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Resum  
Es presenten els primers resultats d’un projecte de gestió i seguiment de quelonis a la 
Reserva de Fauna Salvatge de l’illa d’Audí (Tortosa). Aquest projecte (encara en 
execució) incorpora accions de conservació de quelonis (amb eradicació d’espècies 
exòtiques i actuacions de millora de l’hàbitat) i accions de restitució de fauna 
(reintroducció pilot de tortuga de rierol Mauremys leprosa amb seguiment biomètric i 
comportament/adaptabilitat d’exemplars en l’espai de reintroducció).  
Es presenten els resultats obtinguts en les campanyes anuals de 2009 a 2012. Segons les 
dades  obtingudes en aquests quatre anys la densitat de població de la tortuga de florida 
seria reduïda. La reintroducció pilot de tortuga de rierol ha donat els primers resultats 
positius: s’ha pogut obtenir dades de seguiment entre el 84% (any d’alliberament) i el 
30% (anys posteriors) dels exemplars reintroduïts; els resultats biomètrics i de distribució 
indiquen una bona adaptació física de l’espècie a l’entorn de reintroducció i alhora s’ha 
pogut confirmar la reproducció en estat natural dos anys després de la reintroducció. La 
recuperació de llacunes com a mesura de conservació de l’hàbitat, sembla que ajuda a 
incrementar el domini vital de la tortuga de rierol a l’espai, alhora que contribueix al 
manteniment de les zones humides de la Reserva de Fauna.  
 
 

Abstract 
This article presents the first results from a management and monitoring’s project of 
chelonians in the “Reserva de Fauna Salvatge de l’Illa d’Audi” (Wildlife Reserve of 
Audí’s Island). This project (still in progress) includes chelonian conservation actions 
(eradication of exotic species and habitat improvement actions) and restoration actions 
(pilot reintroduction of the Mauremys leprosa with biometric monitoring and behavioural 
/ adaptability of specimens in reintroduction's space). This study shows the results of the 
annual campaigns from 2009 to 2012. According to the data obtained in these four years, 
Trachemys scripta population's density has reduced. The pilot terrapin’s reintroduction 
has achieved the first positive results: it has been controlled between 84% (year of 
release) and 30% (years after) of the reintroduced animals. The biometric and distribution 
data indicate a good physical adaptation of the species into the reintroduction habitat and 
also it has been confirmed the reproduction of Mauremys leprosa in the wild two years 
after reintroduction. The recovery of lagoons and habitat conservation actions carried out 
are believed to help increasing the terrapin’s vital domain in the space, contributing to the 
maintenance of wetlands in the Wildlife Reserve.  
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INTRODUCCIÓ 
 

El tram baix del riu Ebre està afectat per importants alteracions antròpiques que han 
conduït, en paral·lel, a la proliferació d’un gran nombre d’espècies exòtiques. Entre 
elles la tortuga de Florida (Trachemys scripta), d’origen americà,  és considerada com 
una de les 100 espècies invasores més esteses (Lowe et al., 2004) i habita aquest espai 
natural. La seva presència comporta una sèrie de repercussions ecològiques negatives 
en relació amb la competència que pot exercir sobre altres espècies autòctones pel que 
fa als llocs d’insolar (Cady & Joly, 2003, 2004), així com possibles riscs sanitaris i 
zoonòtics que podrien suposar contagis per a la fauna autòctona (Hidalgo-Vila, 2006).  
 
 
MATERIAL I MÈTODES  
 

L’any 2009 es va iniciar un projecte de conservació de quelonis a la Reserva de Fauna 
Salvatge de l’illa d’Audí (Desplegada per l'Ordre de 10.11.1995, per la qual es declara 
reserva natural de fauna salvatge les illes de l'Ebre /DOGC Núm: 2130 /pàg. 8620 
/95313047), un espai fluvial del tram baix del riu Ebre, localitzat al municipi de 
Tortosa (Terres de l’Ebre, Catalunya). Aquest espai natural alberga una biodiversitat 
d’especial interès per a la conservació. L’àrea protegida compren un total de 34,5 ha, 
de les quals un 28% (9,9ha) constitueixen espais humits de gran interès geoecològic, 
formant llacunes en antics cursos subsidiaris de l’Ebre, també denominats  “galatxos”. 
En aquest espai és on es du a terme el projecte de gestió i seguiment de quelonis, que 
consisteix en l’aplicació de campanyes d’eliminació de tortugues al·lòctones, posterior 
alliberament de tortugues autòctones (Mauremys leprosa), seguiment de les mateixes i 
restauració d’hàbitat.  
 
Eradicació de tortugues al·lòctones 
El programa d’eradicació de tortugues al·lòctones s’ha dut a terme mitjançant 
tècniques de trampeig amb nanses de captura. S’han fet campanyes durant els anys 
2009, 2010, 2011 i 2012 amb un total de 6 nanses distribuïdes uniformement al llarg 
del galatxo de l’illa d’Audí. També s’han detectat visualment des d’estacions 
d’observació. Es van fer prospeccions 3 cops per setmana, anotant el resultat del 
trampeig realitzat, així com un conjunt de paràmetres ambientals i dades hidrològiques 
(que no es presenten en aquest article). Per tal d’afavorir la captura es van utilitzar 
esquers (tipus peix o pollet) disposats dins de les nanses, aquests esquers es canviaven 
un cop presentaven símptomes de deteriorament importants.  
 
Reintroducció de la tortuga de rierol  
La primera reintroducció es va realitzar 4 mesos després de l’inici de la campanya 
d’eradicació d’espècies exòtiques i va consistir en l’alliberament de 13 exemplars 
l’any 2009, 2 l’any 2011 i 4 al 2012. Els exemplars provenien de l’estació biològica 
del Parc Natural del Delta de l’Ebre. L’alliberament va ser de tipus dur (hard release), 
sense facilitar-los cap mena d’ajuda. Prèviament, les tortugues van ser examinades i 
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identificades, alhora què 7 exemplars dels reintroduïts es van monitoritzar mitjançant 
emissors de radioseguiment “bio-track”. 
El seguiment de la població reintroduïda es va realitzar mitjançant trampeig 
(aprofitant les mateixes nanses i període de temps de les campanyes d’eradicació de 
tortugues al·lòctones) i radioseguiment 3 cops per setmana, anotant la localització 
UTM. Amb les dades obtingudes del trampeig es va fer un seguiment de l’evolució 
biomètrica i de l’índex de capturabilitat, per tal de valorar l’eficàcia del trampeig i 
l’adaptabilitat física dels individus al nou medi. Amb les dades del radioseguiment es 
va analitzar la preferència d’hàbitat en funció de les localitzacions UTM registrades i 
posterior identificació de l’hàbitat a camp, així com el domini vital de l’espècie amb el 
mètode del Mínim Polígon Convex (Mohr, 1947), per al 90% i 50% de localitzacions 
de cada individu.  
 
 
RESULTATS  
 

Seguiment mitjançant tècniques de trampeig 
 
Els resultats de les captures es presenten en la figura 1, tant per l’espècie tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa) com per la tortuga de florida (Trachemys scripta). 
 
Taula 1: resultats del trampeig amb nanses de captura per a la tortuga de florida i tortuga de rierol. 

 

   2009     2010     2011     2012 

 Temps de trampeig (hores))    1992 2712 1656     2592 

Tortuga de florida        

 Nombre de captures 2 6 0 0 

  Observacions 10 6 0 1 

Tortuga de rierol         

 Alliberats 13 0 2 4 

 Nascuts 0 0 0 6  

 Nombre d'animals capturats 11 4 5 7  

 Nombre de recaptures  63 8 8 13 

 
Tots els exemplars al·lòctons de tortuga capturats pertanyen a l’espècie Trachemys 
scripta  (i a la subespècie T. s. elegans). La població, tot i ser present segons les dades 
recollides, manté una reduïda densitat. El descens de les captures, en paral·lel a la 
manca d’observacions directes, confirma una possible baixa competència 
interespecífica amb possibles poblacions de tortugues autòctones. Tot i això, no s’ha 
detectat cap individu autòcton procedent del propi espai.  
La reintroducció de la tortuga de rierol va consistir en l’alliberament de 13 exemplars 
l’any 2009, 2 l’any 2011 i 4 l’any 2012. Amb les campanyes de seguiment s’ha pogut 
realitzar el control del  84% del exemplars durant l’any de l’alliberament i el 30%-
35% dels exemplars durant els anys 2010, 2011 i 2012. Alhora, s’ha confirmat la 
reproducció  en estat natural amb la captura de 6 exemplars amb una diferenciació de 
mida significativa, conseqüència de dues postes (com a mínim) en anys diferents: 
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Senill 

Bosc galeria

Aigua/marge llacuna

Esquema galatxo 

Bosc de ribera

Llacuna

100 0 500 m

possiblement 2 exemplars nascuts durant la tardor de 2010 o la primavera de 2011 i 4 
exemplars nascuts durant la tardor de 2011 o la primavera  de 2012. 
 
Seguiment mitjançant el radioseguiment 
Els resultats del radioseguiment es presenten en la taula 2 i figura 1. 
 

 
Taula 2: resultats del radioseguiment de la tortuga de rierol. 
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    2010 2011 2012 2010 2011 2012 
1 71                        

6 11                        

7 109               5232 607 8,6 10958 1172 9,3 8999 1112 8,1 

9 83               230 17 13,5 1838 431 4,3 1491 132 11,3 

12 53                        
14 9                        

15 28                        
 

Ind.: Codi individu radiomarcat. 
Loc.: Nombre de localitzacions per individu. 
MPC90: Mínim Polígon Convex en m² per al 90% de localitzacions. 
MPC50: Mínim polígon Convex en m² per al 50% de localitzacions. 
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1, 2, 3, 5 i 6: llacuna d’aigua procedent del riu Ebre. 
4: ullal d’aigua procedent d’aqüífer lateral. 
5 i 6: llacuna recuperada. 

Inici 
galatxo 

Final 
galatxo 

Figura 1: esquema de la morfologia del galatxo de l’illa d’Audí amb les localitzacions (punts) a 
partir de radioseguiment de tots els exemplars radiomarcats per als anys 2010, 2011 i 2012. Es 
diferencien en colors el tipus d’hàbitat present per cada localització.  
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Dels 7 individus radioseguits s’ha aconseguit fer el seguiment, durant tres anys, dels 
exemplars 7 i 9. La resta d’exemplars han estat seguits durant períodes més curts de 
temps per diverses circumstàncies: exemplar 1-perd l’emissor, exemplar 12-mort, 
exemplar 6, 14 i 15 deixen d’emetre senyal per causes desconegudes.   
L’exemplar 9 ha mantingut un àrea molt restringida (k50 inferior a 450m² i k90 
inferior a 1.800m²). En canvi l’exemplar 7, ha tingut una dispersió més activa en 
cobrir una àrea vital pròxima del voltant de 5000 m²  (k90 any 2010) i uns 10.000 m² 
(k90 any 2011 i 2012). Tot i que l’espècie mostra una bona capacitat de dispersió, tal i 
com s’ha registrat a l’exemplar 7 (màxim desplaçament de 872 m), el domini vital a 
partir de les 364 localitzacions registrades de tots els individus i per tots els anys de 
seguiment, queda clarament restringit a l’interior del galatxo (veure figura 1). No s’ha 
registrat cap localització en espais fluvials pròxims tot i la bona continuïtat amb el 
curs principal del riu Ebre. Aquest fet s’explicaria per la particularitat ecològica i 
geomorfològica que ofereix aquest espai i que alhora sembla assegurar una bona 
adaptabilitat de l’espècie i també un control efectiu de la població. El registre de 
noves localitzacions en les llacunes recuperades (veure figura 1, llacunes 5 i 6, any 
2012) confirma que aquestes accions de millora de l’hàbitat contribueixen a 
augmentar el domini vital dels exemplars reintroduïts.  
Respecte la preferència de l’hàbitat, la fidelitat de l’espècie s’associa majoritàriament 
a les bandes de senillar (Phragmites australis) (75%), seguidament de l’aigua/marge 
(17%) i bosc de galeria (8%), sobretot aquest últim en moments d’increment del nivell 
del riu per avingudes.  
 
 
 
DISCUSSIÓ 
 

Vistes les principals preferències dels exemplars reintroduïts i el seu comportament en 
el medi es pot concloure que el galatxo de l’illa d’Audí constitueix un hàbitat idoni 
per albergar poblacions de tortuga de rierol. Per això, s’aconsella seguir amb les 
accions de reintroducció com a mesura de restabliment d’una població al tram fluvial i 
últim del riu Ebre. 
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