplia una fitxa
informativa (annex 7.2 i 7.3). De cada individu localitzat se n’ha identificat
l’espècie, se n’assignava una categoria de talla corporal, s’anotava l’activitat
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que estava duen a terme, es descrivia

l’ambient en què es trobava i es

deixava registre de qualsevol altre dada que resultés interessant.
3.2. Campanyes de captura i retirada de quelonis aquàtics al·lòctons:
Per a poder realitzar una diagnosi prèvia de la possible existència encara
d’individus erràtics d’Emys orbicularis de l’antiga població original de la zona
i de Mauremys leprosa, així com la detecció i retirada de tortugues
al·lòctones,

fent

especial

èmfasi

en

Trachemys

scripta

elegans

es

protocol·litzà la captura per mitjà de nanses flotants amb esquer (Fotos 3, 4 i
5), mètode efectiu a Doñana (KELLER 1997) per a

M. leprosa i Emys

orbicularis i citat com a mètode més efectiu per a quelonis aquàtics en
general (DUNHAM 1988). Aquestes ja han estat utilitzades al delta del
Llobregat per a la captura de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i
Trachemys scripta (al·lòctona) (FRANCH com. pers.) i per a la tortuga
d’estany (Emys orbicularis a la comarca de la Selva (RAMOS com.pers.) amb
efectivitat sobretot per a la captura de tortugues autòctones.
Utilitzant el model testat concretament positivament al delta del Llobregat,
l’Escola Taller de les Gavarres (institució col·laboradora en el projecte) va
elaborar 11 trampes de similars característiques (Foto 3 i 4).
Es van distribuir les trampes amb esquer natural (sardina) per a facilitar
l’atracció de les tortugues al sistema de trampeig. Aquestes s’instal·laren
repartides al Ter Vell, rec Massot, basses d’en Coll, la bassa Anser i altres
llocs adients. Les trampes es deixaren instal·lades a l’aigua i es revisaren cada
dia per comprovar les captures. Al cap de tres dies es renovava l’esquer. El
període de permanència de la nansa a l’aigua fou d’una setmana.
Degut a la baixa efectivitat d’aquest tipus de trampes es plantejà la
substitució del mètode per altres de més efectius ja que per qüestions ecoetològiques (GIBBONS 1990) presenta capturabilitats baixes amb nanses amb
4
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esquer. Així, es testà un prototip de trampa d’insolació i caiguda

de

elaboració pròpia (Fotos 6 -9) per tal d’incrementar la capturabilitat.
Un cop capturats els individus, es sexaven quan era possible, es pesaven (Tw),
i es prenien un seguit de mesures morfomètriques bàsiques (Figura 3.2). Les
mesures lineals s’han pres mitjançant un calibrador digital (Starlett, 0.01 mm
de precisió) i el pes mitjançant una balança electrònica (Tefal, 1g de precisió)
(Fotos 11 i 12). S’han contat els anells de creixement (Aca) observables a les
plaques pectorals dels individus. A les femelles adultes se’ls ha realitzat un
palpat inguinal per intentar detectar la presència

d’ous oviductals ja

calcificats. A més s’han anotat dades referents al lloc de captura (localització
en GPS), l’hora de captura, dades ambientals (Temperatura, insolació i temps
atmosfèric) sempre que fos possible. S’anotaven observacions sobre l’estat
general de l’individu, possibles marques i cicatrius, ferides, anomalies de
creixement i, també notes sobre comportament i activitat, alimentació i
qualsevol altre aspecte que fos informatiu sobre la biologia, l’ecologia i
l’etologia de Trachemys scripta.
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Figura 3.2: Variables biomètriques a prendre als quelonis capturats.

Un cop realitzades totes les mesures, els exemplars de T.s.elegans i
T.s.scripta foren confinats i traslladats al Centre de Recuperació de Tortugues
de l’Albera on disposen d’instal·lacions per a tal efecte (Foto 13).
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4. ACCIÓ C.8: RETIRADA DEL MEDI NATURAL DE
EXEMPLARS DE TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS
I ALTRES QUELONIS AQUÀTICS INTRODUÏTS
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4. ACCIÓ C.8: Retirada del medi natural de exemplars de Trachemys
scripta elegans i altres quelonis aquàtics introduïts: RESULTATS
4.1 Censos visuals de quelonis
Per al cens visual de tortugues, durant l’any 2006 es realitzaren 6 campanyes
de prospecció, si bé dues d’aquestes foren incomplertes. El temps de
prospecció real mig per campanya fou de 2h 14 min. (n=6; 1:15h - 3:00h).
Junt a les campanyes de 2005, s’ha compilat un total de 88 localitzacions de
quelonis aquàtics al·lòctons a l’àmbit d’actuació del projecte. Del total de
localitzacions, 84 (95,45%) corresponen a Trachemys scripta elegans, 3
(3,41%) a Trachemys scripta scripta (Foto 14)

i 1 (1.14%) corresponent a

Trachemys scripta (sense arribar a definir-ne la subespècie) (taula 4.1 i Annex
6.4).

3

5

7

2

0

0

17

2,83

1

7

4

4

6

15

1

40

5,00

3

el Jonquim

--

--

0

1

0

--

--

1

2

0,50

4

Llacunes TV

--

--

0

1

0

--

--

0

1

0,25

5

Pont Ter Torroella

--

--

0

4

4

--

--

0

8

2,00

6

Bassa Anser

2

1

1

4

4

6

--

2

20

2,86

7

Dos recs Basses Coll

--

--

0

0

0

0

--

0

0

0,00

8

Pont Nou

--

--

0

0

0

0

--

0

0

0,00

9

Mas Gelabert

--

--

0

0

0

0

--

0

0

0,00

10

Basses d'en Coll

--

--

--

--

0

0

--

--

0

0,00

4

2

11

19

19

14

15

4

88

Mitjana

--

2

Total (per
Paratge)

25/10/2006

19/10/2006

26/09/2006

26/07/2006

25/06/2006

--

l'Illeta, observatori

Total (per dates)

29/05/2006

pont Ter Vell

2

Paratge

1

Estació

27/10/2005

2006

21/10/2005

Basses d’en
Coll-rec del
Molí

Ter Vell

SECTOR

2005

Taula 4.1: Taula resum del recompte de tortugues en l’àmbit d’actuació del
projecte. La mitjana fa referència als individus per estació i campanya.

D’aquestes campanyes, cal destacar l’absència de localitzacions d’exemplars
de Emys orbicularis, espècie objecte d’aquest projecte, ni de Mauremys
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leprosa (Foto 14), espècie present aigües amunt en el riu Ter, fet que
constataria l’absència de nuclis relictuals o d’individus erràtics.
Pel que fa a les espècies al·lòctones, s’ha detectat majoritàriament
T.s.elegans i menys d’un 4% de la subespècie germana T.s.scripta, un fet
habitual fins fa pocs anys en la majoria de zones on hi ha establertes
poblacions (PLEGUEZUELOS

ET AL. 2002)

però que actualment i degut a

canvis en la normativa comercial, sobretot al entrar en vigor la prohibició
d’importar aquesta subespècie, cada cop són més freqüents altres subespècies
o espècies d’origen divers (Fotos

16,17 i 18)

(FILELLA ET AL. 1999;

PLEGUEZUELOS ET AL. 2002 i MARTÍNEZ SILVESTRE ET AL., 2003). D’aquestes
d’estaca sobretot T.s.scripta i híbrids d’aquesta i T.s.elegans (Foto 19).
Els individus localitzats són majoritàriament adults (gràfic 4.1) i de talla gran.
Aquest fet faria pensar en què la població es troba en un estat de maduresa
òptim o bé que es troba sostinguda a partir d’individus de talla mitjana gran
procedents d’alliberaments continuats. El fet de detectar pocs individus
juvenils significaria que si bé es pot donar la reproducció a la zona (no
comprovada fins al moment) aquesta no està del tot consolidada al gruix de
la població i per tant no és massiva.

8; 9%

1Adults (ncl > 120 mm)
2Juvenils A ( ncl < 80 mm i 1-3 anys)

26; 30%

3Juvenils B ( ncl < 80 mm)
4Subadults ( 80 <

ncl < 120 mm)

52; 59%
2; 2%
Gràfic 4.1: distribució de talles dels individus localitzats a partir dels censos visuals.

Per les característiques de T.s.elegans, hi hauria una relació directa entre els
individus juvenils i neonats amb el potencial reproductor de la població
(GIBBONS 1990) ja que es tracta d’una espècie amb un comportament molt
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condicionat a la insolació, un fet poc usual amb els espècies autòctones, que
presenten neonats i juvenils molt més críptics i discrets a l’hora de
termoregular.

1“Floating” (termorregulant surant dins l’aigua)
2Insolant (fora l’aigua)
3Nedant

6; 7%

4; 5%

11; 13%

4Indeterminada
5Alimentació
30; 34%
37; 41%
Gràfic 4.2: Activitat dels individus localitzats a partir dels censos visuals.

Així, han estat localitzades a una distància mitjana de 195,21 metres de la
vegetació de la riba (n= 71; var= 312,36; Màx=1500 m i mín=0 m) i amb un
28,40% de les localitzacions en aigües lliures. La resta ( 71,60%) s’ha localitzat
molt a prop de

la cintura de vegetació de la riba o bé insolant,

preferentment sobre vegetació tombada (Phragmites australis, Typha
latifolia, ...) o altres cossos com troncs, monticles, pedres o fins hi tot les
mateixes trampes de caiguda, tant les nanses flotants amb esquer com la
trampa d’insolació (Gràfic 4.2).
Pel que fa a l’època de màxima detecció aquesta es centra en els mesos més
càlids i durant el període prehivernant assolint un màxim de 15 individus en
l’estació de l’Illeta al Ter Vell.
Si s’analitza les zones amb major nombre de localitzacions (i també en la
mitjana d’aquests, que es podria emprar com a un paràmetre de presència
regular) s’observa que hi ha dos punts clau: la bassa Ànser (Sector de les
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basses d’en Coll-rec del Molí) i tot el Sector del Ter Vell (Figura 3.1). Dins
aquest darrer, cal fer esment a les diferències de localitzacions (tant absoluts
com de mitjana) entre les diferents estacions del Ter Vell (Figura 4.1), essent
l’estació de l’Illeta la que presenta valors més elevats (amb un màxim de 15
individus). Aquest fet és degut a què la distribució d’aquesta espècie i de la
resta de quelonis aquàtics al·lòctons fora de l’àmbit de distribució original
es troba molt associada als nuclis urbans (MATEO 1997). Així, les dues zones
amb màxima densitat de localitzacions, es caracteritzen per estar a poca
distància de zones urbanes (en el cas de la bassa Anser, just al límit amb un
càmping) i per ser zones d’alta freqüentació antròpica, uns factors
determinats per a facilitar-ne la seva presència i consolidació.

Llacunes TV
pont Ter Vell

l'Illeta, observatori

el Jonquim

Figura 4.1: Mitjana de localitzacions en els diferents punts de seguiment al
Sector del Ter Vell (unitats: mitjana individus localitzats per campanya).

4.2. Captura i retirada de quelonis al·lòctons
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Des de l’inici de les campanyes de captura amb nanses (juliol 2005) fins al
moment (octubre 2006) s’han capturat 14 individus de quelonis. D’aquests, 11
pertanyen a T.s.elegans i 3 a T.s.scripta (Gràfic 4.3). De les campanyes de
captura, destaca els resultats negatius en captures de tortugues autòctones
(E.orbicularis i M.leprosa), fet que constata la seva absència a les zones
d’estudi. Amb tot, no seria descartable la presència (tot i que molt
improbable) d’algun individu erràtic de l’antic poblament del baix Ter
(basant-se en criteris de longevitat de l’espècie).

3; 21%

11Trachemys scripta scripta

11; 79%

22Trachemys scripta elegans

Gràfic 4.3: Proporció de captures de les diferents espècies presents a l’àmbit d’estudi.

De les captures realitzades, destaca també l’absència d’individus mascle
(Taula 4.2) associat possiblement a la baixa proporció d’aquests en el medi
natural tal com es dóna en altres poblacions catalanes com l’embassament del
Foix (MARTÍNEZ SILVESTRE ET AL., 2001) o al delta del Llobregat (FRANCH
2005) degut possiblement a un biaix favorable a les femelles en la cria i
comerç d’aquesta espècie (BARQUERO 2001 i GÓMEZ DE BERRAZUETA 2002).
Tal com es donava amb les localitzacions visuals, els exemplars capturats
destaquen per la seva grandària, tractant-se majoritàriament de femelles
adultes de gran talla (Taula 4.2).
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CAPTURES TOTALS: n=14
2 (14,28%)

Subadults

2 (14,28%)

sexe

Juvenils (<3anys)
Mascles

0 (0%)

Femelles

10 (71,42%)

Biometria bàsica
n=7

Mitjana

SD

Màx.

Mín.

Pes (Tw)(g)

1011,71

614,46

2171,00

190,00

Longitud total (Ncl)(mm)

182,07

45,80

238,82

98,00

Taula 4.2: Proporció de captures de les diferents espècies presents
a l’àmbit d’estudi.

A la zona del Ter Vell, que inclou les quatre estacions de cens visual de
quelonis, s’hi ha realitzat un total de 60 localitzacions (68,18%) del total. A la
mateixa zona, i en les diferents campanyes de trampeig s’han capturat 13
individus, una proporció molt similar a la obtinguda per a ambients molt
similars al delta del Llobregat (Gràfic 4.4) (FRANCH 2005). Amb tot, cal anar
amb compte perquè degut a la tipologia de les dades (associades a cada
mètode) aquest tipus de comparacions sols ens mostra una tendència en les
proporcions de captura de nansa amb esquer i les observacions sota unes
determinades condicions.

BAIX TER (SECTOR TER VELL)

DELTA DEL LLOBREGAT (2004/2005; FRANCH 2005)
53; 14%

13; 18%

60; 82%

1

CAPTURES

2

OBSERVACIO

329; 86%

Gràfic 4.4: Proporció de captures i observacions al sector del Ter Vell i al Delta del Llobregat.

Amb altres metodologies de captura, aquestes proporcions poden variar. Així,
i en resposta a la baixa efectivitat de captura obtinguda per aquest sistema
de trampeig, un fet també donat en altres estudis de quelonis en l’àmbit
català, s’han considerat altres metodologies com la utilització de paranys o
trampes

d’insolació,

molt

més

adequades

a

una

elevada

activitat

13

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

ACCIÓ C.8: Retirada del medi natural de exemplars de
Trachemys scripta elegans i altres quelonis aquàtics introduïts

termoreguladora de l’espècie (GIBBONS 1990), una metodologia emprada amb
un elevat èxit en altres punts de la geografia de la península Ibèrica com a
Euskadi (ZUGADI 2004 i BUENETXEA com. pers.)(Foto 10) o Doñana (PÉREZSANTIGOSA i HIDALGO-VILA com. pers.).
Així, es va construir un prototip de trampa de caiguda (Foto 10) que ha
permès augmentar el rendiment de les campanyes de captura augmentant
aquestes 4,5 vegades les obtingudes amb les nanses flotants amb esquer
(Gràfic 4.5). Les captures realitzades de forma manual o amb salabre
representen un percentatge similar al de les nanses amb esquer. Tot i això
aquestes metodologies presenten també rendiments baixos, fruit de
localitzacions ocasionals d’individus accessibles per a aquestes.
2; 14%
1; 7%

9; 65%

2; 14%
1
Nansa
flotant amb esquer
2
Captura
manual
3
Captura
amb salabre
4
Trampa
d’insolació

Gràfic 4.5: Proporcions i valors de captura segons el tipus de metodologia utilitzada.

Tot i l’augment d’efectivitat d’aquest nou model de trampa, presenta una
nova problemàtica associada al seu disseny: l’atracció de l’avifauna present a
la massa d’aigua. Així, durant el període de seguiment visual per corroborar el
funcionament d’aquesta

(2006/26/09; 2006/19/10 i 2006/25/10) es va

detectar que la trampa d’insolació flotant, era emprada per l’ànec collverd
(Anas platyrhynchos) com a reposador, arribant-se a comptabilitzar fins a 6
exemplars sobre l’estructura de PVC i les rampes d’accés.
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ACCIÓ C.8: Retirada del medi natural de exemplars de
Trachemys scripta elegans i altres quelonis aquàtics introduïts

Un altre tipus de problemàtica observada d’aquest model de trampa, és la
dificultat d’accés per part de les tortugues. Així, es plantejà inicialment unes
rampes d’accés (dues) fabricades amb malla metàl·lica però aquest material,
sigui per la transparència deguda a la llum de malla o per la seva tipologia
metàl·lica, no resultava atractiu al accés dels animals. L’opció plantejada fou
el seu cobriment amb canyís natural reproduint les plataformes d’insolació
naturals presents a les llacunes, fet que millorà l’accessibilitat i els resultats.
Actualment s’està treballant en el desenvolupament d’altres models de
trampa d’insolació (Foto 20) que minimitzin aquestes problemàtiques
esmentades i que permetin una generalització del seu ús durant el 2007 per
tal d’aconseguir una forta incidència sobre les poblacions de quelonis
al·lòctons.
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6.1. DESCRIPCIÓ DE LES ESTACIONS DE CENS DE QUELONIS AQUÀTICS.
A. Sector del Ter Vell
Estació 1. El Pont del Ter Vell.
Situada en el pont del Ter Vell (carretera a la depuradora vella-Els Griells).
Prospecció de la banda oest, que mira al cos d’aigua lliure (llacunes de
depuració). Situats en el costat correcte (oest) cercarem individus juvenils (i
altres talles) a superfície d’aigua lliure que es forma a tocar del pont ja que
s’han detectat freqüentment juvenils insolant. Seguidament prospectarem la
resta d’hàbitat favorable per a la presència de tortugues.
Estació 2. L’Illeta.
L’estació es situa en el mateix observatori construït davant de la llacuna de
l’Illeta.
Estació 3. El Jonquim-Platja de l’Estartit.
Es situa en el pont del Ter Vell de la platja. Ens hem de situar en el pont de
fusta justament en el punt que assoleix la màxima amplada. En aquest punt
cal observar el canal que surt del Jonquim (cos d’aigua lliure) i la resta de cos
d’aigua proper a l’estació. Seguidament es realitzarà la prospecció dels
ambients més allunyats.
Estació 4. Llacunes dels Salats.
Estació que presenta una major complexitat de prospecció. Que les anteriors.
Ens hem de situar en el mirador que es troba a l’entrada del càmping. Just a
sobre s’hi observen les llacunes del Ter Vell. La subestació 4.1 és la bassa més
propera a mar, situada a la nostra esquerra, i de contorn arrodonit. El cens el
realitzem des del mirador durant 5 minuts aproximadament.
La resta de minuts (fins a 15) els reservarem per a la prospecció de la
subestació 4.2 (situada a la dreta i de contorn allargassat). Des del mirador
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mateix hi dedicarem uns 5 minuts en la detecció de tortugues i finalment
baixarem en una clariana de la mota que ens permet una altra perspectiva de
la llacuna i poder observar un fragment d’una llacuna que discorre cap a la
dreta
Estació 5. Pont del Ter.
En el pont del Ter realitzarem una prospecció a banda i banda de 200 m del
pont.
B. Sector de les basses d’en Coll-rec del Molí
Estació 6. Bassa Anser
Aquesta estació es situa davant de la bassa de l’Anser (urbanització Mas
Pinell) d’origen artificial. Justament en la zona aclarida i estructures d’obra
podem observar un sector del cos d’aigua i de l’illa característica d’aquesta.
Estació 7. Estació dels dos recs.
En aquesta estació tenim dos punts d’observació ja que presenta una major
complexitat. Aturarem el vehicle en la zona del mirador del arrossars
(itinerari senyalitzat). Ens aproximarem a la plataforma vertical de fusta amb
finestres i des d’aquí realitzarem una primera prospecció de 5 a 7 minuts de
durada. La resta de temps de prospecció (15 minuts en aquesta estació)
haurem de realitzar-los justament a davant de la confluència dels dos recs,
que es troba situada a pocs metres en direcció oest. Haurem d’observar els
dos recs en la perspectiva adequada per visualitzar la màxima superfície
possible.
Estació 8. Pont Nou.
En direcció oest i circulant pel camí paral·lel del rec ens situarem en el pont
que el creua. Des d’aquest pont observarem la banda que ens queda més neta
d’arbrat i amb una major panoràmica del rec. Posteriorment prospectarem la
banda oest, on es veuen uns plàtans.

22

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al Baix Ter (LIFE04 NAT/ES/000059)

Estació 9. Mas Gelabert (rec del Molí).
Situats en el Mas Gelabert realitzarem el cens situats en el pont que travessa
els recs a banda i banda.
Estació 10. Les Basses d’en Coll.
Des del embarcador del càmping realitzarem una prospecció de les vorades de
la llacuna amb el telescopi.
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6.2. FITXES DE COMPILACIÓ DE DADES DE LES LOCALITZACIONS VISUALS DE
QUELONIS, DE CAPTURA I RETIRADA DE QUELONIS AL·LÒCTONS I DE
BIOMETRIA I SEGUIMENT D’EXEMPLARS DE Emys orbicularis.

Fitxa 6.2.1: Taula de compilació de dades de les localitzacions visuals durant les
campanyes de cens.
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Fitxa 6.2.2: Fitxa informativa de les captures de quelonis al·lòctons.

Fitxa 6.2.3: Fitxa de compilació de les diferents variables biomètriques durant el
seguiment d’exemplars d’Emys orbicularis.
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6.3. PROTOCOLS PER A LES FITXES DE COMPILACIÓ DE DADES DE LES
LOCALITZACIONS VISUALS DE QUELONIS.
Aquesta representa un registre d’observacions i de caracterització general de
l’localització.
La fitxa s’omplirà a llapis seguint el model que s’adjunta.
Les tres primeres fileres corresponen a les dades tècniques descriptives del
cens.

-

Cal indicar clarament a la primera filera el nombre de fulles total que s’ha
omplert indicant el nombre ordinal de cada full (1 de 3, 2 de 3, …).

-

Les hores d’inici i final s’indicaran en horari solar (-2hores a l’horari
d’estiu i –1 hora al d’hivern).

-

Cal indicar també les condicions climàtiques generals de l’inici i del final
de recorregut (sol, nuvolositat alta, mitja etc…).

-

En l’apartat d’observadors cal consignar el nom de o dels prospectors i
posar un telèfon de contacte (important).

La resta de fileres corresponen al registre de localitzacions.
Apartat observació, espècie.
Cada filera correspon a la localització d’un animal viu. El número d’estació
(primera columna) és molt important complimentar-lo, anotant el número de
l’estació ( per a l’estació 4 i

7 s’ha anotar una fila per a cada subestació en

la que es trobi algun exemplar).

-

A la columna corresponent a l’espècie cal indicar el nom científic complet
(gènere i espècie). Quan l’observació de l’animal faci dubtar de la seva
assignació específica, caldrà situar un signe d’interrogació si es creu que
26
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possiblement és una espècie i en el cas de no poder discrimanar només
s’escriurà el signe d’interrogació.
-

La columna N s’ha d’utilitzar en el supòsit que es realitzi una observació
de varis individus en un mateix punt, hàbitat i mateixa espècie. D’aquesta
manera s’intenta facilitar i agilitzar la complimentació de la fitxa. A mode
d’exemple: observen sobre un tronc tres tortugues d’orelles vermelles
(Trachemys scripta elegans) que insolen i per tant podem omplir una sola
fila en la només caldrà posar N=3. Si discriminem les talles, situarem la
talla respectiva separada per guionet o comes.

-

A la columna Hora cal situar l’hora exacta de la observació (hh:mm).

-

A la columna Talla s’ha d’indicar la classe d’edat a la qual s’assigna
l’individu. A (Adult), S (subadult) i J (juvenil). Cas d’existir problemes en
l’assignació a una classe o a un altra caldrà posar la lletra amb un
interrogant darrera. La referència aproximada per discriminar és la
següent: fins a 8 cm juvenils, entre 8 i 12 cm subadults i més gran adults.

-

La columna

Tª Amb. contindrà la dada referent a la temperatura

ambiental de l’estació de cens, sempre presa a l’ombra.
-

A la columna Dist. Veget. s’ha d’indicar la distància en cm entre la
espècie observada i el cinturó de vegetació més proper.

-

A la columna Activitat es consignarà l’activitat que realitza l’individu
detectat, on: I=Insolació, N=nedant, F=surant quiet, amb el cap estirat cap
amunt i insolant, altres=qualsevol altra activitat, que caldrà especificar a
l’apartat d’observacions.

-

La columna Hàbitat fa referència al tipus d’hàbitat en que observem la
tortuga. Primer es posarà si es troba en aigües lliures, en la platja, si està
sobre un tronc o en vegetació tombada, etc. Seguidament es posarà la
vegetació dominant de la zona propera d’observació. Per exemple:
s’observa una tortuga insolant a la platja entre una llacuna i la vegetació
helofítica on hi domina el canyís. Doncs caldrà escriure: a la platja de la
llacuna-Canyís.
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A la columna Observacions s’ha d’indicar la informació complementaria de
les altres columnes o qualsevol altra comentari que es consideri adient. Al
gràfic de la dreta del full s’indicaran amb un punt i el número de l’animal, la
seva localització a la carretera. El gràfic representa tres tipologies diferents
de carreteres que de dalt a baix són: dos sentits amb un carril per banda i
sense vorera, dos sentits amb un carril per banda i amb vorera i, dos sentits
amb dos carrils per banda i amb vorera (s’ha d’omplir només la tipologia
corresponent a la via prospectada).
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6.4. TAULA DE DADES OBTINGUDES EN ELS CENSOS VISUALS.

29

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al Baix Ter (LIFE04 NAT/ES/000059)

30

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al Baix Ter (LIFE04 NAT/ES/000059)

6.5. ANNEX FOTOGRÀFIC (Imatges referenciades en el text).

Foto 1: Exemplar de Emys orbicularis (tortuga d’estany)
.(Foto M.Franch)

Foto 2: Exemplar de Trachemys scripta elegans en un
centre de fauna.(Foto M.Franch)

Foto 3: Nanses flotants amb esquer per a la captura de

Foto 4: Procés de fabricació de nanses flotants
realitzades per l’Escola Taller de les Gavarres.(Foto
M.Franch)

quelonis aquàtics.(Gràfic M.Franch)
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Foto 5: Nansa flotant instal.lada en una zona d’alta
densitat de quelonis al Delta del Llobregat. (Foto
M.Franch)

Foto6: Procés de construcció del prototip de trampa
d’insolació.(Foto X.Bravo)

Foto 7: Trampa d’insolació instal.lada en mode de
proves al delta del Llobregat. (Foto M.Franch)

Foto 8: Instal.lació de la trampa d’insolació per part de
membres de l’Escola Taller a l’Illeta (Ter Vell). (Foto
C.Feo)

Foto 9: Exemplar de T.s.elegans capturat amb el nou
model de trampa al delta del Llobregat.(Foto
M.Franch)

Foto 10: Model de trampa d’insolació desenvolupat per
BUENETXEA i d’elevat rendiment.
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Foto 11: Presa de variables morfomètriques lineals d’un
exemplar de T.s.elegans.(Foto X.Bravo)

Foto 12: Mesura del pes d’un exemplar de
T.s.elegans.(.(Foto E.Guardia)

Foto 13: Exemplars de quelonis al·lòctons a les
instal.lacions del Centre de Recuperació de Tortugues de
l’Albera.(Foto M.Franch)

Foto 14: Exemplar de Trachemys scripta scripta en un
centre de fauna.(Foto M.Franch)

Foto 15: Exemplar de Mauremys leprosa de les
poblacions del Delta del Llobregat.(Foto M.Franch)

Foto 16: Exemplar de Trachemys scripta ornata en un
parc urbà a Hodarribia –Euskadi. (Foto M.Franch)

Foto 17: Detall del cap d’un exemplar de Pseudemys
concinna en el parc d’Aiete (Donosti).(Foto M.Franch)

Foto 18: Exemplar de Graptemys pseudogeographica
capturada al Delta del Llobregat.(Foto M.Franch)
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Foto 19: Exemplar híbrid de Trachemys scripta elegans i Trachemys scripta scripta.

Foto 20: Exemplar de Graptemys pseudogeographica capturada al Delta del Llobregat.(Foto M.Franch)
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