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Situació de la tortuga d’estany a Catalunya

• Poblacions aïllades

• Abundant a La Selva

• Reduïdes al Baix Ter, Aiguamolls de l’Empordà, Estany 
de Banyoles, sèquia de Vila-seca, Estany d’Ivars i Delta 
de l’Ebre.

Els projectes LIFE i les 
repoblacions com a eina 
de conservació:

1.LIFE “Emyster” 2005-
2008. Baix Ter

2.LIFE “Projecte Estany”
2010-2013. Estany de 
Banyoles

3.LIFE Potamo Fauna 
2014-2017. Riu Ter.

http://www.tortugadestany.org



El LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091), 
"Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a 
la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius 
Ter, Fluvià i Muga ", es pretén recuperar la tortuga 
d'estany a l’espai natural de les Riberes del Baix Ter.

L’objectiu:

•Crear un mínim de dos nuclis reproductors viables 
•Alliberament de 150 exemplars

Tortuga d’estany
Emys orbicularis

Fotografies: Consorci de l’Estany, CRT-ATA

Tortuga de rierol
Mauremys leprosa

LIFE “Projecte Estany” 2010-2013 
LIFE “Potamo Fauna” 2014-2017

•Protocols de cria en captivitat 

•Protocol del reforçament poblacional

•Protocol del seguiment

www.lifepotamofauna.org

ESTRATÈGIA: Reforçaments poblacionals de Emys 
orbicularis i millora del hàbitat per Mauremys 
leprosa

El projecte LIFE Potamo Fauna



Reforçaments poblacionals 
Riberes del Baix Ter (ES5120011)

+
Control de tortugues exòtiques
Estany de Banyoles (ES5120008)

Río Llémena (ES5120020)

Seguiment de la població de tortugues
A tots els espais

Zona actuación río Ter

Girona

Àrea d’actuació



Número de capturas 

Total 656 exòtiques

Total 264 exòtiques



Col·locació i revisió de trampes

40



Especies exòtiques capturades

Trachemys scripta elegans T. scripta hibrida

Graptemys pseudogeographica

Chrysemys picta ssp. belli

T. s. scripta

Pseudemys  nelsoni

Testudo hermanni x graeca

T. s. emolli

Pseudemys concinna

Chelydra serpentina



CENTRE DE REPRODUCCIÓ
DE TORTUGUES DE L’ALBERA

17780  Garriguella - Catalunya
Tel. 972 552 245

crt@tortugues.cat www.tortugues.cat

La cria

• Ampliació de les instal·lacions del CRT
• Augment de la producció de 25-30 individus any a 50-60



Adults reproductors

•3 mascles i 7 femelles del Baix Ter

•2 mascles i 8 femelles de La Selva

Relacions genètiques dels haplotips i llinatjes dels haplotips de les subespecies de 
Emys orbicularis (ADN mitocondrial, citocrom b) de Emys orbicularis. Ficheux (2013), 
de acuerdo con Fritz et al. (2007) y Pedall et al. (2011).

Haplotip II. Emys orbicularis ssp. orbicularis

• Delta de l’Ebre

Haplotip V. E. o. galloitalica

• Península Ibèrica

Haplotip VI. 
E. o.  fritzjuergenobsti



Número d’exemplars 2015 2016 2017 Total

Previsió d’alliberament projecte 50 50 50 150

Exemplars alliberats 70 50 40 160

Els alliberaments

• Individus de 70 a 100 mm de longitud

• 1 o 2 anys d’edat

• Proporció de 60 % femelles i 40% mascles

• Col·locació de microxips subcutanis (Trovan ID100M Trans_Mini 7 mm x 1,4 mm Ø)

• La lectura amb lector LID560 de mà FDXA

• Col·locació de transmissors a 17 exemplars



Radioseguiments d’una part dels exemplars

•Col·locació de transmissors a 17 exemplars el 2015

•Col·locació de transmissors a 16 exemplars el 2016

Recaptura dels exemplars amb trampes

•Trampes d’insolació per a captures d’exòtiques

•Nanses escades per captures en zones específiques

El seguiment dels alliberaments



Tram A



La Farga, Bescanó

• 25 exemplars sense transmissor

• Zona d’accés difícil



Resclosa de’n Joga – Devesa de la Grover
• 30 exemplars en tres grups de 10

• 12 amb transmissor



Hortes de santa Eugènia

• 15 exemplars en dos grups de 10 i 5. 5 amb transmissor



Resultats 2015

Durada del seguiment en els 17 exemplars radioseguits

• Bona aclimatació exemplars a les basses

• 0 mortalitat detectada, però s’ha perdut el senyal 
de diversos emissors

• Problema amb els emissors

• 10 Emys han estat emetint entre 6,4 i 7,4 mesos 

• Hivernada prop zones d’alliberament



• Supervivència

• Dispersió – Àrea vital

BESCANÓ

Domini vital limitat per la forma i mida de la massa d’aigua on 
s’alliberen



• Capacitat per moure's amunt i avall de les preses: la resclosa 
d’en Joga

• No hi ha hagut cap riuada forta pel que no hem pogut 
comprovar el comportament davant aquests fenòmens 
hidrològics periòdics



HORTES 
SANTA 
EUGÈNIA



• Emissor 13. Tortuga 32 mossegada per gos



• Tortuga 32 curada per veterinari i 
alliberada 20 dies després al mateix lloc

• Trobada també una tortuga amb fongs en 
estat fora de l’aigua, alliberada un mes 
més tard després d’un tractament



• Selecció de la bassa llarga de Bescanó
per als alliberaments del 2017 i la 
Farga.

• Es descarta les basses de Santa 
Eugènia per l’excessiva pressió
antròpica.



Tram B



Braç de riu lateral o canal de 
Sobrànigues

• 20 exemplars, 6 amb transmissor (un inoperatiu 
des del primer dia)

• Zona diversa, allargada, de corrent suau, a recer 
de grans riuades, però amb crescudes

• Llentia d’aigua i balca

• Presència de visó americà i tortugues americanes



Basses noves de Sobrànigues

• 10 exemplars, 5 amb transmissor 

• Repartits en dues de les noves basses 

• Nivell baix d’aigua, manca de vegetació

• Revegetació amb llentia d’aigua



Basses de Foixà- Resclosa de Colomers

• 20 exemplars, 5 amb transmissor 

• Bassa artificial de rec preexistent

• Una sola bassa, amb una zona de canals i un gran espai 
inundable al meandre de la resclosa de Colomers

• Presència de llentia d’aigua i azolla



Resultats 2016

Durada del seguiment en els 16 exemplars radioseguits

• Bona aclimatació exemplars a la bassa de Foixà.

• Resultats desiguals en les noves basses.

• 0 mortalitat detectada, però s’ha perdut el senyal 
de diversos emissors altre cop al canal de riu.

• 11 Emys han estat emetent entre 7 i 9 mesos 

• Hivernada a les zones d’alliberament menys al 
canal de Sobrànigues.



Basses noves sobrànigues



• Actuació forestal amb 
afectació a les basses

• Una Emys canvia de 
bassa mentre estan 
tapades amb branques 
de pollancre



• Hivernada d’una 
Emys sota brancatge 
entre les basses 
noves i el riu

• Neteja parcial del 
brancatge de les 
basses 

• Pèrdua de la coberta 
de llentia d’aigua per 
riuada
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