
EL PUNT AVUI, 18/10/2022 

 

Alliberades al Ter sis 
tortugues d’estany més 

El Consorci del Ter ha deixat anar els exemplars a la finca en 

custòdia fluvial de Colomers-Foixà, amb l’objectiu d’anar 

recuperant aquesta espècie amenaçada al Baix Ter 

 

Els alumnes de l’escola Les Moreres participant en l’alliberament de les 

tortugues CEDIDA. 

 

MARIA SALINES - FOIXÀ 

El Consorci del Ter va alliberar ahir al matí sis exemplars més de tor-
tuga d’estany a la finca en custòdia fluvial a Colomers-Foixà, dins del 
projecte Recuperació de tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus 
hàbitats al riu Ter. L’alliberament, en el qual van participar els alum-
nes de 6è de primària de l’escola Les Moreres de Flaçà, es va realitzar a 
l’espai Xarxa Natura 2000, ZEC Riberes del Baix Ter. En l’acte també 
va participar Teia Puigvert, directora del Consorci del Ter, i Joan Budó, 
director del Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera (CRT). 

La tortuga d’estany és un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i un 
dels vertebrats amb major risc d’extinció, relegat a escassos enclava-
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ments naturals on les poblacions continuen sent víctimes de la desapa-
rició i la degradació dels seus hàbitats. D’aquesta manera, es tracta 
d’una espècie protegida de fauna salvatge autòctona i que està classifi-
cada com a espècie en perill d’extinció. El principal problema per a la 
seva recuperació, a part d’uns estocs extremadament reduïts, és, princi-
palment, la desaparició del seu hàbitat, a més de la depredació i la 
competència amb altres tortugues. En aquesta línia, en els últims set 
anys, des del Consorci del Ter s’hauran alliberat més de 210 exemplars 
d’Emys orbicularis en diferents punts fluvials del Baix Ter. 

Les tortugues es crien en captivitat al Centre de Reproducció de Tortu-
gues de l’Albera, que disposa d’un programa de reproducció d’Emys 
orbicularis des de l’any 1992, quan es van capturar els dotze últims 
exemplars que quedaven d’aquesta espècie. Cada tortuga està marcada 
amb un xip subcutani per facilitar-ne la identificació individualitzada i 
el seu seguiment a llarg termini. 

Tot aquest projecte de recuperació de l’espècie va començar a donar els 
primers fruits l’any passat, quan a la primavera del 2021 es van detec-
tar les tres primeres cries nascudes en llibertat. Pesaven uns 5 grams i 
mesuraven menys de tres centímetres de longitud de closca. 

El seguiment i la detecció dels primers nounats va permetre determi-
nar que els exemplars alliberats presenten una bona adaptabilitat als 
hàbitats naturals, constatant que hi troben refugi i aliment, ja que 
tenen un bon creixement i s’han començat a reproduir. De fet, aquest 
any s’han constatat desplaçaments significatius entre nuclis de 
reforçament poblacional; és a dir, tortugues d’estany alliberades a 
Sobrànigues s’han desplaçat fins a Foixà. 

LA XIFRA 

210 

és el nombre d’exemplars 
d’‘Emys orbicularis’ que s’han alliberat en els últims set anys al Baix Ter. 

LA DATA 

1992 

és l’any 



en què es van capturar les dotze últimes tortugues que quedaven 

d’aquesta espècie. 

 

ENLLAÇ WEB: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2206775-

alliberades-al-ter-sis-tortugues-d-estany-mes.html 
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