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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 va iniciar 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. Riu Ripoll (Sabadell).

METODOLOGIA
Aquest estudi consisteix 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
Les captures de tortugues s’han fet a partir de dos tipus de trampa flotant, la
trampa d’assolellament i la minnow trap. Totes dues tenen l’objectiu de capturar
quelonis però es basen en diferents necessitats fisiològiques d’aquests animals.
En primer lloc, tenim la trampa d’assolellament que es basa en la necessitat
de les tortugues d’escalfar-se amb el sol i assolir una temperatura corporal
adequada per poder realitzar les seves funcions vitals. Consisteix en una xarxa
de pesca subjectada per una estructura quadrada de PVC amb dues rampes de
fusta que permeten accedir a la trampa. Al mig d’aquesta hi ha una taula de
fusta que oscil·la cap als dos costats, així si una tortuga puja sobre aquesta
plataforma basculant caurà dins i no podrà sortir (Figura 2).

Figura 2. Trampa d'assolellament.

La trampa permet la supervivència de les tortugues fins a 15 dies, ja que poden
sortir a respirar i hi ha l’espai suficient per a conviure varis individus adults. A
més a més, és específica per capturar tortugues, ja que el diàmetre de la xarxa
de pesca permet que altres animals que hagin sigut capturats puguin sortir,
com per exemple les serps.
Una avantatge d’aquest mètode de captura és la seva fàcil instal·lació i revisió.
Per instal·lar-la, es necessita un element per poder fixar-la a terra o a algun
element de la superfície. En aquest cas, es va lligar a una illa flotant present a
la bassa i es va fabricar una ancora amb una corda i una pedra gran.
La revisió s’ha fet setmanalment o quinzenalment, entre els mesos de setembre
i novembre. Dues persones accedeixen a l’aigua amb petos de PVC prèviament
desinfectats amb Virkon i un salabre, on transportaran les tortugues capturades
fora de l’aigua. Així doncs, la trampa d’assolellament és efectiva durant els
mesos on les tortugues estan actives (no hibernació): del març al juliol i del
setembre al novembre.
En segon lloc, s’ha construït aquest any una segona trampa, la minnow trap o
trampa d’esquer. Consisteix en una malla de plàstic i tubs de PVC que formen
una estructura rectangular. En un dels extrems, la “boca” de la trampa hi ha
una obertura que permet l’entrada dels animals però en dificulta la seva sortida.
L’altre extrem està completament tancat perquè les tortugues no puguin sortir i
es quedin atrapades dins la trampa. A les quatre cantonades superiors hi ha
flotadors per assegurar la flotabilitat de la trampa i permetre un espai perquè
els animals capturats puguin respirar. Al centre hi ha un cilindre fet amb malla
de plàstic on s’hi col·loca esquer per atraure als animals, que s’introdueix
gràcies a una obertura localitzada a la part superficial. Aquesta obertura també
serveix per extreure els individus atrapats (Figura 3).

Figura 3. Minnow trap.

Aquesta trampa, tot i no ser tan específica, està dissenyada perquè els quelonis
hi puguin entrar però no en puguin sortir i altres animals més grans no hi
puguin accedir i animals més petits no puguin sortir.
També té una fàcil instal·lació i revisió. En el cas de la instal·lació es igual que
la trampa d’assolellament però en aquest cas la revisió s’ha de fer cada 3 dies.
· Seguiment de les poblacions
Es prenen diferents mesures biomètriques, tant de les tortugues exòtiques com
les autòctones que s’han capturat. Aquestes mesures són: la longitud, amplada
i alçada de la closca, la curvatura de la closca, la longitud i amplada del plastró i
el pes de l’individu (Figura 4). Amb aquestes mesures es pot determinar l’edat
de la tortuga (juvenil o adult), i en els casos que es possible es determina el
sexe i la presència d’ous en les femelles. També s’escriuen algunes observacions
atípiques dels individus, com lesions o ferides. Aquestes dades permeten
estudiar l'evolució de les poblacions de les diferents espècies de tortugues del
riu Ripoll.

Figura 4. Presa de dades biomètriques d'una Trachemys scripta scripta.

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 adultes, 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 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 (Figura 5). 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.

Figura 5. 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.
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
Durant el 2020 hi ha hagut dos períodes de trampeig, però les revisions en el
primer període han estat subjectes a les restriccions per la Covid-19, així doncs,
la trampa estava instal·lada només quan les mesures sanitàries ho permetien.
Durant el segon període, a la tardor, la trampa ha estat instal·lada des del
setembre fins a la primera setmana de desembre. La inactivitat a partir del mes
d'octubre ens podria indicar en quin moment comencen la hibernació, tot i que
hi hagut alguna captura puntual a la tardor (Figura 6).

Figura 6 . Nº de captures de tortugues realitzades al llarg de 2020. Inclou totes les tortugues
capturades, tant exòtiques com les autòctones.

El total d’exemplars capturats ha estat 23, en un únic punt i trampa
d’assolellament. D’aquests 23 individus capturats el 22% han sigut tortugues
de rierol (Mauremys leprosa) i el 72% restant han sigut de tortuga de Florida
(Trachemys scripta) (Figura 7).
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Figura 7. Nombre i percentatge de les espècies de tortuga capturades al 2020.

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, 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 tortugues de rierol si
que assoleixen la maduresa sexual a l’arribar als 12 cm, en el cas de les
tortugues de florida 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).
La majoria dels individus capturats corresponen a individus adults (64%) i el
36% eren juvenils. Cal destacar, que la relació d’individus juvenils / adults ha
augmentat respecte l’any anterior. En el cas de la tortuga de rierol tots els
individus capturats eren juvenils (Figura 8).
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Figura 8. Edats de les tortugues capturades al 2020.

Un altre caràcter a determinar ha estat el sexe dels individus. En termes
generals, hi ha hagut un nombre molt semblant de mascles i femelles, 36% i
41% respectivament. En la tortuga de rierol, com que tots els individus
capturats eren juvenils, no s'han determinat els sexes. En el cas de la tortuga
de Florida, s’han identificat 7 mascles i 9 femelles.

Les dades d'aquest segon any d'estudi, tot i ser difícilment comparables amb les
del 2019, si que ens dona informació interessant respecte a l'evolució de la
Mauremys leprosa en aquesta bassa. Una dada interessant és la proporció de
captures d'aquesta espècie en comparació a les exòtiques. En un any s'ha
experimentat un augment del 19%, fet que ens pot indicar que l'esforç
d'extracció d'espècies exòtiques està sent efectiu, i comença a afavorir a la
tortuga de rierol (Figura 9).

Figura 9. Comparació de les captures de tortugues de 2019 i de 2020.

El fet de que tots els individus capturats de tortuga de rierol fossin juvenils,
sembla indicar que la població d'aquesta espècie en el tram estudiat és molt
jove, i que s'ha començat a establir recentment, degut a les millores de
restauració ecològica que els últims 20 anys s'han realitzat al riu Ripoll, i que
han transformat aquesta zona, en un espai més idoni per l'espècie.

CONCLUSIONS
En el segon any d’aquest projecte, tot i que s’han capturat pocs individus, hi ha
hagut un augment en la proporció de Mauremys leprosa capturades respecte
l’any anterior. En aquests dos anys s’han retirat 75 tortugues exòtiques, fet que
ha afavorit significativament la situació de la tortuga de rierol al riu Ripoll. Però
encara que la situació hagi millorat, s’han de seguir fent actuacions per garantir
la conservació de la Mauremys leprosa.
L’any 2021 es vol iniciar un nou mètode de captura mitjançant la minnow trap.
Aquesta trampa permetrà capturar un major nombre d’exemplars alhora que
permetrà estudiar la conducta de les tortugues cap a un nou estímul. També, es
començarà una recerca de noves basses o zones del riu on seguir realitzant
aquest projecte. Això, ens donarà més informació sobre l’estat de la població de
Mareumys leprosa en diferents trams del riu Ripoll i ens permetrà avaluar l’estat
ecològic d’aquest.
Finalment, s’haurà de seguir treballant l’educació ambiental, ja que una de les
principals vies d’entrada de fauna exòtica al riu Ripoll és degut als alliberaments. L’objectiu d’això és a la ciutadania sobre els riscos i les problemàtiques
generades per les espècies invasores i 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.

Figura 10. Jove de tortuga de rierol trobat durant la campanya de 2020.

