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RESUM 
 

Es descriuen les circumstàncies de la troballa d’una femella de Testudo graeca graeca morta al Massís 

del Montnegre amb ous al seu interior. 

 

PARAULES CLAU: Testudo graeca graeca; Al.lòctona; reproducció; ous; Montnegre; Península Ibèrica. 

 

 

ABSTRACT  

 

The find of a dead reproductive female of Testudo graeca graeca (alloctonous) in the Montnegre massif 

is described. 

 

KEY WORDS: Testudo graeca graeca; Alloctonous; reproduction; eggs; Montnegre Massif; Iberian 

Peninsula. 

 

 

RESUMEN 
 

Se describen las circunstancias del hallazgo de una hembra reproductora muerta (con huevos en su 

interior) de Testudo graeca graeca procedente del Macizo del Montnegre.  

 

PALABRAS CLAVE: Testudo graeca graeca; Alóctona; reproducción; huevos; Montnegre; península 

Ibérica. 

 

 
A la península Ibèrica i a les Illes Balears es tro-

ben poblacions de dues espècies de tortugues del 

gènere Testudo: T. graeca Linnaeus, 1758 i T. 

hermanni Gmelin, 1789, i d’aquestes dues espè-

cies, només la segona presenta poblacions a Ca-

talunya (RIVERA et al, 2011). 

El 8-10-2016, a prop de Sant Celoni, molt a prop 

de la carretera que porta a Olzinelles (Vallès 

Oriental), a la vessant Oest de la Pedra Miradora 

(354 m) i una alçada d'uns 100 msnm, just a l'en-

trada del Parc Natural del Montnegre [U.T.M. 31 

DG51] es va trobar a prop d’un camí una closca 
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d'una Testudo graeca morta, l'interes del qual rau 

en una sèrie de peculiaritats. 

La zona està poblada per una sureda (Quercus 

suber) moderadament humida, amb un sòl força 

descobert, amb poques pedres i molt magra vege-

tació herbàcia i arbustiva que deixa bona visibili-

tat i poca cobertura arran de terra. 

La closca trobada pertanyia a un exemplar esca-

pat o assilvestrat de Testudo graeca, femella, 

aparentment força vella (15,7 cm), ja esqueletit-

zada i amb ous sense pondre al seu interior (Fig. 

1). A l'interior de la closca es van recuperar larves 

o puparis buits de Calliphoridae, Micetophilidae i 

les característiques larves de Penthetria cf. fune-

bris (Bibionidae) es trobaven al cadàver de la 

tortuga de forma oportunista, i provenien en reali-

tat de la fullaraca i el terra. Com a característica 

morfològica curiosa, la placa supracaudal es tro-

bava com “desgastada” de forma desigual a la 

part central, però la placa còrnia es trobava pre-

sent així que pot ser no era desgast sinó una mal-

formació congènita (Foto 1, requadres). 

A l'interior de la closca es trobaven cinc ous molt 

podrits però sencers (Fig. 1) que mesuraven: 33.7 

x 25.6; 31.9 x 26.6; 30.7 x 26; 31.2 x 25.9; 32.1 

x 26.9 (mitja de 31.9 x 26.2). 

A Doñana s’han descrit postes d’un a set ous 

(excepcionalment vuit), amb una mitjana de 3,5 

ous.  La  grandària  dels  ous  és, de mitjana, 33.9 

x 28 mm (DÍAZ-PANIAGUA & ANDREU, 2015).  La 

mida de posta de la femella trobada és una mica 

superior a la mitjana de Doñana, però les dimen-

sions dels ous una mica inferiors, o sigui, que 

està dintre de la normalitat a la península Ibèrica. 

A la Península, les postes de T. graeca esdevenen 

d’abril a juny (rarament fins al juliol) (DÍAZ-PANIA-

GUA & ANDREU, 2015) però tot i que ja estava 

esqueletitzada, feia una forta pudor encara i por-

tava els ous dintre, potser anòmalament retin-

guts. Pensem que la mort va esdevenir cap al 

final de la primavera o més aviat just al comen-

çament de l'estiu. Alguna de les exúvies i puparis 

eren d’espècies de primavera.  

Testudo graeca és, de les espècies no indígenes, 

pot ser la més abundant en cites al llarg de Cata-

lunya, fruit d'un llarg i intens comerç massiu en el 

passat, i d'unes condicions de vida no molt dife-

rents a les seves originals, més si es té en compte 

la seva àmplia distribució i diversitat de subespè-

cies (de vegades considerades espècies) i morfo-

tips lligats a condicions ambientals diferents. 

És molt curiós que T. graeca graeca a part de ser 

la tortuga de terra al·lòctona més abundant, (52 

quadrícules amb 72 individus a Catalunya segons 

l’article de SOLER et al. (2010), sigui la quadrícula 

adjunta a aquesta (DG50), una de les de major 

concentració de cites. Amb aquestes dades i la 

present evidència de reproducció, pot ser seria 

interessant considerar la possibilitat de que en 

aquesta zona (o altres d’alta concentració de 

dades) hi puguin haver establertes veritables 

poblacions assilvestrades. 
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Figura 1: Closca de l’exemplar de T. graeca graeca, amb ossos solts que es trobaven dintre i els cinc 

ous esmentats al text.  En els requadres, aspecte desgastat de la escata supracaudal per fora (a la 

esquerra) i per dintre (a la dreta).  Fotos: Oscar Arribas.  

 

 
 

 

 


