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INTRODUCCIÓ
La tortuga de rierol (Mauremys leprosa), és una de les dues espècies de tortugues
aquàtiques autòctones que trobem a Catalunya. Malauradament les dues espècies es
troben amenaçades segons els criteris de la UICN i el Libro Rojo de anfibios y reptiles.
En el tram del riu Ripoll que passa per Sabadell els últims anys s’ha començat a detectar la
presència de la tortuga de rierol. Un dels fets que pot haver afavorit el retorn d’aquesta
espècie, en aquest riu antigament fortament degradat, principalment per l’activitat
industrial, l’antropització del riu i l’arribada d’espècies exòtiques invasores, són els esforços
de conservació que s’han realitzat els últims anys. Un exemple és el projecte de l’ADENC
“Fes Reviure el Ripoll”, de restauració del bosc de ribera i extracció de plantes invasores,
que recentment ha complert 10 anys.
Per tal de garantir la conservació d’aquesta espècie al riu Ripoll, l’any 2019 l’ADENC ha
iniciat el projecte de seguiment de la població de Mauremys leprosa i retirada de tortugues
exòtiques al riu Ripoll, per tal d’estudiar l’estat de les tortugues autòctones i ajudar a la
seva recuperació, alhora que es controlen les poblacions de quelonis exòtics invasors,
principalment la tortuga de florida ( Trachemys scripta), que competeixen directament amb
les espècies autòctones dificultant la seva conservació.

Figura 1. Zona d'estudi. Basses de Sant Vicenç de Jonqueres (Riu Ripoll).
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METODOLOGIA
L’estudi ha consistit en capturar el màxim nombre possible d’individus de tortugues,
marcar la closca per a individualitzar i alliberar els exemplars autòctons, retirant els exòtics
del medi. Així, en cas de que un individu torni a ser capturat podrà ser identificat.
Mitjançant aquest mètode de captura-marcatge-recaptura, es podrà conèixer l’estat de les
diferents poblacions de tortugues del Ripoll.
Per a la realització del projecte, s’han sol·licitat els permisos de manipulació de fauna
salvatge amb motius científics expedits per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per als encarregats del projecte, per tal de dur a terme les
diferents actuacions d’acord amb tots els reglaments i segons dicta l’administració.
· Mètodes de captura
El mètode de captura utilitzat és la trampa d'assolellament. Aquest tipus de trampa és una
de les millors opcions per realitzar la captura de quelonis en els rius o basses, ja que és un
mètode molt selectiu. El seu funcionament és simple, consisteix en la necessitat de les
tortugues aquàtiques de termorregular-se, sortint de l’aigua per buscar zones per escalfarse amb el Sol. Les tortugues busquen superfícies per calentar-se com la trampa
d'assolellament, que disposa de dues rampes per a que les tortugues hi pugin i una
plataforma basculant que fa que les tortugues caiguin a la trampa. Un cop dins, no en
poden sortir.
Un cop dins la trampa, les tortugues hi poden sobreviure durant un temps relativament
llarg (fins a 15 dies), ja que hi tenen espai suficient i poden sortir a respirar. La trampa té
una superfície total de 1,44 m² i 1 m de profunditat, espai suficient per mantenir-hi varis
individus adults.

Figura 2. Trampa d'assolellament.

4

Els avantatges d’aquest tipus de trampes són la seva gran especificitat (tota la fauna que
hi cau són tortugues) i la seva efectivitat, així com la facilitat d’instal·lació i de revisió. Per
accedir a la trampa els participants del projecte arriben a través de l’aigua vestits amb
petos de pvc prèviament desinfectats segons el protocol de bioseguretat establert. Els
individus capturats amb la trampa són transportats fins a la vora amb un salabre.
Les trampes d'assolellament han estat construïdes per membres de l’ADENC, utilitzant una
estructura rígida de pvc, rampes i plataforma de fusta i una xarxa de pesca amb un gruix
de malla de 3,5 cm (gruix de malla mínim per evitar la captura de fauna accidental,
principalment serp d’aigua, Natrix maura). L’ancoratge de la trampa per a evitar que es
desplaci un cop a l’aigua es realitza mitjançant ploms de busseig i corda.
Les revisions d’aquest tipus de trampa s’han dut a terme setmanalment durant dos
períodes: d’abril a juliol i de setembre a novembre. Durant el mes d’agost (període
d’estivació d’aquests animals) i els mesos d’hivern (hibernació) les trampes es retiren de la
bassa.
· Seguiment de les poblacions
S’han pres les mesures biomètriques de totes les tortugues capturades, tant exòtiques
com autòctones, incloent: longitud, amplada i alçada de la closca, longitud i amplada del
plastró, així com el pes de l’individu. Quan ha estat possible, també també s’ha determinat
el sexe dels exemplars, així com s’ha intentat detectar la presència d'ous en les femelles.
Aquestes dades permetran estudiar l'evolució de les poblacions de les diferents espècies
de tortugues del riu Ripoll.
Els exemplars d’espècies al·lòctones capturats han estat enviats al Centre de Recuperació
de Fauna de Torreferrussa i al CRARC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de
Catalunya), on en fan la gestió més adequada.
En el cas de les tortugues autòctones (Mauremys leprosa) abans d'alliberar-les de nou al
seu hàbitat natural es marquen les seves closques mitjançant un codi numèric. El sistema
de marcatge utilitzat és l'estàndard de Catalunya, mitjançant petites marques en les
plaques de la closca que identifiquen a l'individu amb un número únic. Cada placa
marginal (veure figura 3) té associat un valor numèric, la suma dels quals dóna un número
específic per a cada tortuga. En cada placa marginal només es fa una marca. Les plaques
marginals que es poden marcar són les 4 primeres i les 4 últimes de la dreta i l'esquerra;
d'aquestes plaques es marquen les necessàries per a obtenir el número d'identificació. Els
números assignats als diferents exemplars han estat proporcionats pel CRARC. Així,
mitjançant el mètode de captura-marcatge-recaptura, es podrà realitzar un seguiment de
cada individu i estudiar millor l'evolució de la població de tortugues de rierol del riu.
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Figura 3. Esquema del codi de marcatge

· Protocol de bioseguretat
Per a treballar en hàbitats aquàtics és necessari seguir un protocol de bioseguretat. Moltes
espècies de fauna aquàtica com ara els amfibis són sensibles a diverses patologies
fúngiques i bacterianes. Per aquest motiu és molt important seguir un protocol de
bioseguretat per a reduir al màxim el risc de transmissió de malalties a la fauna present en
la zona d'estudi.
I. Desinfecció del material: Tot el material que està en contacte amb l'aigua o amb les
tortugues (peto, salabre, caixes, bàscula, peu de rei...) és desinfectat, tant abans com
després de la seva utilització, amb una solució de Virkon 1%. En finalitzar la revisió de la
trampa, també es neteja amb aigua neta i es deixa assecar al sol. El mateix procediment
s'aplica també els paranys els dies que s'instal·len i es retiren.
II. Manipulació d'exemplars. Per a manipular tota la fauna que es troba dins dels paranys
s'utilitzen guants. Els guants utilitzats són d'un sol ús i de vinil (molt important no utilitzar
guants de làtex ni que deixin pols, ja que poden ser perjudicials per a la fauna). Els guants
també es desinfecten abans de començar la manipulació. Els dies en que s’han capturat
tant exemplars autòctons com exòtics, aquests es separen en diferents caixes durant la
presa de mesures biomètriques i es canvien de guants per a manipular els diferents
individus.
III. Marcatge. Abans i després de marcar les tortugues autòctones i abans d'alliberar-les,
s'aplica clorhexidina sobre la closca. Això evita que les petites osques del marcatge es
puguin infectar. Si accidentalment es provoqués una petita ferida a la tortuga, aquesta
també es desinfectaria amb clorhexidina.
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IV. Higiene. Després de manipular els animals les persones que han participat de la
manipulació es renten les mans amb sabó antisèptic. Aquest pas és important per a
garantir la seguretat dels manipuladors de no contraure cap malaltia de transmissió de
contacte amb rèptils com la salmonel·losi.
V. Seguretat dels participants del projecte. En cas de lesions (principalment mossegades)
es seguirien els següents passos: rentada de la ferida amb aigua i sabó antisèptic, control
de l'hemorràgia i desinfecció amb iode. Per aquest motiu, a les sortides de camp sempre
es porta una farmaciola amb aigua neta, sabó antisèptic, gases, iode, tiretes i guants.

RESULTATS

Nombre de captures

El nombre de tortugues capturat al llarg del 2019 en els dos períodes de trampeig ha estat
de 59 exemplars, en un punt de captura i amb una sola trampa d'assolellament.
D’aquestes captures tan sols un 3% han sigut de tortuga autòctona Mauremys leprosa, el
97% restant eren d’espècies exòtiques, la majoria d’elles, el 92%, de Trachemys scripta, la
principal espècie de queloni invasor dels ecosistemes d’aigües continentals a Catalunya.
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Figura 4. Nº de captures de tortugues realitzades al llarg de 2019. Inclou totes les tortugues
capturades, tant exòtiques com les autòctones.

Durant el 2019 s’han detectat un total de 5 espècies diferents de tortugues al riu Ripoll. A
part de les mencionades anteriorment, s’han trobat exemplars de Graptemys
pseudogeographica, Mauremys sinensis i Pseudemys sp., totes elles espècies exòtiques,
cada una en una proporció d’un 2% del total de quelonis. Aquestes tres espècies, tot i no
tenir el mateix potencial invasor que Trachemys scripta, també poden competir amb les
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tortugues autòctones i per tant cal extreure-les del medi natural. El focus d’entrada de
totes aquestes espècies exòtiques segurament sigui l’abandonament per part de persones
que han tingut aquestes tortugues com animal domèstics. Tot i així moltes d’elles, com és
el cas dels neonats o dels híbrids de Trachemys scripta observats a la zona d’estudi, siguin
el resultat de la reproducció que adults que ja resideixen en aquest hàbitat des de fa un
temps.
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Figura 5. Proporció de les diferents espècies de tortuga capturades al riu Ripoll (Sabadell).

Espècie

n.º d’individus

Trachemys scripta

54

Mauremys leprosa

2

Mauremys sinensis

1

Graptemys pseudogeographica

1

Pseudemys sp.

1

Taula 1. Nombre d’individus capturats de les diferents espècies.

S’han observat diferents subespècies de Trachemys scripta, sent la subespècie scripta , la
tortuga d’orelles groga (52%), la varietat més abundant d’aquesta espècie. En un
percentatge més petit també s’han trobat individus de la subespècie troostii, la tortuga de
Cumberland (13%) i elegans, la tortuga d’orelles vermelles (11%). També cal destacar
que un 17% de les Trachemys capturades eren híbrides, que probablement siguin fruit de
la interacció entre les diferents subespècies que comparteixen hàbitat al riu Ripoll. Un 7%
dels exemplars de Trachemys scripta capturats no s’han pogut identificat a nivell de
subespècie.
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Figura 6. Proporció de les diferents subespècies de Trachemys scripta capturades.

El càlcul de l’edat dels individus capturats s’ha realitzat mitjançant una relació amb la mida
de l’individu que, tot i ser una aproximació, que ens dóna una idea general de l’edat de
cada tortuga. Es considera que per sota dels 12 cm de longitud de closca, aquests són
juvenils. Mentre que les Mauremys leprosa si que assoleixen la maduresa sexual al arribar
als 12 cm, en el cas de les Trachemys scripta la maduresa sexual es considera que
s’assoleix quan els individus tenen una mida aproximada de 17-18 cm (en el cas de les
femelles).
Mitjançant aquesta relació es veu com el gruix de les captures corresponen a animals
adults. Tot i que si que s’ha observat la presència d’individus juvenils i nounats a la zona
d’estudi, la tipologia de trampa utilitzada probablement sigui més idònia per a la captura
d’individus adults de mida gran, ja que són els que principalment ocupen les millors zones
d'assolellament. Tanmateix, si el projecte segueix i es van retirant els exemplars adults de
tortugues al·lòctones del medi, es preveu que amb el temps la proporció d’individus
juvenils de Trachemys scripta i d’altres espècies exòtiques cada cop sigui més alta.
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Figura 7. Proporció de l’edat dels individus capturats.

L’altre caràcter que s’ha tingut en compte ha estat el sexe dels individus. En el cas dels
exemplars de Mauremys leprosa, dels quals només se n’han capturat dos individus, un
d’ells era una femella adulta i l’altre un mascle juvenil. En el cas de les Trachemys scripta
s’han capturat moltes més femelles que mascles. Durant aquest primer any de projecte a
la zona d’estudi, un 55% dels exemplars de Trachemys scripta han estat femelles i un
29% mascles. La resta eren exemplars juvenils o de sexe no identificat.
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Figura 8. Proporció dels diferents sexes de les Trachemys scripta capturades.
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Una altre informació que cal tenir en compte és que a la perifèria de la zona d’estudi es
van localitzar dos nounats de Mauremys leprosa, fet que indica que aquesta zona del
Ripoll pot ser una zona de cria d’aquesta espècie.

Figura 9. Un dels nounats de Mauremys leprosa al riu Ripoll (Sabadell).

11

Fitxes de seguiment de les Mauremys leprosa
Codi de marcatge

10025

Sexe

Femella

Recaptures i seguiment
Data

01/07/19

Parany

1

Corba
closca
(cm)

Longitut
closca
(cm)

13,5

12

Amplada
closca
(cm)
8,2

Alçada
closca
(cm)
4,1

Observacions
Recull fotogràfic 01/07/19
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Longitut
plastró
(cm)
10

Amplada
plastró
(cm)
6,3

Pes (g)

247

Ous

No

Codi de marcatge

-

Sexe

Mascle

Recaptures i seguiment
Data

06/07/19

Parany

1

Corba
closca
(cm)

Longitut
closca
(cm)

9

8,1

Amplada
closca
(cm)
6,2

Alçada
closca
(cm)
2,6

Longitut
plastró
(cm)
6,8

Amplada
plastró
(cm)
5,1

Pes (g)

84

Ous

-

Observacions
Sense codi de marcatge, ja que encara és juvenil i la seva mida no és la mínima recomanada per marcar-la.

Recull fotogràfic 06/07/19
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CONCLUSIONS
Aquest primer any del projecte de seguiment de la població de la tortuga de rierol i de
captura de tortugues exòtiques al riu Ripoll, ha estat un primer pas cap a la recuperació de
l’hàbitat i per al seguiment de la població d’aquesta espècie al riu Ripoll de Sabadell. A
més, aquesta primera fase ha consolidat el primer projecte de recuperació de fauna dut a
terme a Sabadell i al riu Ripoll, amb una projecció de futur per continuar treballant en la
conservació d’aquesta espècie territori.
Les actuacions realitzades al llarg de 2019 han resultat significatives per la millora de
l’estat de Mauremys leprosa en aquest hàbitat fluvial. La retirada de 57 exemplars de
tortugues exòtiques, principalment Trachemys scripta, probablement contribuirà
considerablement a la reducció de la competència entre espècies, afavorint a les tortugues
autòctones, les quals tindran més facilitat per accedir als recursos necessaris per a fer
viable la seva població.
Gràcies a la recopilació de dades biomètriques de tots els exemplars capturats, s’ha iniciat
una base de dades sobre les diferents espècies de tortugues del riu de gran utilitat.
Aquestes dades serviran com a base per facilitar el seguiment específic dels individus de
tortugues autòctones i de les seves poblacions, proporcionant una valuosa informació per
a futurs estudis.
Finalment, pel fet de que una de les principals vies d’entrada de fauna exòtica al riu Ripoll
és degut als alliberaments, un eix de treball important que s’hauria de treballar a Sabadell
és el d'educar i conscienciar a la ciutadania sobre els riscos i les problemàtiques generades
per les espècies invasores, per tal d’evitar futurs abandonaments d’animals domèstics al
medi natural. Aquesta conscienciació l’ADENC la pot realitzar a través de l’educació
ambiental que duu a terme amb les escoles de diferents municipis del Vallès, a més a més,
de material de difusió en els diferents mitjans digitals per intentar arribar al màxim de
població possible.
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