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1. INTRODUCCIÓ
A Catalunya, els quelonis aquàtics continentals estan representat per dues espècies:
la tortuga d’estany (Emys orbicularis) (Figura 1 i 2) i la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) (Figura 3). Recentment però, destaca la presència cada cop més freqüent de
tortugues aquàtiques al·lòctones introduïdes al medi natural (Ayres 2007).

FIGURA 1 i 2: Exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis) insolant en una bassa de La
Selva. A la dreta, exemplar amb el patró típic de coloració (Fotos: Marc Franch).

FIGURA 3: Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la població
de la Serra de l’Albera (Alt Empordà) (Foto: Marc Franch).

La situació a nivell de conservació de les espècies autòctones ha variat en els darrers
anys. Així, de la crítica situació de finals dels anys 80 i principis dels 90 de les dues
espècies (Llorente et al. 1995), Mauremys leprosa actualment es considera com a
una espècie relativament abundant, i no amenaçada, que ha augmentat el seu àmbit
de distribució i ha consolidat poblacions (Franch et al. en premsa). Emys orbicularis,
però, continua en una dinàmica negativa i es troba actualment en una situació molt
crítica que fa necessari emprendre accions dràstiques i urgents per assegurar la
supervivència de l’espècie a nivell de territori català (Franch et al. en premsa). La
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principal amenaça per a aquesta espècie és la destrucció i/o alteració del seu hàbitat
(Andreu & López-Jurado 1998).
Els ambients aquàtics tenen un gran valor ecològic en l’equilibri natural del medi
ambient (filtre de la contaminació, control de sedimentació, diversificació
d’hàbitats, entre d’altres) i socioeconòmics (Confer & Niering 1992; Tiner 1984). A
més, aquests tipus d’ambients representen punts de concentració (hot-spots) i
d’elevada biodiversitat en ecosistemes a voltes molt homogenis o relativament
empobrits (Dudgeon et al. 2006). Així i tot, en els darrers desenis, un elevat
percentatge d’aquests ambients han patit una important degradació degut
principalment al creixement urbà i als canvis d’usos del sòl.
El perill de degradació i desaparició al que es troben sotmesos els sistemes aquàtics a
la Península Ibèrica i a escala mundial en general no afecta sols a la tortuga d’estany
o altres espècies de quelonis aquàtics, sinó que s’hi veuen implicats multitud de
grups tant faunístics com florístics.
Per fer front a la crítica situació de la tortuga d’estany a Catalunya cal prendre
mesures de conservació d’aquelles poblacions que encara són viables. Però a més, en
aquells casos en què la situació de les poblacions és irrecuperable de forma natural,
les mesures cal que siguin més dràstiques i es planifiquin reforços poblacionals o bé
reintroduccions en aquelles àrees on es documenti la seva extinció.
Qualsevol mesura de gestió d’una espècie, per més crític que sigui el seu estat de
conservació, no pot aplicar-se sense considerar l’ambient que aquesta ocupa. En el
cas d’Emys orbicularis, a més, la pèrdua o degradació d’hàbitat s’apunta com una de
les causes més importants que n’ha provocat la davallada poblacional (Llorente et al.
1995; Ramos et al. 1999; Keller & Andreu 2002; Ficetola et al. 2004). Per evitar la
desaparició o degradació d’aquest tipus de medi i les seves conseqüències sobre una
espècie en concret (en aquest cas Emys orbicularis) i la biodiversitat en general, es
proposa la restauració i la construcció de noves zones humides i ubicació similars als
destruïts (Salvesen 1990; Confer & Niering 1992) com a accions principals i/o
complementaries dins els plans de gestió i conservació d’espècies.

1.1 La tortuga d’estany (Emys orbicularis, Linnaeus 1758)

1.1.1 Morfologia
La tortuga d’estany pot arribar assolir els 30 cm de longitud de closca o
gualdrapa, però aquesta varia en funció de la població (la mitjana es situa
entre els 18 i 25 cm). La closca és poc bombada, el·líptica i una mica més
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ample a la part posterior. Presenta les plaques molt poc marcades la qual
cosa li confereix un aspecte general molt llis. Les extremitats són robustes
amb

escames molt aparents i membranes interdigitals. La gualdrapa és

normalment fosca amb taques o punts grocs que poden fusionar-se entre elles
donant

lloc a un disseny radial, amb una forta variació entre individus i

també entre poblacions. El mateix disseny de taques grogues és visible al cap,
les extremitats i també a la cua. Plastró amb taques

brunes o negres

irregulars o simètriques sobre fons groguenc o blanquinós. Els neonats
presenten una gualdrapa quasi circular, de fins 22 mm, amb una quilla vertebral que anirà desapareixent amb l’edat. El seu pes es situa entre els 3,5 i
els 5 g. La seva coloració és bastant més uniforme que els adults i solen
presentar també un disseny de taques grogues a les extremitats, al cap i al
coll. Les diferències entre mascles i femelles són bàsicament les mides dels
individus adults, essent les femelles qui assoleixen les grandàries màximes. El
plastró és una mica còncau en els mascles i pla o poc convex en les femelles.
A més els mascles presenten una cua més llarga, robusta i amb l’obertura
cloacal més allunyada de la base (Figura 4).

FIGURA 4: Vista ventral de dos exemplars d’aproximadament 10 anys de tortuga
d’estany (Emys orbicularis). Indicada la distància entre el plastró i la cloaca,
s’aprecia una major longitud en el mascle (esquerra) que en la femella (dreta).
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Al Baix Ter, aquesta espècie arriba a mesurar aproximadament uns divuit
centímetres en el cas de les femelles, que son habitualment més grosses i que
igualment poden assolir fins a un quilo de pes. Els animals romanen actius des
de finals de març fins a mitjans de novembre i passen la resta de l’època
freda de l’any hivernant enterrats al fang de les basses on viuen. En l’època
d’activitat és habitual poder-les observar prenent el sol damunt un tronc o en
algun altre element situat per sobre de la làmina d’aigua. Després d’assolir la
temperatura necessària per dur a terme la seva activitat normal, es
submergeixen a la recerca del seu aliment en intervals més o menys regulars
d’activitat sota l’aigua alternats amb períodes d’insolació (Boix et al. 2004).

1.1.2 Taxonomia
Actualment hi ha descrites nombroses subespècies d’Emys orbicularis, la
majoria a partir de criteris biomètrics (Fritz 1989; 1992; 1993; 1995; 1998;
2001; 2003; Fritz et al. 1996) i polimorfisme confirmat mitjançant anàlisis
moleculars (Lenk et al. 1998; 1999; Bickham et al. 2007). D’aquestes, dues
subespècies descrites recentment més una possible tercera serien endèmiques
de la península fruit del seu paper de refugi durant la darrera glaciació i la
posterior radiació cap al nord i expansions des del nord haurien permès
l’arribada d’altres subespècies originades a l’Europa continental (Fritz 2001;
Fritz et al. 2005; 2007) (Figura 5):
-Emys orbicularis hispanica, Fritz et al. 1996. Descrita a Doñana, pertanyen a
aquesta subespècie les poblacions de les conques atlàntiques amb l’excepció
de la conca del Miño (Galicia) (Andreu & López-Jurado 1998; Fritz 2001).
-Emys orbicularis fritzjuergenobsti, Fritz 1993. S’estableix a les regions
mediterrànies de la península, sobretot al Llevant.
-E. orbicularis subsp. indet., que estaria present al nord-oest (conca del
Miño)(Ayres & Cordero 2000; 2002; Ayres et al. 2006).
-E. o. orbicularis (Andreu & López Jurado 1998; Fritz 2001). Originària de les
regions atlàntiques franceses, hauria superat els Pirineus per les cotes més
baixes de Euskadi ocupant la vall de l’Ebre.
-E. o. galloitalica, Fritz 1993. Arribaria a l’est a través del golf de Gènova des
de la península Itàlica (Mascort et al. 1999).
El nord-est de Catalunya presenta una situació molt complexa: les poblacions
de La Selva presenten característiques de E. o. galloitalica, E. o.
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fritzjuergenobsti i E. o. orbicularis essent-ne clarament l’àrea de confluència
en territori peninsular. La població del Baix Ter pertany a la subespècie
nominal (E. o. orbicularis) (Fritz 1998; Mascort et al. 1999).

FIGURA 5: Distribució geogràfica dels llinatges del mtDNA d’Emys orbicularis (I-II, IVIX) i Emys trinacris (III) (Font: Fritz et al. 2007)

Amb tot, els darrers estudis genètics realitzats (mtDNA + nDNA) no donen
suport a la separació de les dues subespècies endèmiques de la península
Ibèrica (E. o. hispanica i E. o. fritzjuergenobsti) ja que la diferenciació
genètica entre elles no és més gran que l'observada entre les poblacions d'una
d'aquestes possibles subespècies. Aquest dubte es veu reforçat per la gran
variabilitat fenotípica intra i interpoblacional (Figura 6). Així, entre
poblacions de la península faria que es consideressin totes dins la subespècie
E. o. fritzjuergenobsti (Velo-Antón et al. 2007).
A més, Velo-Antón et al. (2007) apunten que cal realitzar un estudi exhaustiu
de la zona de contacte (Nord-est de la Península) utilitzant marcadors per a
microsatèl.lits i dades morfològiques per a establir la distribució i estat
taxonòmic dels diversos llinatges de mtDNA i delimitar les àrees de contacte
entre ells.

7

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

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

1

2

3

4
FIGURA 6: Variabilitat morfològica i de disseny intra i interpoblacional. 1: Població de
La Selva, Nucli I. 2: Població de La Selva, Nucli I + Nucli II. 3: Població de La Selva
(Girona), Nucli II. 4: Població de Villafranca-Bardenas (Navarra) (Fotos: Marc Franch &
Aitor Valdeón).
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1.1.3 Distribució
El gènere Emys es distribueix àmpliament pel paleàrtic i presenta actualment
dues espècies: la tortuga d’estany de Sicília (Emys trinacris), de distribució
exclusiva en aquesta illa (Fritz 2006), i la tortuga d’estany (Emys orbicularis),
que ocupa una àrea de distribució molt àmplia, del nord-oest africà estenentse per tota l’Europa continental, Turquia i pròxim orient fins al mar d’Aral
(Stumpel et al. 1992; Fritz 2001; 2003).
Tot i aquesta àmplia distribució es troba amenaçada i està considerada com a
escassa o rara a la península Ibèrica. Tot i això, apareix en densitats
considerables a la Comunitat Valenciana, Extremadura i Andalusia. A
Catalunya les poblacions es troben molt fragmentades i amb pocs efectius
poblacionals (Llorente et al. 1995). Aquesta es troba present a l’Alt Empordà,
el Baix Empordà, Gironès, La Selva, Vallès occidental, Baix Penedès,
Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta Ribera d’Ebre, Noguera i s’han
trobat alguns exemplars al Segrià. La majoria d’aquestes localitats estan
formades per individus aïllats i dispersos (Figura 7).
A la comarca de La Selva, es troba la població de tortuga d'estany més ben
conservada del nord-est ibèric (Mascort 1998; Ramos & Franch 1999). Aquesta
població presenta varis nuclis reproductors distribuïts per diverses basses,
recs i rieres que estan interconnectats entre sí. Es desconeix per altra banda,
quina és la dinàmica poblacional de l'espècie, quins són els seus patrons
d'activitat i les relacions que s'estableixen entre els diferents nuclis
poblacionals.

FIGURA 7: Distribució de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la Península Ibèrica i
a Catalunya fins a 2004 (Font: AHE, 2005).
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1.1.4 Estatus legislatiu de l’espècie
La tortuga d'estany (Emys orbicularis) és una espècie catalogada com a Quasi
Amenaçada (NT) per la UICN a nivell mundial i a nivell europeu, està inclosa
dins de l'annex II del conveni de Berna i l'annex I i II de la directiva Hàbitat.
És considerada escassa o rara i amenaçada en la Península ibèrica (Andreu &
López-Jurado 1998) estant catalogada com a espècie Vulnerable (VU A 2ac.)
segons Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA)* i com a amenaçada
en el de Portugal (Araújo et al. 1997). A nivell de Catalunya està protegida
per la llei de protecció de fauna de l'any 1984 on mitjançant l'Ordre del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del 5 de Novembre de 1984
s'estableix la protecció de les espècies autòctones de tortugues terrestres,
d'aigua i marines. Malgrat això, existeix un gran desconeixement de la major
part dels aspectes de la biologia i ecologia bàsica d'aquesta espècie i només hi
ha algunes dades disperses sobre biometria i distribució de l'espècie.

*Segons el CNEA, les diferents subespècies endèmiques del territori español presenten categories
específiques degut a problemàtiques i amenaçes diferencials: E. o. fritzjuergenobsti: En Peligro (CR A2ac.);
E. o. hispanica Vulnerable (VU A2ac.) i E. orbicularis subsp. indet. En Peligro (CR A2ac.).

1.2. La tortuga d’estany (Emys orbicularis) al Baix Ter
La població de tortuga d’estany del Baix Ter és una de les quatre darreres poblacions
d’aquesta espècie que encara sobreviuen a Catalunya a part de possibles exemplars
erràtics en altres punts de la geografia.
Aquest procés de regressió de l’espècie ha afectat plenament la població baix
empordanesa. Mentre que l’espècie era força abundant a mitjans del segle passat en
llacunes, basses i recs; la intensificació de l’agricultura (pesticides, herbicides,
freqüència de conreu) i el deteriorament de la qualitat de les aigües en les darreres
dècades ha fet que l’espècie minvés espectacularment, fins el punt de que a
principis dels anys noranta tan sols restessin una dotzena d’exemplars repartits en
dos grups de petites basses properes a la desembocadura del riu Ter.
Davant d’aquesta situació, des de el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera
a Garriguella, s’impulsà un projecte de captura d’exemplars adults amb els quals
engegar un programa de cria en captivitat per tal de salvar aquesta població de la
seva imminent desaparició. En l’actualitat romanen al centre un grup nombrós de
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cries i subadults fruit d’aquest programa i destinats a ésser alliberats un cop s’hagi
recuperat el seu hàbitat original.

1.3. Causes del declivi de l’espècie
Les poblacions de tortuga d’estany de Catalunya han patit i pateixen un procés de
rarefacció i declivi progressiu en els darrers desenis fins a l’extrem de trobar-se en
greu perill d’extinció o ja haver desaparegut de moltes localitats.
No hi ha un factor evident d’aquest declivi, sinó una interacció de múltiples factors
(no sempre fàcilment identificables) com a causant d’aquesta situació. Cal destacar,
però, que sempre tenen en comú un origen antròpic. Els factors que podrien induir a
un declivi poden tenir una incidència directe sobre l’espècie/l’individu, o bé
indirecte o fins hi tot les dues alhora.

1.3.1. Incidència directe sobre l’espècie/l’individu
CONTAMINACIÓ: Puntual o bé difusa pot comportar essencialment problemes
relacionats amb la bioacumulació de tòxics (Bickham et al.1988; Watanabe et
al. 1999; Ayres & Cordero 2004) i la seva biomagnificació conseqüència del
nivell tròfic que ocupa l’espècie en l’ecosistema (bàsicament depredador i
carronyaire). La biomagnificació es produeix per la transferència d'un
producte contaminant d'un nivell tròfic inferior a un nivell tròfic superior a
través del règim alimentari (Matson et al. 2005).

CAPTURA D’EXEMPLARS: Tot i que l’establiment d’una legislació molt
restrictiva sobre la captura i tinença d’exemplars de l’espècie ha fet decaure
molt aquesta pràctica, va ser determinant per a portar al límit nombroses
poblacions catalanes. Actualment, si es dóna, és per a nodrir un comerç
submergit i il·legal d’espècimens per al col·leccionisme i la terrariofília.

MORTALITAT ACCIDENTAL: Les intervencions amb maquinària als hàbitats on
és present l’espècie i el trànsit rodat són responsables de baixes a la població
en moviments i ús de la matriu terrestre entre els diferents punts d’aigua
incidint en la fracció dispersant de la població (juvenils o mascles
reproductius) o en les femelles en el moment de la posta (Steen & Gibbs 2004;
Aresco 2005; Bowne et al. 2006).

DEPREDACIÓ: La depredació és un factor que afecta sobretot a les postes i
neonats (Servan 1988; Jablonski & Jablonska 1996; Zuffi & Rovina 2006). S’ha
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constatat la depredació per carnívors aquàtics com la llúdriga (Lutra lutra)
sobre la tortuga d’estany (Lanszki et al. 2006) i sobre la de rierol (Mauremys
leprosa) (Garcia & Ayres 2006), el porc senglar (Sus scrofa), la mangosta
egípcia –“meloncillo”- (Herpestes ichneumon), la rata (Rattus rattus), i
diverses espècies d'ocells com còrvids, ardeids i rapinyaires (López-Jurado et
al. 1979; Mayol 1985; Salvador 1985; Palomares 1990). S’ha citat també la
predació de juvenils per llucis (Esox lucius) (Lebboroni & Chelazzi 1991). Amb
tot, sempre s’ha considerat la depredació un factor de regulació natural de la
població i mai una causa de declivi d’aquesta (Gibbons & Semlitsch 1982;
Bodie & Semlitsch 2000).

ESPÈCIES INVASORES: Les espècies invasores poden afectar també la tortuga
d’estany tot i que actualment s’està en fase d’estudi de les conseqüències
d’aquestes sobre les poblacions. L’aparició sobtada d’una o més espècies
foranies, pot alterar l’equilibri d’un ecosistema i es poden donar processos
que alteren l’organització i el funcionament dels ecosistemes residents,
podent-s’hi establir noves relacions biòtiques com depredació, parasitosis,
transferència de paràsits (Hidalgo-Vila 2006) i exclusions competitives de
difícil predicció. Aquest nou escenari degut a què les espècies que entren en
contacte no han tingut un patró d’evolució conjunt (Cadi & Joly 2004) pot
comportar l’aparició de noves pressions de selecció (Williamson 1996) que
alterin les característiques demogràfiques de les diferents espècies –tant
autòctones com al·lòctones- i l’ús dels recursos d’hàbitat.
Hi ha evidències a partir d’estudis realitzats que la tortuga de tempes roges
(Trachemys scripta elegans) (Figura 8) exerceix una competència directe
sobre E. orbicularis

per als llocs d’insolació -llocs importants per al cicle

biològic de qualsevol rèptil- (Cadi & Joly 2004) i possiblement per a les zones
de refugi (Crucitti et al. 1990). A més s’ha constatat la competència per
l’hàbitat i pels recursos alimentaris (Pérez-Santigosa 2007). Amb la tortuga de
rierol (M. leprosa) sembla establir-se una relació de competència per les
zones d’insolació i una segregació espacial a microescala (Franch et al. en
premsa). A nivell reproductiu, aquesta espècie invasora presenta un major
potencial reproductor que les autòctones amb alta proporció de femelles
gràvides, llarg període de postes amb fins a 4 o 5 postes diferents i elevada
grandària de posta, fet que la situa en una posició d’avantatge demogràfic
(Pérez-Santigosa 2007; Franch et al. en premsa).

12

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

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

FIGURA 8: Exemplar de tortuga de tempes roges o de Florida (Trachemys scripta
elegans) en un centre de fauna (esquerra) i nedant en una bassa on habita la tortuga
d’estany a La Selva (Fotos: Marc Franch).

A més de tortugues al·lòctones, espècies d’altres grups animals i vegetals
poden afectar directe o indirectament les poblacions d’Emys orbicularis. Hi
ha evidències de que el visó americà (Mustela vison) és un potencial
depredador sobre neonats i juvenils d’aquest queloni (Delgado com. pers.).
Indirectament, la proliferació de vegetació invasora com el plomall o herba de
la Pampa (Cortaderia selloana) pot tenir efectes negatius sobre

la

reproducció ja que faria disminuir l’hàbitat idoni per a la realització de
postes.

1.3.2. Incidència indirecte: afectacions en l’hàbitat de l’espècie
La tortuga d’estany és una espècie considerada històricament com a aquàtica
ha fet que aquesta consideració, la problemàtica de pèrdua i degradació
d’hàbitat s’ha associat als ecosistemes aquàtics. Fruit de l’estudi cada cop
més profund de la biologia d’aquesta espècie s’està observant la gran
importància dels ambients terrestres, tant per a la mobilitat entre nuclis
poblacionals com per a la reproducció i expansió de l’espècie (Ramos et al.
2002; Ficetola et al. 2004; Ficetola & DeBernardi 2006). Cal tenir doncs una
visió global del territori on es troba l’espècie per a poder determinar els
possibles factors de declivi poblacional que hi estan actuant.
ALTERACIÓ, FRAGMENTACIÓ I PÈRDUA D’HÀBITAT: L’hàbitat d’Emys
orbicularis es pot veure afectat negativament per nombrosos factors dels que
se’n destacaria:
a) Artificialització del medi aquàtic, amb drenatges, canalitzacions,
represaments i dessecacions d’ambients.
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b) La homogeneïtzació del paisatge tant de forma natural (pèrdua
d’ecotons i de paisatge en mosaic) com antropogènica (concentració
agrícola i de parcel·les amb eliminació de marges i petites taques de
bosc, matollars i erms circumdants a les masses d’aigua).
c) Intensificació de l’activitat agro-forestal i una gestió agro-forestal
no adequada i/o mal planificada sense tenir en compte el medi natural
on es desenvolupa l’activitat.
d) Pèrdua i fragmentació d’hàbitat com a conseqüència de la
urbanització i les infraestructures.
e) Contaminació de les aigües continentals, bé pel desenvolupament
urbanístic, bé per la sobre utilització de fertilitzants (d’origen
agropecuari o de síntesi) en l’agricultura.
La combinació d’aquestes causes pot portar a un aïllament de les poblacions i
aquest aïllament es pot traduir en un empobriment i deriva genètica, un
factor clau a l’hora d’explicar les extincions locals (Frankham 1995).

1.4. La gestió de l’espècie a Catalunya
En aquests darrers 10 anys es pot considerar que a Catalunya sols existeixen cinc
àrees amb constància de poblacions de tortuga d’estany. De nord a sud (Figura 9):
I. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (introduïda)
II. Baix Ter
III. Pla de La Selva
IV. Vila-Seca (Tarragona)
V. Delta de l’Ebre
D’aquestes, sols la del pla de La Selva es pot considerar en relatiu bon estat de
conservació (Mascort 1998; Ramos & Franch 1999). Aquesta situació és fruit de
l’esforç i les accions de conservació de l’espècie i els ambients que ocupa realitzades
per dues entitats locals (inicialment l’associació naturalista ADEPAR i en l’actualitat
la Fundació EMYS) i les autoritats locals amb el vistiplau i la col·laboració de
diferents propietaris particulars (Ramos & Franch 1999).
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I
II
III
IV
V
FIGURA 9: Tot i la presència de cites puntuals en gran part del litoral català i a la vall de
l’Ebre, en els darrers anys sols s’han considerat poblacions com a tals les de: I. Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà (introduïda); II. Baix Ter; III. Pla de La Selva; IV. Vila-Seca
(Tarragona) i V. Delta de l’Ebre. (Mascort 1998).

La població del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, introduïda a partir
d’exemplars del Baix Ter (Budó & Capalleras com. pers.) i sense constància en el
registre històric de cites (Polls 1985) i la del Delta de l’Ebre presenten un baix
nombre d’individus i possiblement sobreviuen gràcies a accions puntuals i de dubtosa
eficàcia de reforçament poblacional.
La població tarragonina de Vila-Seca, pendent d’un estudi en profunditat, podria
pràcticament considerar-se extinta.
Al Baix Ter, considerarem que la població s’ha extingit en estat salvatge, si bé els
últims individus foren salvaguardats en condicions de captivitat a les instal·lacions
del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera gràcies a l’Associació d’Amics de
la Tortuga (ATA) i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Davant de la crítica situació de l’espècie, no existeix cap Pla de Recuperació o
Conservació a Catalunya i totes les accions empreses fins al moment són fruit
d’iniciatives particulars (canalitzades a través de entitats conservacionistes sense
ànim de lucre) amb suports puntuals de les diferents administracions.
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2. MARC CONCEPTUAL D’UN PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ.
Un PLA DE RECUPERACIÓ és una compilació d’instruments tècnics que tenen com a
objectiu la restauració d’un estatus ecològic satisfactori o òptim de poblacions en
perill d’extinció (també d’aquelles amb un risc sever d’erosió genètica) degut a una
molt petita grandària poblacional i canvis ecològics en el seu hàbitat. Tenen la funció
de coordinar les accions necessàries per millorar l’estatus de conservació de una
determinada espècie o població.
Partint d’aquesta premissa, un projecte de reintroducció és un d’aquests instruments
tècnics inclosos dins la matriu d’un PLA DE RECUPERACIÓ d’una determinada espècie.
En general, un pla de recuperació és específic per a un determinat tàxon i,
conseqüentment la reintroducció es basarà en el mateix tàxon (rares vegades la
recuperació ha incidit en la resta d’espècies presents en un determinat ecosistema).
Actualment i gràcies a l’acumulació de coneixements i d’experiència, tot pla de
recuperació, per monoespecífic que sigui, presenta un seguit d’accions paral·leles
destinades a la millora i recuperació del hàbitats amb els beneficis que comporta per
a la resta de la comunitat.
Una reintroducció no es realitzarà mai únicament perquè existeixin poblacions en
captivitat ni com a mitjà d’eliminació d’excedents o stocks de cria. Caldrà una sèrie
de motius i justificacions avalats per experts en diferents disciplines (conservació,
gestió, recerca, etc.).
Una reintroducció requereix un enfoc multidisciplinari amb un equip de persones
procedents dels més diversos àmbits de coneixement possibles, així com personal de
l’administració pública, d’organismes governamentals que gestionen els recursos
naturals, d’organitzacions no governamentals, d’organismes de finançament, de
centres de recerca i universitats, d’institucions de veterinària, de zoològics, de
jardins botànics entre d’altres. D’aquest equip multidisciplinari, els responsables
seran els encarregats de la coordinació entre els diferents actors implicats vetllant
per al bon funcionament del projecte.
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2.1 Accions prèvies al projecte: A nivell biològic
2.1.1 Antecedents i estudi de viabilitat
Avaluació de la situació taxonòmica dels individus a reintroduïr. Han de
pertànyer a la mateixa població o, en cas de no ser suficients per a la
viabilitat de la població, d’altres poblacions genèticament similars per tal
d’evitar la introducció de gens exòtics o bé problemes d’endogàmia i
empobriment genètic (colls de botella). Les poblacions petites són molt
vulnerables a la pèrdua de diversitat genètica, un factor de pes en les
extincions locals (Frankham 1995).
Cal una cerca d’informació històrica sobre la desaparició i/o destí dels
exemplars de la població a reforçar o reintroduïr. Cal tenir especial cura en
cas de tractar-se d’una població extingida des de molt temps enrere.
En cas de presencia de reductes de població natural, calen estudis detallats
de la seva situació i biologia per a determinar les necessitats d’intervenció.
Aquests estudis inclourien la descripció de les preferències d’hàbitat, variació
intraespecífica,

adaptacions

a

les

condicions

ecològiques

locals,

comportament social, estructura poblacional i fenologia.
En poblacions extintes, és necessari avaluar la incidència de la incorporació
de nou de l’espècie a l’estructura de l’ecosistema, fet important a l’hora de
determinar l’èxit de la reintroducció.
L’estudi d’hàbitat disponible i de tots els possibles factors d’interacció
ecològica de l’espècie serà necessari per especificar les condicions
d’alliberament,

tant

el

nombre

d’exemplars

com

la

durada

dels

alliberaments, per tal de promoure l’establiment d’una població viable.
Tota aquesta informació més la compilada durant l’execució del projecte serà
la base per a orientar la gestió de la població a llarg termini.

2.1.2 Selecció i avaluació de la idoneïtat del lloc.
Per a realitzar una reintroducció cal que el lloc escollit es trobi dins l’àrea de
distribució històrica de l’espècie.
Si existeix la possibilitat de que hi hagi vestigis de l’antiga població, cal
valorar la possible interferència, tant positiva com negativa, en el procés de
reintroducció.
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Una vegada escollit el lloc caldrà assegurar que hi haurà algun tipus protecció
legal (de les múltiples figures possibles) per a l’espècie i els hàbitats a llarg
termini.
Les reintroduccions es duran a terme sols en àrees amb disponibilitat
d’hàbitat per a l’espècie. A més, cal que la seva integritat ambiental estigui
assegurada a llarg termini.
Així mateix, cal considerar possibles canvis en el marc jurídic, legal, cultural
o ambiental de l’àrea des de la desaparició de l’espècie ja que poden coartar
o limitar el procés de reintroducció.
L’àrea ha de tenir la suficient capacitat de càrrega poblacional (hàbitat
adequat disponible) perquè els exemplars reintroduïts acabin generant una
població i que aquesta sigui viable a llarg termini de forma natural.
Cal una identificació i eliminació, o en tot cas, una reducció a nivells innocus
de les causes de declivi poblacional que haurien afectat a l’espècie.
Si l’àrea d’alliberament presenta un estat de degradació important d’origen
antròpic i es preveu un programa de restauració, aquest s’haurà de dur a
terme abans de la reintroducció.

2.1.3 Disponibilitat i condicions de l’estoc d’individus per a
l’alliberament
Per a realitzar la reintroducció és convenient que l’origen dels individus sigui
la mateixa població natural (romenent) o bé d’altres poblacions. Si procedeix
d’altres poblacions, aquestes haurien de ser suficientment madures per a
suportar l’extracció d’un determinat nombre d’individus. Aquestes han
d’estar estretament relacionades a nivell genètic amb la població nativa
original a reforçar i mostrar característiques ecològiques similars (morfologia,
fisiologia, comportament, preferència d’hàbitat, etc.).
Cal garantitzar un estoc d’individus per a la reintroducció d’acord amb el
projecte i la planificació d’aquest.
Si els individus destinats a la reintroducció procedeixen de la cria en
captivitat, cal garantitzar la bona gestió (tant demogràfica com genètica)
d’aquesta fracció reproductora d’acord amb els principis de la biologia de la
conservació.
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Cal assegurar que la supervivència de l’individu (per la capacitat d’adaptació
al medi, d’aprenentatge, a nivell fisiològic, etc...) sigui el més semblant
possible als seus homòlegs salvatges. A més, cal que presentin un estat
d’humanització (confiança vers l’home i altres elements antròpics presents al
medi) el més reduït possible. Per reduir aquests riscos és recomanable
l’estada prèvia dels individus en un ambient d’aclimatació amb condicions
controlades i/o controlables.

2.2. Accions prèvies al projecte: Requeriments socioeconòmics i
legals
Abans de iniciar un procés de reintroducció d’una espècie, cal tenir un coneixement
ampli de la situació passada i actual de l’espècie i el medi tant a nivell local (de la
zona escollida per a realitzar la reintroducció) com a nivell general. Aquest
coneixement s’obtindrà a partir de la implicació en el projecte (també en les fases
prèvies i les posteriors) d’un equip de persones representatives del més ampli
espectre possible de disciplines donant un ENFOC MULTIDISCIPLINAR al projecte a fi i
efecte que aquest gaudeixi de la màxima coherència possible i pugui assolir
satisfactòriament el seu objectiu.
Cal també assegurar la viabilitat tant política com econòmica a llarg termini del
projecte de reintroducció i les accions posteriors que d’aquest se’n desprenguin.
Un projecte de reintroducció, en cas de realitzar-se en una zona humanitzada
(independentment

del

grau

d’humanització)

ha

de

portar

associat

estudis

socioeconòmics que avaluïn els impactes, costos i beneficis que pot representar per a
la població local.
A més també caldrà avaluar les actituds d’aquesta població per a poder garantitzar a
llarg termini la protecció de l’espècie a reintroduïr, sobretot si les causes de declivi
que han portat a la realització d’un projecte de reintroducció d’espècies es deuen
sobretot a factors humans o resultants de l’acció de l’home. Cal emprendre tasques
de difusió, sensibilització i educació de la població local assegurant que aquesta
entén plenament, accepta i dóna suport a un projecte d’aquestes característiques.
Si el bon desenvolupament i èxit del projecte queden qüestionades a causa de
l’existència de factors antròpics o biològics, caldrà prendre mesures per a reduir-ne
la seva incidència al mínim. Si les mesures són insuficients caldrà realitzar un
replantejament o fins hi tot l’abandonament del projecte en la zona proposada.
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Cal actuar dins la vigència legislativa de la zona d’actuació, tant en normativa de
protecció d’espècies i hàbitats com en permisos de recerca, manipulació i
translocació d’espècies.
Un procés de reintroducció d’una espècie s’ha de desenvolupar amb la plena
autorització i participació dels organismes governamentals competents. Aquest fet és
particularment important en actuacions en zones transfrontereres o bé on les
competències en la matèria estiguin atribuïdes a diferents tipus d’administracions
(locals, regionals, estatals, autonòmiques, europees, ...).
Si l’espècie planteja un risc potencial per a la vida o la propietat, aquests riscos
s’hauran de reduir al mínim i en tot cas, tenir la previsió de fons econòmic per fer
front a prestacions adequades d’indemnització quan sigui necessari.

2.3.

Planificació,

preparació

i

execució

del

projecte

de

reintroducció
A l’hora de planificar i executar un projecte d’aquestes característiques cal tenir en
compte una sèrie de factors i realitzar un seguit de passes:
- Aprovació de les autoritats pertinents i els propietaris implicats en l’àmbit
d’actuació.
-

Constitució

d’un

equip

multidisciplinari

d’experts

d’assessorament

cientifico-tècnic que vetlli per al bon funcionament del projecte en totes les
seves fases i amb capacitat per a revisar-lo, reprogramar-lo o interrompre’l si
es considerés oportú. Aquest equip hauria de ser l’encarregat d’avaluar la
rendibilitat, en termes d’esforç, i l’èxit de les accions en concret i el projecte
en general.
- Cal preveure i identificar d’acord amb els propòsits i objectius del projecte
els indicadors d’èxit i els predictors de la durada del programa.
- Assegurar un finançament adequat per a totes les fases del programa.
- Un programa de reintroducció ha de partir d’un disseny experimental molt
acurat i estricte basat en coneixements científics i com a tal ha de constar
d’un seguiment per a vetllar pel bon funcionament d’aquest.
- És important realitzar un seguiment de la salut i la supervivència dels
individus destinats al programa de reintroducció, tant en les fases prèvies
(procés de cria en captivitat i fase d’aclimatació) com durant el procés de
reintroducció.
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- Cal determinar una estratègia d’alliberament (fase d’aclimatació per a
consolidar l’etologia de l’espècie/individu al nou espai, la composició i
nombre d’estocs d’alliberament –sex rattio-, les característiques i tècniques
d’alliberament, el calendari, etc...).
- Establir pautes d’intervenció en funció de les dinàmiques poblacionals i
successió de fets (en caldrà una previsió).
- Un pla de recuperació necessita ser readaptat periòdicament a la nova
informació de la població/espècie obtinguda durant la fase de implementació.
- És convenient realitzar un programa de seguiment de l’espècie o població de
treball, fins hi tot quan el pla de recuperació ha acabat.
- Desenvolupament d’accions educatives de suport a la conservació a llarg
termini: amb formació professional dels agents implicats en el programa i
establir programes de difusió a través dels mitjans de comunicació per a la
implicació de la població local. Cal també difondre els resultats obtinguts
d’aquest pla, bé en revistes científiques i de conservació, bé en mitjans de
comunicació més generalistes i d’ampli espectre.
- El bon funcionament del programa i l’èxit final amb la conseqüent
recuperació i consolidació de la població depèn de la suma de totes aquestes
mesures.

2.4. Accions posteriors
Un cop acabada la implementació del projecte, i sense ser necessari tenir una
valoració definitiva dels resultats i funcionament, cal contemplar un seguiment a
llarg termini de la població reintroduïda. Cal que aquest seguiment es faci
independentment de la durada del projecte.
Aquest seguiment, tant directe (programes de captura, radioseguiment, ...) com
indirecte (observacions, compilació de cites) ha de constituir la base d’estudis
demogràfics, ecològics i comportamentals de l’adaptació dels individus i la població
a llarg termini. Així aquests han de ser comparables a altres poblacions a fi i efecte
de poder valorar científicament el projecte de reintroducció i que aquest pugui servir
de base aportant l’experiència a altres possibles projectes.
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3. PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ D’Emys orbicularis AL BAIX
TER.
3.1. Finalitat i objectiu de la reintroducció
La FINALITAT PRINCIPAL d’un projecte de reintroducció és el restabliment complert
d’una població i que aquesta sigui viable de forma autònoma. Aquesta es realitzarà
en el rangs de distribució i els hàbitats originals de l’espècie objecte de la
reintroducció. Un projecte d’aquest caire tindrà associades unes mesures de gestió
mínimes a llarg termini tant per a l’espècie com per als hàbitats que aquesta ocupi.
Els objectius de la reintroducció inclouen la millora de la supervivència a llarg
termini d’una espècie; restablir una espècie clau, bandera o paraigua (en sentit
ecològic o cultural) en un ecosistema; per a mantenir i/o restaurar la biodiversitat,
reportar una sèrie de beneficis econòmics a llarg termini per als habitants d’una
determinada àrea (directes o indirectes), promoure la consciència vers la conservació
del patrimoni natural, o una combinació d’aquestes.
Així doncs, l’ OBJECTIU GENERAL i únic serà la recuperació de l’antiga població de
tortuga d’estany del Baix Ter, un objectiu finalista a llarg termini que no té perquè
ser assolible per la mera execució del projecte. Amb tot, es realitzaran un seguit
d’accions per a garantir l’èxit de la reintroducció.

3.2. Justificació del projecte
El projecte de reintroducció d’Emys orbicularis als aiguamolls del Baix Ter pretén
esmenar l’extinció de facto de l’espècie a la zona.
Segons el marc conceptual d’un procés de reintroducció (punt 2) el plantejament
realitzat per al Baix Ter, compleix els requeriments i condicionants bàsics per a
poder-se portar a terme.
En aquest sentit, el projecte es plateja des d’una òptica multidisciplinari, implicant
agents de la més variada tipologia, des de l’administració (Ajuntament de Torroella
de Montgrí, Ajuntament de Pals i Departament de Medi Ambient de la Generalitat),
entitats i organismes de gestió, conservació i recerca, tant públics com privats
(Fundació Territori i Paisatge, Fundació Emys (recerca i conservació del patrimoni
natural), Servei de Control de Mosquits i Centre de Recuperació de Tortugues de
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l'Albera), centres de recerca com la Universitat de Girona i agents del territori com
l'Escola Taller dels Gavarres, els propietaris i els usuaris de la zona.

3.2.1 Descripció de l’àmbit geogràfic d’aplicació del projecte
L'espai del Baix Ter constitueix una plana quaternària delimitada pels
massissos del Montgrí (al nord) i de Begur (al sud) originada per la interacció
entre els aports sedimentaris dels cursos fluvials (Ter i Daró) i l'acció del mar
(Figura 10). El relleu és summament suau, amb cotes topogràfiques per sota
dels 5 metres sobre el nivell del mar, només superades en alguns petits
afloraments rocosos. Això facilita la presència d'un nivell freàtic pròxim a la
superfície i la inundació d'amplis espais fruit de les precipitacions i de les
entrades

d'aigües

marines

en

els

temporals

de

mar

(llevantades

principalment).
La vegetació és essencialment de caràcter edafogènica, donades unes
particulars característiques edàfiques (nivell freàtic superficial, sòls salins,
substrats arenosos i llimosos) i, en els enclavaments lleugerament elevats es
desenvolupen formacions esclerofil·les d’acord amb les condicions climàtiques
de caràcter netament existents a la zona.
La fauna vertebrada, de la qual es té un coneixement parcial, inclou un
nombrós grup d'aus i una diversitat notable de mamífers, peixos, amfibis i
rèptils.
Destaca la presència de hàbitats de caràcter psammòfil (a les platges, a les
dunes i als sorrals fixats), halòfils (als aiguamolls i llacunes salobres
costaneres), higròfils (als aiguamolls i llacunes d'aigües dolces) i de ribera (al
llarg dels cursos fluvials, canals i sèquies).
La zona es troba sotmesa a una intensa explotació agrícola, principalment
amb cultius cerealístics intensius i llenyosos (fruiters principalment) de
regadiu i arrossars. Els espais litorals han rebut i encara reben una forta
pressió urbanística i turística, que es tradueix en la desaparició i degradació
dels hàbitats presents, per l'avenç de la construcció d'habitatges i per la
hiperfreqüentació.
Aquest lloc constitueix una de les escasses localitats de Catalunya on ha estat
citada Emys orbicularis, queloni inclòs en l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
S'estima que a Catalunya només existeixen tres zones (a La Selva, al Delta de
l'Ebre i a Vila-seca) amb poblacions viables mentre que la resta de localitats
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presenten un número massa sota d'individus o simplement exemplars aïllats
(Veure apartats 1.1.3 i 1.4).
L'enclavament inclou un número important d'hàbitats presents en l'Annex I de
la Directiva Hàbitats, una part ells prioritaris. El Baix Ter constitueix un dels
últims espais de costa baixa on encara es conserva de forma conjunta un front
marítim no urbanitzat i un sistema de llacunes i aiguamolls adjacent.
Paradoxalment, l'estat actual de conservació d'aquests hàbitats no és
satisfactori i existeix un risc imminent de degradació o desaparició d'alguns
d'ells a causa d'una inadequada planificació dels usos del territori i de
l'excessiva i desordenada freqüentació de l'espai.
L’àrea d’aplicació del projecte de reintroducció de la tortuga d’estany, és un
espai inclòs en el "Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya" (Llei 12/1985 i
Decret 328/1992 – Generalitat de Catalunya).

N
Figura 10: Imatge satèl·lit del Baix Ter(Font: GoogleEarthTM).
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3.2.2 Distribució potencial de l’espècie a partir de les cites actuals.
Dani Villero i Lluís Brotons
Grup d’Ecologia del Paisatge (Àrea de Biodiversitat), Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

L’aplicació de models de nínxol ecològic (MAXENT; Guisan & Zimmermann
2000) a partir de cites proporciona models predictius de la distribució d'Emys
orbicularis a Catalunya. Aquests models es basen en la modelització de la
resposta de l'espècie a una sèrie de variables ambientals i en la posterior
predicció de la seva presència a la resta de territori no estudiat a partir del
valor de les variables ambientals. Els models originals, obtinguts a una
resolució de quadrícula 10 Km de costat, s’han projectat a una resolució de 2
Km. Finalment, per millorar l’avaluació dels models, els mapes finals s’han
suavitzat a una resolució de 1 Km (atorgant a cada cel·la el valor mitjà de les
8 cel·les adjacents), facilitant així la seva interpretació visual. En la Figura 11
es mostra de forma esquemàtica aquest procés.

A

B

C

Figura 11: Procediment emprat per a l’obtenció dels models predictius de distribució
de Emys orbicularis de Catalunya. A, elaboració de model amb una resolució de 10
Km ; B, projecció del model a 2 Km de resolució; C, suavització del model a 1 Km per
millorar l’avaluació.

El model predictiu obtingut a partir de les cites compilades presenta una
distribució potencial òptima (valors > 75%) molt reduïda i altament
fragmentada. Amb tot, la informació de base no ha estat obtinguda a partir
d'una metodologia sistematitzada i exhaustiva, fet que qüestiona el model
obtingut. La zona del Baix Ter es troba dins la distribució potencial obtinguda
per a l'espècie (Figura 12). Amb tot, aquest tipus de modelització és poc
robusta ja que les dades de presències no sempre son bons indicadors de
poblacions residuals o extintes.
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FIGURA 12: Distribució potencial de Emys orbicularis a Catalunya. Cercle vermell:
àrea del Baix Ter, amb una probabilitat màxima del 50 %.

3.2.3 Stock poblacional per a la reintroducció
Actualment, es disposa d’un estoc de cria a les instal·lacions del Centre de
Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) format per deu exemplars adults
reproductors, dels quals vuit són femelles i dos són mascles. Aquests
exemplars foren capturats a la zona de Mas Pinell (Baix Ter) a l’any 1992 com
a mesura dràstica i extrema per a salvaguardar els darrers exemplars
localitzats de la població.
Per tal d’evitar les problemàtiques derivades de la consanguinitat, es
contempla la possibilitat d’incorporar un número semblant d’exemplars (amb
una relació de sexes adequada) de la població més propera a la zona
d’actuació per tal d’aportar diversitat genètica. Aquesta població seria la de
la comarca de La Selva, concretament els nuclis poblacionals del municipi de
Riudarenes. Aquests nuclis representen la millor població de tortuga d’estany
de tot Catalunya (vegeu 1.1.3 Distribució i 1.4 La gestió de l’espècie a
Catalunya) i que actualment tenen efectius poblacionals suficients per a
suportar l’extracció d’exemplars reproductius (aproximadament 10) i no patir
cap mena de desestructuració poblacional (Fundació EMYS com. pers.).
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FIGURA 13: Cria de menys d’un any de tortuga d’estany (Emys orbicularis) nascuda a
les instal·lacions del CRT (Foto: Marc Franch).

En la mateixa línia, en cas d’aparèixer algun biaix no normal en poblacions
naturals de la raó de sexes en les cries nascudes en captivitat (Figura 13), es
contempla la opció de realitzar la incubació de les postes en condicions
controlades (incubadora) a les mateixes instal·lacions del CRT i obtenir així
una sex rattio equilibrada als estàndards naturals. La tortuga d’estany així
com altres rèptils (actinopterigis) i els amfibis, el fenotip sexual es determina
(o com a mínim s’acaba de definir) per la temperatura d’incubació dels ous
(Ewert et al. 1994; Pieau 1996). Així, per a Emys orbicularis, la temperatura
de pivotació, que és la que marca una proporció del 50% de naixements de
sexe masculí i l’altre de femenins, es situa en els 28,5 ºC, essent 100%
mascles als 25ºC i 100% femelles als 30ºC (Girondot 1999) (Figura 14).

FIGURA 14: Percentatge de mascles d’Emys orbicularis en funció de la temperatura
d’incubació. S’indica el nombre de embrions sexats per a cada temperatura
d’incubació. A partir de dades de Pieau (1971; 1972; 1973; 1975a; 1975b; 1976; 1978),
Zaborski et al. (1982; 1988) & Girondot et al. (1994) (Font: Girondot 1999).
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A partir d’aquest estoc reproductor, per al projecte de reintroducció es
disposa dels següents individus (Gener de 2007):
-Individus per a alliberar a la zona d’aclimatació: ( a partir de 2 anys
de vida): 50 individus.
-Individus per a alliberar a la zona recuperada (hàbitat natural
restaurat): 40 individus.
Aquests s’aniran alliberant en funció de les necessitats del projecte quedant
pautat per la seva planificació i cronograma.

3.2.4 Àrea d’aclimatació bassa de cria
Per a què l’adaptació dels individus alliberats sigui bona a les condicions
ambientals de la zona, s’ha confinat un espai a mode de zona d’aclimatació.
Aquest espai es troba en una parcel·la al costat de la depuradora de Torroella
de Montgrí (UTM 31T 512998 4653213), en una zona on anteriorment es
realitzaven extraccions d’àrids. Al cessar la seva activitat, es formà una bassa
per excavació i intercepció del freàtic que s’ha mantingut fins a l’actualitat.
Aquestes

instal·lacions

d’

aproximadament

5.000

m2

destinades

a

l’aclimatació d’exemplars i a la cria in situ per al posterior alliberament
consten d’una bassa de 180 m de perímetre, aproximadament 1.200 m2 de
làmina d’aigua i 3 metres de batimetria, zona perimetral de talussos i
esplanada herbacis amb vegetació de ribera (espai terrestre destinat a la
reproducció i ocasionalment a l’hivernada/estivació de les tortugues) i un
edifici amb funcions d’aguait i magatzem destinat a les tasques de
monitoratge i estudi de les tortugues i a educació ambiental (Figura 15).

FIGURA 15: Recinte confinat destinat a l’aclimatació i cria d’Emys orbicularis al Baix
Ter. En primer terme s’observa la bassa amb un cinyell de vegetació higròfila
(Phragmites australis); al fons, instal·lacions veïnes de la Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Torroella de Montgrí i l’observatori destinat al seguiment dels exemplars
de la bassa (Foto: Carles Feo).
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3.3 Factors locals de declivi: Principals amenaces detectades a
priori
De les causes de declivi que afecten a l’espècie a nivell general (Veure 1.3. Causes
del declivi de l’espècie), en tot el seu àmbit de distribució, a l’àrea del Baix Ter
prenen especial rellevància totes aquelles relacionades amb la pèrdua i degradació
de l’hàbitat.
Actualment, les principals amenaces detectades a la zona i que podrien constituir un
factor de risc per al òptim desenvolupament del projecte de reintroducció de Emys
orbicularis i el seu èxit final serien:
Amenaça 1: Risc d’extinció definitiva de la població d’Emys orbicularis.
Amenaça 2: Degradació de les zones humides d’inundació permanent i
temporal.
Amenaça 3: Degradació de la matriu terrestre: degradació del bosc de ribera i
les seves zones inundables.
Amenaça 4: Eutrofització i degradació de l’entorn de la llacuna litoral d’aigua
dolça de “les basses d’en Coll” (Anteriorment a la zona s’havia desenvolupat
el projecte europeu “Restauració i ordanació de les llacunes i sistemes
costaners del Baix Ter” (Life99 NAT/E/006386), que tenia com a objectiu
disminuir el grau d’eutròfia de les basses d’en Coll.
Amenaça 5: Presència a la zona d’espècies de tortugues al·lòctones
introduïdes.
Amenaça 6: Degradació dels sistemes naturals per excés de freqüentació.

Per evitar que aquestes amenaces perdurin a la zona i afectin negativament el
desenvolupament del projecte i la posterior viabilitat de la població reintroduïda, el
projecte de reintroducció s’engloba dins el marc de un projecte de major
envergadura: “Recuperació del hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al Baix Ter”
(LIFE04 NAT/ES/000059) i que té per objectiu la recuperació del hàbitat d’amfibis i
de la tortuga d’estany als aiguamolls del Baix Empordà, un sistema de llacunes
costaneres, aiguamolls i zones d’inundació temporal d’aigua dolça entorn de la
desembocadura del riu Ter (Figura 16).
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FIGURA 16: Àmbit d’actuació del projecte LIFE (part superior esquerra de la figura) i
zona (ampliació) objecte de diferents accions de restauració i creació de nous
ambients òptims per a l’establiment de la població reintroduïda de tortuga d’estany.

3.4.

Planificació

del

projecte

de

reintroducció

i

accions

complementàries

La reintroducció de tortuga d’estany s’emmarca dins el projecte “Recuperació del
hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al Baix Ter” (LIFE04 NAT/ES/000059). Dins
aquest projecte LIFE, es desenvolupen un seguit d’accions d’acord amb els seus
objectius i d’aquestes, 6 incideixen directament sobre la tortuga d’estany
(ressaltades en negreta) i la resta ho fan de forma indirecta, incidint sobre els
ambients i hàbitats.

A. Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i/o de plans d'acció
Acció A.1: Elaboració del pla d'usos del territori i dels plans de gestió de
l'espai
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Acció A.2: Elaboració dels projectes executius i memòries valorades de les
diferents accions de gestió proposades en el projecte
Acció A.3: Elaboració dels projectes d'itineraris i d’ordenació d'accessos
Acció A.4: Elaboració d'un projecte per a la reintroducció d’Emys
orbicularis
B. Compra/arrendament de terres i/o drets
Acció B1: Compra de terrenys i cessió d'usos en el sector nord
Acció B.2: Cessió d'usos en el sector central
Acció B.3: Compra de terrenys i cessió d'usos en el sector sud
C. Tasques úniques de gestió del biòtop
Acció C.1: Recuperació de les àrees inundables.
Acció C.2: Creació d'un sistema d'aiguamolls de depuració (SHD) anterior a la
llacuna d'aigua dolça “les Basses d'en Coll”
Acció C.3: Transformació dels arrossars adjacents a la llacuna d'aigua dolça
“les Basses d'en Coll” a aiguamolls, prats de dall i bosc de ribera.
Acció C.4: Creació de llacunes al “Mas Pinell” per a la posterior
reintroducció de Emys orbicularis (Figures de 17 a 20)
Acció C.5: Restauració del bosc de ribera
Acció C.6: Cria d'exemplars d’Emys orbicularis per a la seva posterior
reintroducció
Acció C.7: Creació d'una nova llacuna per a la cria en captivitat d’Emys
orbicularis
Acció C.8: Retirada del medi natural d'exemplars de Trachemys scripta
elegans i altres quelonis aquàtics introduïts
Acció C.9: Ordenació dels accessos i xarxa d'itineraris
D. Gestió periòdica del biòtop
Acció D.1: Seguiment dels nivells i els fluixos d'aigua
Acció D.2: Restauració i manteniment
Acció D.3: Neteja periòdica
E. Sensibilització del públic i divulgació de resultats
Acció E.1: Edició de fulletons explicatius i xerrades divulgatives
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Campanya

de

sensibilització

per

evitar

l'alliberament

d'exemplars de tortugues al·lòctones
Acció E.3: Senyalitzacions: cartells explicatius i direccionals en els itineraris
F. Funcionament del projecte
Acció F.1: Gestió del projecte.
Acció F.2: Balanç hídric i de nutrients de la llacuna “les Basses d'en Coll”
Acció F.3: Avaluació de la qualitat de l'aigua de “les Basses d'en Coll” a partir
dels invertebrats aquàtics
Acció F4: Inventari i seguiment de la flora i de la vegetació
Acció F.5: Avaluació de la població reintroduïda de Emys orbicularis
Acció F.6: Seguiment de les poblacions d'amfibis
Acció F.7: Seguiment de les poblacions d'aus

Durant la realització del projecte, s’establiran uns punts clau per a valorar-ne el bon
funcionament i determinar les línies de continuïtat post projecte. Aquests punts a
avaluar dels exemplars alliberats seran:
1. creixement i bona condició física dels exemplars alliberats
2. absència/presència de reproducció
3. supervivència dels exemplars alliberats
4. taxa de creixement de la població
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FIGURA 17: Actuacions previstes per a la creació de noves basses per a Emys orbicularis a la
zona de Mas Pinell. El punt A preveu la restauració de la bassa on es localitzaren i capturaren
els darrers exemplars de tortuga d’estany a la zona (Mascort 1998).

E

D

A
B

C

FIGURA 18: Noves basses per a Emys orbicularis creades a la zona de Mas Pinell.
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FIGURA 19: Imatge aèria de les basses de nova creació del Mas Pinell obtinguda en vol
d’ultralleuger per al projecte.

FIGURA 20: Diferents vistes de basses de nova creació al Mas Pinell (punt E en figura
18).

Les accions contemplades en el projecte es desenvoluparan segons el cronograma
previst (Figura 21). Amb tot, aquestes poden variar o desplaçar-se en temps en
funció dels diferents resultats obtinguts i sota criteri i directrius de l’equip
multidisciplinari del projecte.
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FIGURA 21: Cronograma de les accions proposades en el projecte (Les accions
reflexades fan referència sols a aquelles d’incidència directe sobre l’espècie).

3.5 Metodologia general del projecte
Per avaluar el projecte de reintroducció de tortuga d’estany al Baix Ter cal realitzar
un seguiment intensiu dels exemplars alliberats a fi i efecte de valorar la seva
adaptació al nou entorn. Per a aquest seguiment s’emprarà diversos tipus de
metodologia:

3.5.1 Censos visuals (quantitatius i de presència/absència)
Per detectar la presència d'exemplars de tortuga d’estany (i de les altres
possibles espècies presents) es realitzarà un seguiment visual basat en la
prospecció de cossos i punts d'aigua susceptibles a la presència de tortugues.
Aquest seguiment visual es realitzarà mitjançant una sèrie de campanyes
constants a fi de poder comparar les variacions en el temps, a partir d'un
número significatiu de visites, del nombre d’observacions.
De cada visita es prendran dades de variables referents al temps (hora
d'observació, temps d'observació), variables ambientals i d'entorn i, en cas de
localitzar tortugues, paràmetres com l'espècie, una categoria de talla
corporal, activitat, comportament, posicionament dins de l'entorn immediat i
georeferenciació amb GPS.

3.5.2 Captura d’individus
La tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) presenten un estatus de protecció legislativa (veure punt 1.1.9) i per
poder realitzar captures científiques sense mort i amb restitució immediata al
medi, calen els permisos administratius per poder-les portar a terme.
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A) Captura i marcatge d’Emys orbicularis:
La captura d'exemplars de tortugues es pot realitzar de manera activa prèvia
localització visual amb un salabret o de manera manual, amb mètodes passius
com nanses o barbols (amb sardina, verat o un altre tipus d’esquer) o bé amb
mostrejos sistemàtics amb xarxes dependents en part del factor atzar.
Per a aquest estudi s’utilitzaran majoritàriament mètodes de captura passius
que permetin l'aplicació de tècniques de captura, marcatge i recaptura (C-MR) per a les estimes poblacionals. Tot i així, puntualment es podrien utilitzar
les altres metodologies descrites a fi d'optimitzar les campanyes de camp. Les
nanses (Figura 22) és el mètode més efectiu per a la captura de Emys
orbicularis tal com descriuen Pérez et al. (1979), Dunham et al. (1988) i
Keller (1997).

FIGURA 22: Diferents models de nanses amb esquer per a la captura de tortugues
aquàtiques. Esquerra: barbol o nansa flexible amb vela interceptora. Dreta: nansa
flotant rígida (Fotos: Marc Franch).

El marcatge es realitzarà amb una petita serra fent osques en les plaques
marginals segons un codi prèviament establert a fi d'obtenir diferents
combinacions numèriques (modificat de SERVAN 1986) (Figura 23). D'aquesta
forma s'obtindran marques permanents i individualitzades, indispensable per a
estudis de captura-marcatge-recaptura i de demografia en general a curt,
mitjà i llarg termini. El sistema de codificació de marcatge serà el mateix que
s'ha utilitzat fins ara pel CRT per a la identificació dels individus originaris i
que formen part de l’estoc de reproducció en captivitat.
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UNITATS
1-9

DESENES
10-99

CENTENES
100-999

MILERS
1000-9999

FIGURA 23: Sistema de codificació per al marcatge d’Emys orbicularis.

Una vegada capturats els exemplars, es marquen o s'identifiquen si havien
estat capturats prèviament, es sexaran quan sigui possible (As), es pesaran
(Tw) i se'ls prendrà una sèrie de mesures biomètriques (Figura 24). Les
mesures lineals es prendran amb peu de rei digital (0.01 mm de precisió) i el
pes mitjançant una balança electrònica (1g de precisió) i es farà recompte
d'anells de creixement (Aca) observables en les plaques pectorals. A les
femelles adultes se'ls realitzarà un palpat inguinal per detectar o no la
presència d'ous oviductals ja calcificats. Si fora possible se'ls prendria la
temperatura

cloacal

en

el moment

de

la

captura.

Es

prendrà

la

georeferenciació de la captura (GPS amb 2-5 m de precisió), l'hora de la
captura, dades ambientals (temperatura, insolació i temps atmosfèric)
sempre que sigui possible. Es prendran anotacions sobre l'estat general de
l'individu, possibles marques i cicatrius, ferides, anomalies de creixement i
notes sobre el comportament, activitat, alimentació i qualsevol altre aspecte
que fos d'interès i informatiu sobre la biologia, l'ecologia i etologia de les
tortugues.
N: Número identificatiu de la tortuga.
As: Sexe.
TW: Pes.
TCL: Longitud total (en horitzontal)
NCL: Longitud de la gualdrapa (en vertical).
CW1: Ample de gualdrapa entre 2ª i 3ª placa vertebral.
CW2: Ample total de gualdrapa.
CH: Alçada de gualdrapa (part central del pont).
MW1: Ample de la 3ª marginal posterior dreta.
BW: Ample mínim del pont.
HW: Ample del cap.
HH: Alçada del cap.
HL1: Longitud del cap.
MW2: Ample de la boca.
PL: Longitud del plastró.
PCL: Longitud precloacal de la cua.
POCL: Longitud postcloacal de la cua.
NL: Longitud de l’ ungla.
FL: Longitud extremitat anterior esquerre.
HL2: Longitud extremitat posterior esquerra.

FIGURA 24: Mesures biomètriques estàndard que es prendran en el projecte de
reintroducció d’Emys orbicularis.
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exemplar

es

realitzaran

una

sèrie

de

fotografies

digitals

referenciades per obtenir diferents mesures biomètriques específiques de
morfologia de plastró i gualdrapa. Aquestes imatges passaran a formar part
d'un banc d'imatges dels individus i un registre temporal individualitzat amb el
qual es podran extrapolar patrons de canvi associats al creixement
(modificació de la distribució colorimètrica del plastró, patrons de
melanisme, etc...). Amb aquest banc d'imatges es podrà, en un futur, fer un
seguiment individualitzat de cada individu de les poblacions.
Una vegada marcats els exemplars s’alliberaran en el mateix punt de captura
intentant així minimitzar el possible impacte i estrès de captura.

3.5.3 Radioseguiment
Per determinar el grau de mobilitat de l'espècie dins els ambients recuperats
o de nova creació i les relacions intra i interpoblacionals s'aplicaran tècniques
radiotelemètriques, que permeten seguir el moviment d'un grup d'individus
dels nuclis poblacionals en el seu hàbitat natural sense la necessitat de
mantenir un contacte continu durant un període relativament llarg de temps i
permet l'estudi intensiu de cada individu adaptat a les necessitats i
conveniències de l'observador.
L'estudi de la reintroducció de tortuga d’estany es realitzarà mitjançant la
utilització de radioemissors BiotrackTM. Aquests es fixaran mitjançant adhesiu
(cianocrilat) a la part posterior externa de la gualdrapa dels mascles i a
l'anterior de les femelles per evitar possibles alteracions en el comportament
de còpula (Figura 25). El pes dels emissors no ha de representar més del 2-4%
del pes dels individus. Una vegada fixats els emissors l'alliberament dels
exemplars es realitzarà en el mateix lloc on es capturin o bé on s’hagi previst
el punt de reintroducció d’exemplars.

FIGURA 25: (D’esquerra a dreta)Exemplar d’Emys orbicularis just en el moment de
l’alliberament. Tres individus insolant en una de les basses de nova creació a la zona
de Mas Pinell i Seguiment i localització dels exemplars radiomarcats a la zona d’estudi
(Fotos: Carles Feo & Marc Franch).
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Després de l’alliberament dels exemplars s'iniciarà la fase de localització i
seguiment dels diferents individus a raó de 2 localitzacions per individu durant
4 dies setmanals. Tot i així, si algun exemplar presenta una pauta de dispersió
que precisi major atenció, s'intensificarà el mostratge a fi de no perdre
informació relativa a l'esmentada pauta.
Una vegada localitzat un individu, es georeferenciarà la seva posició
mitjançant GPS (Garmin Legend CX) i es prendrà una sèrie d'informacions
relatives a l'hàbitat, a l'activitat de l'individu i a variables ambientals. Es
tabularà tota la informació a fi de rendibilizar-la per al seu posterior
tractament.

4. RECOMANACIONS POST-PROJECTE
Un cop finalitzat el projecte de reintroducció d’Emys orbicularis al Baix Ter en la
temporalització marcada pel mateix projecte, caldrà realitzar un seguit d’accions
indispensables perquè a llarg termini s’aconsegueixi assolir l’objectiu general del
projecte: la recuperació completa de la població de tortuga d’estany i que
aquesta sigui viable de forma autònoma.
Les accions a realitzar a posteriori s’engloben en aquelles que tindrien incidència
sobre els hàbitats i les que incidirien directament sobre la població de tortugues
reintroduïdes:

ACCIONS VINCULADES ALS HÀBITATS:
Les accions que requereixen una supervisió regular són (El codi d’acció fa referència
a l’ordre i característiques del punt 3.4):
-C.2 (Creació d'un sistema d'aiguamolls de depuració anterior a la llacuna
d'aigua dolça “els Basses d'en Coll”)
-D.1 (Seguiment dels nivells i els fluixos d'aigua): seguiment dels nivells,
fluixos i estat tròfic de l'aigua, principalment en el sistema d'aiguamolls
construïts, que permeti la seva regulació.
Les accions que requereixen manteniment són:
-C.3 (Transformació dels arrossars adjacents a la llacuna d'aigua dolça “els
Basses d'en Coll” a aiguamolls, prats de segada i bosc de ribera).

39

EmysTer
Projecte
LIFE-Natura

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

-C.5 (Restauració del bosc de ribera): durant els dos anys immediats a la
finalització del projecte deuran refer-se els arbres plantats que no prosperin;
els prats deuran segar-se com a mínim un cop l'any.
-D.3

(Neteja

periòdica):

control

de

la

vegetació

ruderal,

retirada

d'abocaments i neteja periòdica dels espais públics, itineraris, platges, etc.

ACCIONS VINCULADES A LA POBLACIÓ:
Acció F.5: Avaluació de la població reintroduïda de Emys orbicularis (Per a
seguir l’evolució i la dinàmica de la població reintroduïda).
Acció C.8: Retirada del medi natural d'exemplars de Trachemys scripta
elegans i altres quelonis aquàtics introduïts
Acció E.2: Campanya de sensibilització per evitar l'alliberament d'exemplars
de tortugues al·lòctones
Acció C.6: Cria d'exemplars d’Emys orbicularis per a la seva posterior
reintroducció. (En funció dels resultats del projecte i de les directrius
marcades per l’equip Multidisciplinari, es realitzarien alliberaments per a
consolidar el nucli reintroduït).

Per donar viabilitat a llarg termini de la població de tortuga d’estany reintroduïda, és
condició indispensable la protecció dels hàbitats que ocupa. En aquest sentit,
actualment la zona destinada a la recuperació de la població gaudeix d’un
reconeixement i estatus de protecció a nivell europeu al estar inclosa a la Xarxa
Natura 2000 (després de l’ampliació d’aquesta a 2005) com a Zona Especial Protecció
per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Interès Comunitari (LIC) (Figura 26).
A més, amb data de novembre de 2007, s’ha iniciat la tramitació de la llei de creació
del nou Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter (Figura 26). L’avantprojecte
preveu una superfície de 8.037 hectàrees (6.092 de terrestres i 1.945 marítimes) que
inclourien tot l’àmbit d’actuació del projecte de reintroducció amb una matriu de
protecció àmplia que permetria l’expansió poblacional de la tortuga d’estany a tot
l’espai dels aiguamolls del Baix Ter.
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FIGURA 26: Delimitació de l’espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 (LIC codi ES5120015)
(esquerra) i delimitació del futur Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i del Baix Ter (dreta)
(Font: DMAH).

La divulgació dels valors naturals de l'espai haurà de tenir continuïtat, amb la
reedició i distribució de fullets informatius, l'organització de visites guiades, el
manteniment

dels

panells

informatius,

l'organització

d'activitats

lúdiques

o

científiques, etc, a fi que la població local valori positivament aquests valors,
independentment de si es realitza o no un projecte d’aquestes característiques. En
aquest sentit cal destacar que el projecte Life que s’està desenvolupant ha editat 5
números d’un butlletí que té com a objectiu divulgar l’estat de les accions del
projecte i els valors naturals de l’àrea. A més comentar l’existència d’una
monografia sobre els coneixements científics i naturalístics del Baix Ter (Quintana &
Marí 2004).
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