
EL PUNT AVUI, 03/10/2018 

 

Alliberen a la zona del Baix 
Ter tortugues d’estany 

 Els exemplars, d’un any i mig, han estat criats en captivitat al Centre de 
Reproducció de Tortugues de l’Albera 

                                  

Ponç Feliu, del Consorci del Ter, alliberant ahir una tortuga d’estany en un aiguamoll de Bescanó JOAN 
SABATER. 

 

NÚRIA ASTORCH - BESCANÓ 

Ahir es van alliberar en uns aiguamolls de Bescanó les primeres cinc tortugues 
d’estany d’un total de trenta exemplars que es reintroduiran a la zona del Baix Ter 
entre aquest any i el 2019. Es tracta d’exemplars que han estat criats en captivitat al 
Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, que disposa d’un programa de 
reproducció de l’espècie Emys obicularis des del 1992. La cria en captivitat de la 
tortuga d’estany ha permès alliberar en els darrers anys uns 500 exemplars a la 
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conca del Ter. La tortuga d’estany és un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i un 
dels vertebrats amb major risc d’extinció. Es tracta d’una espècie protegida de la 
fauna salvatge autòctona. Els exemplars que s’alliberen estan marcats amb un xip 
subcutani per facilitar-ne la identificació i el seguiment a llarg termini. I alguns fins 
i tot van equipats amb radiotransmissors per fer-ne un radioseguiment. Joan Budó, 
del centre de l’Albera, va explicar ahir que la reintroducció de la tortuga d’estany al 
Baix Ter és possible gràcies també a l’adequació, per part dels municipis per on 
passa el riu, d’espais on es puguin instal·lar aquestes tortugues, com s’ha fet a 
Bescanó. “Recuperar aquesta espècie en tota la conca d’un riu és una feina a llarg 
termini, entre altres coses perquè té una taxa de reproducció molt lenta [...]. El riu 
Ter funciona com a autopista de distribució d’aquests animals i cal anar creant 
nuclis estables”, va explicar Budó. L’alliberament ahir d’aquests exemplars forma 
part del projecte de conservació de tortuga d’estany al Ter 2018/19, que es 
desenvolupa per mitjà d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
la Fundació La Caixa amb el Consorci del Ter. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/1477554-alliberen-a-la-zona-del-baix-ter-tortugues-d-estany.html 
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