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Bon creixement i estat de salut la
tortuga autòctona del Ter
05 MAY 2020

Els exemplars d’aquesta espècie d’estany alliberats en els darrers 5
anys s’haurien de començar a reproduir en els propers 2 anys ja que
presenten uns molt bons símptomes.
Entre la tardor de 2018 i la tardor de 2019 s’han efectuat tres
campanyes de seguiment de les poblacions de quelonis aquàtics
autòctons, tortuga d’estany (Emys orbicularis) i tortuga de rierol
(Mauremys leprosa), així com control de quelonis exòtics en diferents
punts del curs mitjà-baix del Ter on els darrers anys (2015-2019) el
Consorci del Ter ha alliberat 190 exemplars de tortuga d’estany.
Aquests alliberaments s’havien realitzat a través del projecte europeu
LIFE Potamo Fauna i del projecte “Recuperació de la tortuga d’estany
(Emys orbicularis) i els seus hàbitats al Ter” amb finançament del
Departament de Territori i Sostenibilitat i de la Diputació de Girona i la
Fundació Bancària “la Caixa”.

Segons expliquen des del Consorci del Ter, la tortuga d’estany no
arriba a la maduresa sexual fins cap als 7-8 anys de mitjana. Les
campanyes de seguiment van ser la tardor del 2018
(setembre/octubre), la primavera i estiu 2019 (maig/juny/juliol) i la
tardor 2019 (setembre/octubre). En l’únic lloc on no es van poder
efectuar captures va ser en alguns punts com Sobrànigues (Sant Jordi
Desvalls), a causa per les riuades ocorregudes la tardor de 2018 que
possiblement van desplaçar els exemplars alliberats, així com la gran
quantitat d’hàbitat disponible per a l’espècie a la zona.
Enguany també es preveu continuar amb el seguiment, comprovant
els efectes que hagi pogut tenir el temporal Gloria sobre l’espècie al
Ter i la posterior llevantada de finals d’abril, moment en què les
tortugues ja no estaven en període d’hivernada. Les campanyes de
seguiment també han permès el seguiment de la tortuga de rierol al
Ter amb la captura de 30 exemplars, fet que evidencia que hi té una
bona població.
Foto: Consorci del Ter.
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