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RESUM 
 

Durant els anys 2017 i 2018 s’ha dut a terme un cens de la població de tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa) a l’Aiguamoll de la Bòbila (Santpedor). S’han obtingut resultats anuals i globals referents a la 

biometria dels animals, estructura poblacional, relació de sexes i s’ha pogut realitzar una estima 

poblacional i de densitat de l’espècie. Durant els 2 anys d’estudi s’han obtingut un total de 153 

captures i 69 recaptures. Les classes d’edat es troben ben repartides entre adults 41%, subadults 39% 

i juvenils 20%. En adults, la longitud mitjana de la closca ha estat de 174 mm per als mascles i de 199 

mm per les femelles, i la mitjana de pes ha estat de 640 g per els mascles i de 1079 g per les 

femelles. L’estima poblacional mitjançant el mètode (Lincoln-Petersen) és de 103 exemplars amb un 

error típic de 93-119 exemplars i una densitat de 34 tortugues/ha. 

 

PARAULES CLAU: Tortuga rierol; Mauremys leprosa; Santpedor; biometria; estructura poblacional; 

densitat. 
 

 

ABSTRACT  
 

Characterization of the Spanish Terrapin (Mauremys leprosa) population in Aiguamoll de la Bóbila 

(Bages, Catalonia): 

During the years 2017 and 2018, a census of the Spanish Terrapin (Mauremys leprosa) population has 

been carried out in Aiguamoll de la Bóbila (Santpedor). Annual and global results have been obtained 

regarding to the biometry of animals, population structure, sex ratio, and it has been possible to 

estimate the population and density of the species. During the 2 years of study, a total of 153 captures 

and 69 recaptures have been obtained. The age classes are well distributed among adults 41%, sub-

adults 39% and juveniles 20%. In adults, the average length of the shell was 174 mm for males, and 

199mm for females, and the weight average was 640  g for males and 1079 g for females. The 

population estimation using method (Lincoln-Petersen) was 103 turtles, with a typical error of 93-119 

specimens and a density of 34 turtles/hectare. 
 

KEY WORDS: Spanish terrapin; Mauremys leprosa; biometrics; population structure; density. 
 

 

RESUMEN 
 

Caracterización de la población de galápago leproso (Mauremys leprosa) en el Aiguamoll de la Bóbila 

(Bages, Cataluña): 

Durante los años 2017 y 2018 se ha llevado a cabo un censo de la población galápago leproso 

(Mauremys leprosa) en el Aiguamoll de la Bóbila (Santpedor). Se han obtenido resultados anuales y 
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globales referentes a la biometría de los animales, estructura poblacional, relación de sexos y se ha 

podido realizar una estima poblacional y de densidad de la especie. Durante los 2 años de estudio se 

han obtenido un total de 153 captures y 69 recapturas. Las clases de edad se encuentran bien 

repartidas entre adultos 41%, sudadultos 39% y juveniles 20%. El tamaño medio de los machos 

adultos ha sido de 174 mm de longitud de caparazón y 640 g de peso; de las hembras 199 mm de 

longitud de caparazón y 1079 g de peso. La estima poblacional mediante el método (Lincoln-Petersen) 

es de 103 ejemplares con un error típico de 93-119 ejemplares y una densidad de 34 tortugas por 

hectárea. 

 

PALABRAS CLAVE: Galápago leproso; Mauremys leprosa; Santpedor; biometría; estructura 

poblacional; densidad. 

 
 

INTRODUCCIÓ 

Fins fa uns anys la tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa) no era una espècie gaire abundant a 

Catalunya, però en la darrera dècada s’ha 

observat un important augment de les citacions 

de l’espècie en aquest territori (FRANCH, et. al, 

2015). 

Per a la comarca del Bages la bibliografia o 

ressenyes sobre la presència de tortuga de 

rierol són escasses i antigues (JUNYENT, 1985; 

BORRÀS i POLLS, 1987). Cites més recents 

confirmen la seva existència a la comarca, 

concretament a la zona humida de la Corbatera 

i Meandre de Castellbell (VILARNAU, et. al, 

1997). A l’Aiguamoll de la Bòbila ha sigut citada 

regularment a partir de l’any 2005 (Marc Illa, 

com. pers.). 
 

Durant l’any 2015 es va iniciar el Projecte 

Mauremys-Bages impulsat per la Sociedad 

Herpetológica Valenciana (So.He.Va.) que 

consisteix en el mostreig de diferents torrents i 

zones humides de la comarca amb la finalitat 

d’actualitzar la seva distribució, conèixer el seu 

estat de conservació, retirar les tortugues 

exòtiques i promoure la conscienciació 

ciutadana (GONZALEZ i RIBÓ, 2016). 
 

L’Aiguamoll de la Bòbila està localitzat al terme 

municipal de Santpedor, a uns 500 metres al 

sud del nucli urbà. Ocupa una extensió de 3 ha 

de zona inundable i unes 5 ha de zona per 

reforestar. Es tracta d’una zona humida 

d’origen antròpic que es va originar arrel de 

l’extracció d’argiles que realitzava una bòbila 

durant la dècada de 1920 i que va propiciar el 

rebaixament del sol fins arribar al nivell freàtic. 

A la dècada de 1980 la bòbila va finalitzar la 

seva activitat i la zona es va convertir en un 

abocador. 

L’any 1992 la Junta de Residus clausurà 

l’abocador, retirant les deixalles. Dos anys 

després una organització ecologista local 

gràcies a una subvenció del Departament de 

Medi Ambient va restaurar i reconvertir la zona 

en un aiguamoll, creant diferents microhàbitats. 

En anys posteriors s’ha continuat realitzant 

millores que han convertit aquest indret en un 

espai natural amb gran diversitat d’espècies 

animals i vegetals, especialment ocells on s’han 

detectat 200 espècies (Marc Illa, com. pers.) 

Durant l’any 2016 aprofitant la sequera que va 

patir l’aiguamoll, es va realitzar una extracció 

de tortugues exòtiques retirant un total de 18 

individus adults de Trachemys scripta scripta i 

T. s. elegans i 1 exemplar de Graptemys 

pseudogeographica per part del cos d’Agents 

Rurals (Marc Illa, com. pers.).  
 

La procedència de les tortugues de rierol de 

l’Aiguamoll de la Bòbila és incerta. En tractar-se 

d’un hàbitat aïllat i de creació relativament 

recent, els animals han arribat allà, colonitzant 

l’aiguamoll des de zones properes o bé a partir 
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d'alliberacions d’exemplars per part dels 

humans. Aquesta segona opció és la més 

probable, ja que s’ha constatat l’alliberament 

d’exemplars per part de particulars (Marc Illa, 

com. pers.). 

 

MATERIALS I MÈTODES  

S’han dut a terme mostrejos durant els anys 

2017 i 2018 entre els mesos de maig a 

setembre. S’han realitzat un total de 4 sessions 

de mostreig de 4 setmanes de duració en un 

total de 7 estacions de mostreig revisades 

setmanalment. Per a la captura de les 

tortugues s’han fet servir nanses de pesca de 

tipus embut, adaptades per a la captura de 

tortugues. També s’ha utilitzat un mornell doble 

amb pantalla. Per atraure les tortugues s’ha 

utilitzat peix o fetge de pollastre com a esquer. 

Per a la presa de dades biomètriques s’ha 

utilitzat un peu de rei amb precisió 0’05cm y 

una bàscula digital amb capacitat de 3kg i 

precisió d’1g. 

Per marcar cada individu s’ha utilitzat una 

petita serra de metalls realitzant uns talls a les 

plaques marginals seguint una codificació. 
 

S’han pres diferents mesures biomètriques com 

corba, longitud, amplada i altura de la closca; 

longitud i amplada del plastró i pes. Les 

tortugues s’han mesurat, pesat, marcat i 

alliberat a l’acte i al mateix lloc de captura. 
 

Amb les dades obtingudes de les captures 

s’estudia l’estructura poblacional comparant la 

proporció de sexes i classes d’edat. S’han 

classificat com a adults, els mascles amb una 

mida superior als 110 mm (d’acord amb les 

dades publicades per PÉREZ et. al, 1979) i les 

femelles de mida superior als 140 mm (d’acord 

amb PÉREZ, et. al, 1979; KELLER, 1997; DA 

SILVA, et. al ,1990). La resta d’exemplars s’han 

classificat com a subadults mascles o femelles i 

juvenils de sexe indeterminat.  
 

També s’ha pogut fer una estima de la mida i 

densitat poblacional utilitzant el software 

d’estimes poblacionals mitjançant captura-

recaptura, NOREMARK (BARTMANN et. al.1987) 

amb el mètode JHE (Joint Hypergeometric 

Maximum Likelihood Estimator) y l’estimador 

Lincoln-Petersen, tenint en comte que es tracta 

d’una població tancada on tots els exemplars 

tenen la mateixa probabilitat de captura. S’han 

considerat com a primera captura els 

exemplars capturats per primera vegada en 

cada any d’estudi, independentment que s’hagi 

capturat en altres anys. Així doncs podem tenir 

exemplars de primera captura l’any 2018 però 

ja capturats l’any 2017. D’aquesta manera 

podem analitzar els resultats de manera 

independent en els diferents anys d’estudi. Per 

analitzar el global s’han agrupat les captures 

obtingudes durant els 2 anys d’estudi per orde 

cronològic. 

 

RESULTATS 

Captures: 

Durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 89 

captures, de les quals 28 es tractaven de 

recaptures (31%). Es van capturar 61 tortugues 

diferents.  
 

L’any 2018 les captures van disminuir fins a un 

total de 64 captures i 18 recaptures  (28%). Es 

van capturar 46 exemplars diferents. 
 

Si analitzem el global de les captures 

obtingudes durant els dos anys de mostrejos, 

s’han comptabilitzat un total de 153 captures i 

69 recaptures (45%). En total s’han capturat 84 

exemplars diferents. Per anys, el percentatge 

de recaptura va ser de 31% per l’any 2017 i 

64% per l’any 2018.   

S’han capturat un total de 5 exemplars juvenils 

híbrids de Trachemys scripta scripta x T. s. 

elegans, 4 van ser capturades durant l’any 

2017, mentre que l’any 2018 tan sols es va 

capturar 1 exemplar. 
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Biometria: 

La femella de tortuga de rierol més gran 

capturada ha mesurat 227 mm de longitud de 

closca, amb un pes de 1468 g. El mascle més 

gros ha mesurat 193 mm de longitud de closca 

i un pes de 773 g (veure Taula 3A i 3B). La mida 

mitjana per les femelles adultes ha sigut de 

188’26 mm i 945’84 g, mentre que pels 

mascles adults ha estat 174 mm de longitud i 

645’89 g.  

A la Taula 3 (3A i 3B) apareixen les dades 

estadístiques bàsiques de longitud de closca i 

pes diferenciades en mascles adults, femelles 

adultes, subadults mascles, subadults femelles 

i juvenils de sexe indeterminat. 
 

Estructura poblacional: 

Durant l’any 2017 s’han capturat 31 exemplars 

adults (51%), 18 subadults (30%) i 12 juvenils 

de sexe indeterminat (19%). Dels 49 exemplars 

en els quals es va poder determinar el sexe, 25 

es tractaven de mascles (51%), y 24 femelles 

(49%) amb una proporció de sexes de 1: 1’04. 

L’any 2018 s’han capturat 18 exemplars adults 

(39%), 22 subadults (48%) i 6 juvenils de sexe 

indeterminat (13%). Dels 40 individus que es va 

poder determinar el sexe 23 eren mascles 

(57%) i 17 femelles (43%), amb una proporció 

de 1: 1’35. 

En el global de les captures trobem una 

repartició similar d’individus adults i subadults 

amb 38 exemplars (45%) i 29 exemplars (35%) 

respectivament; i 17 juvenils (20%). La 

proporció de sexes és molt similar a l’obtinguda 

durant l’any 2017 i 2018, amb un total de 36 

mascles (54%) i 31 femelles (46%) i una 

proporció de 1:1’16.   
 

Estima poblacional i densitat: 

La població de tortuga de rierol l’any 2017 

s’estima en 84 animals, amb un rang de 71-

108 animals en un interval de confiança al 95% 

i una densitat de 28 tortugues per hectàrea. 

L’estima poblacional obtinguda l’any 2018 és 

de 150 exemplars, en un rang de 112-222 

exemplars en un interval de confiança al 95% i 

una densitat de 50 tortugues/ha. 

Agrupant les captures globals els resultats 

obtinguts són més sòlids, amb una estima de 

103 exemplars en un rang bastant estret de 93-

113 exemplars en l’interval de confiança al 

95% i una densitat de 34 tortugues/ha. 

 

DISCUSSIÓ 

Amb els resultats obtinguts podem concloure 

que la població de tortuga de rierol de 

l’Aiguamoll de la Bòbila es troba en bon estat 

de conservació. S’han registrat fins a 84 

exemplars diferents amb una estima 

poblacional al voltant del centenar d’animals i 

amb una densitat relativament alta de 34 

tortugues/ha. 

L’estructura poblacional està ben compensada 

amb percentatges similars en els diferents 

intervals de creixement. Encara que la 

proporció de sexes es trobi lleugerament 

favorable als mascles, els percentatges de 

sexes són molt similars. 

L’alt percentatge d’individus juvenils confirma 

l’èxit reproductor i de supervivència de la 

població.  
 

Des de l’extracció de tortugues exòtiques 

realitzada durant l’any 2016 no s’han capturat 

exemplars adults d’aquestes espècies. Encara 

així convé continuar realitzant mostrejos per tal 

de retirar els exemplars residuals o els 

provinents d’alliberaments recents. 
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Taula 1: Captures i recaptures obtingudes a cada any de mostreig. 
 

 

 

 
 

 

 

Taula 2: Captures i recaptures globals. 
 

Any de mostreig Captures totals Recaptures 1ª captura % Recaptures 

2017 89 28 61 31% 

2018 64 41 23 64% 

2017 + 2018 153 69 84 45% 

 

 

 

 

Taula 3A i 3B: En 3A es representen el número d’exemplars i longituds de closca (mínima, 

màxima i mitjana en mm). En 3B es representen el número d’exemplars i pes (mínima, màxima i 

mitjana en g). 
 

 Taula 3A (long. closca en mm). 

 Taula 3B (pes en g). 
 

 

 

 

Taula 4: Estima poblacional (mètode Lincoln-Petersen) i densitat tortugues/ha. 
 

Any 

mostreig 

Recaptures 

% 

Estima 

poblacional 

Interval 

confiança 95% 

Densitat 

tortugues/ha 

2017 31% 84 71-108 28 

2018 28% 150 112-222 50 

2017 + 2018 45% 103 93-119 34 

 

Any de mostreig Captures totals 1ª captura Recaptures % Recaptures 

2017 89 61 28 31% 

2018 64 46 18 28% 
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Gràfic I.- Gràfic de dispersió de la mida versus el pes de tots els exemplars capturats. 

 

 

 

 

 
 

Gràfic II.- Gràfic de percentatge de les diferents classes d’edat. 
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Gràfic III.- Gràfic de percentatge de sexes. 
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