RECULL DE PREMSA
114. Cria de la Tortuga careta a les
platges de Catalunya
Neixen 35 tortugues babaues més de la posta de Mataró
La Generalitat va monitoritzar el niu dins d’un projecte de recerca
internacional i va impartir formació als voluntaris que fan torns de
vigilància
Redacció 08/08/2018

Cries de tortuga babaua a la platja de Sant Simó | Departament de Territori i Sostenibilitat

La nit i matinada de dimarts van néixer a la platja de Sant Simó de Mataró 33 cries de la posta d’ous que una tortuga babaua (Caretta
caretta) hi va fer el 15 de juny passat. En concret, des de dijous passat han nascut 60 exemplars: 34, a la mateixa platja i 26 a les
instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i Rescat d’Animals Marins (CRAM) al Prat de Llobregat, entitat que col·labora amb el
DTES en la protecció d’aquesta espècie. La tortuga babaua és una espècie protegida, amenaçada d’extinció. La de Mataró representa
una de les postes de tortuga babaua més quantioses de la Mediterrània occidental i és un cas molt valuós des del punt de vista
científic, de conservació i també d’educació ambiental, com ha demostrar la gran expectació que va despertar ahir nit l’eclosió del niu.
Dels 173 ous que va posar la tortuga, 133 es van deixar a la platja. D’aquests, tres estaven trencats i 130 s’han anat covant gràcies a
l’escalfor de la sorra, catalitzada per les altes temperatures dels darrers dies.

Cal tenir present que els ous de tortuga eclosionen en nits diferents i les cries van marxant cap al mar a mesura que neixen evitant les
hores de llum per no ser predades per ocells o peixos. Altres 40 ous van ser traslladats al CRAM, dels quals un total de 28 eren fèrtils i
han estat covats a incubadores. D’aquests, ja han nascut 26. Dos ous més estan encara en desenvolupament. Les proves i
exploracions que s’han fet als exemplars nascuts indiquen que totes les cries estan en bones condicions, fet que és valorat molt
positivament per l’equip tècnic i científic que n’està fent el seguiment. De les 33 tortugues, 19 s’han alliberat al mar i 9 més –les
nascudes ja amb llum de dia- es van alliberar la nit següent conjuntament amb una part de les procedents d’incubadores. En tots els
casos de postes, s’aplica el protocol científic, tècnic i de col·laboració amb les institucions locals i, en el cas del niu de la tortuga de
Mataró, es va comprovar que els ous situats a la profunditat més superficial corrien el risc de malmetre’s, per les altes temperatures que
pot assolit la sorra en contacte més directe amb el sol. Per això, es va decidir traslladar-ne 40 que haguessin sigut inviables a la platja i
fins i tot condicionat la viabilitat del niu sencer.
Vist el nombre de tortugues nascudes i els requeriments tècnics d’un estudi en marxa sobre l’espècie, un màxim de 12 tortuguetes
salvades i covades a la incubadora més sis nascudes al niu romandran durant un any en captivitat. Durant aquest temps, es podrà
estudiar el seu procés de desenvolupament i aprofundir en el coneixement de la seva biologia. Passat un any, s’alliberaran a la mateixa
platja de Sant Simó de Mataró, equipades amb un dispositiu de seguiment via satèl·lit. Això permetrà obtenir dades dels seus patrons
de moviment i de les zones que freqüenten per alimentar-se, dades útils per decidir si aquestes zones s’han de protegir en un futur i
treballar per la conservació d’aquesta espècie. La nidificació de tortugues babaues era fins fa poc un fet molt rar a Catalunya, però cada
cop ho és menys i es preveu que sigui cada cop més habitual.
En l’operatiu de la posta de la platja de Sant Simó treballen coordinadament el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament
de Mataró i la Policia Local, el CRAM, el Cos d’Agents Rurals, i un equip de ciutadans i ciutadanes voluntaris.
Informació publicada al diari electrònic El Món. Dimecres, 8 d´agost del 2018.

Les tortugues de Mataró protagonitzen 'La gran evasió'
Un grup de 24 cries surt del niu de matinada i es troben un comitè de
benvinguda de 100 persones i una infantesa plena de perills
Carles Cols - Barcelona - Dimarts, 07/08/2018

L’eclosió d’ous de tortuga careta (‘Caretta caretta’) a les platges catalanes, ¡24 han sortit del niu la matinada d’aquest dimarts a la
platja de Mataró!, no és només un fenomen desconcertantment creixent des del 2014 –tant que té la comunitat científica amb una cella
arquejada–, sinó que, a més, és un més difícil si és possible del regne animal. Allà en teniu un botó de mostra i esteu avisats que
després en vindran més. Després de sortir del niu, la cria, que fa amb prou feines uns quants grams, té pressa per trobar el mar. No ve
equipada de sèrie amb GPS. És un gran problema. El que suposen els biòlegs marins és que els alevins d’aquesta espècie, habituats a
deixar el niu de nit, s’orienten per la llum que reflecteix el mar, un mapa sens dubte perfecte amb lluna plena i, vet aquí el hàndicap,
concebut fa milions d’anys, quan a les platges no hi havia xiringuitos. Sembla un acudit, sí, però a la llista de depredadors que poden
posar en perill els primers instants de vida d’una tortuga careta, molt poques sobreviuen, per això les postes d’ous són colossals, cal
sumar-hi el contratemps que, com una imprudent Carol Anne (‘Poltergeist’, 1982) caminin cap a la llum, en aquest cas el xiringuito,
literalment, la seva perdició.
L’instint dicta que després de sortir del niu cal buscar el reflex de la lluna al mar, la llum en la nit, però el problema és que si hi ha un
xiringuito a prop es poden ficar en un bon embolic.

Això no succeirà, per sort, perquè la inesperada conversió de la costa catalana en una ‘nursery’ de tortugues ha sigut rebuda amb
alegria pels banyistes, que alerten de la presència de qualsevol mare a punt de pondre i truquen al 112 (qualsevol dia d’aquests
apareixerà la Melero a TV-3 amb un anunci ‘ad hoc’), i per descomptat ha sigut acollida amb entusiasme i ofici pels científics del CRAM,
que, quan el 15 de juny passat una femella va pondre 170 ous viables a Mataró, se’n van endur 40 a les seves instal·lacions per
assegurar-se que almenys se salvava part de la prole (25 ja han trencat la closca sota sostre) i van deixar perfectament senyalitzat el
niu de la resta de germans. El primer va sortir del niu a punta de dia de dilluns passat. Acostuma a passar. Sempre hi ha algun
exemplar entre audaç i imprudent que menysprea la seguretat de sortir en grup, que resta probabilitats d’acabar al bec d’una gavina.
El cas és que aquesta matinada passada, com en una mena de festa de la natura, un centenar de persones han presenciat en directe
els primers passos de les 24 cries cap al mar. Diuen que ha sigut emocionant. Segur que sí. S’espera un altre esdeveniment similar
aquesta mateixa setmana. Queden ous pendents de fer eclosió. Des de la perspectiva de les cries, evidentment, l’experiència va ser
una altra, com quan els protagonistes de 'La gran evasió' descobreixen que el túnel que han excavat és sis metres curt i es queden a la
vista dels escarcellers nazis, a pocs metres del bosc. Vist així, aquell esbojarrat aleví que va buscar el mar 24 hores abans es va
reservar el paper de Steve McQueen, que no és poca cosa. Però el que convé aquí i ara són respostes a aquesta anomalia, a aquesta
conversió de les platges catalanes en una versió reptiliana de la maternitat d’Elna. N’hi ha unes quantes, sempre dins de la nebulosa
que és la vida d’aquesta espècie.
La tortuga no torna a la costa catalana.
No hi ha literatura científica ni tradició oral de pescadors que diguin que aquesta era una zona de posta abans de l’arribada del
turisme
Manuel Aresté, responsable de la col·lecció de rèptils del Zoo de Barcelona i també d’aquest graciós i cert detall dels xiringuitos,
coincideix amb Elsa Jiménez, directora del CRAM, en una dada fonamental. Això no és un retorn. La tortuga careta no va deixar de
pondre a les platges catalanes quan van ser preses pels banyistes als anys 60. No hi ha literatura científica que doni fe de la presència
d’aquesta espècie durant la primera meitat de segle i, segons Jiménez, rastrejada la tradició oral dels pescadors, tampoc apareixen
mencions a les tortugues més enllà de les lògiques captures accidentals a les xarxes. És a dir, no hi ha històries de nens de pescadors
que joguinegessin amb les cries de tortuga careta a les platges mentre esperaven la tornada de l’embarcació del pare.
Llavors, ¿què fan aquí? “Això és cosa de les femelles colonitzadores”, explica la directora del CRAM. De la tortuga careta es diu que
acostuma a pondre allà on va néixer. Creua l’Atlàntic de costa a costa i recorre el Mediterrani com un Ulisses, s’aparella en alta mar, les
femelles guarden l’esperma de diversos mascles el temps que convingui, però arribada l’hora, busquen la platja en què ja van pondre
una vegada. És una teoria que avalen alguns seguiments realitzats amb radiotransmissors enganxats a la closca, però que
desmenteixen altres dades. Per exemple, el que passa des del 2014 al llevant peninsular, sobretot a la costa catalana. Les
anomenades femelles colonitzadores han anat a la recerca de noves costes, potser influïdes pel canvi climàtic, que es diu aviat.
Sorra fresca
Com altres rèptils, el sexe de les cries de tortuga careta depèn d’un factor extern, la temperatura. Si els ous maduren a la sorra a 29
graus exactament, la meitat de les cries seran mascles i l’altra meitat, femelles. Per sobre d’aquesta temperatura, no obstant, el comú
és que siguin femelles. I, al reves, per sota, mascles. Així que la deducció fàcil és que algunes d’aquestes mares colonitzadores han
abandonat les costes del nord de l’Àfrica i les platges del Mediterrani oriental (Grècia, Xipre, Turquia...) i han anat instintivament a la
recerca de sorra més fresca. Una qüestió a part és que l’onada de calor d’aquest estiu les haurà agafat tan per sorpresa com als
humans de per aquí, o sigui, que el seu pla pot ser que se n’hagi anat a fer punyetes i que la ventrada (si és que es pot utilitzar aquesta
expressió en aquesta espècie) sigui majoritàriament femenina.
Després de trencar l’ou ve el que els biòlegs marins anomenen els anys perduts, una fase de la tortuga careta de la qual se sap molt
poc.
Aquesta dada, no obstant, quedarà en la penombra. Al néixer no es distingeix el sexe de l’exemplar i el que ve a continuació és un
misteri. Són els anomenats anys perduts, que és com els científics anomenen aquesta apagada informativa que s’obre entre l’eclosió
dels ous i el moment en què comencen a ser vistos de nou els exemplars, ja amb gairebé un pam de longitud. On passen l’educació
preinfantil és un enorme misteri, no aquí, on la
posta és notícia perquè és inusual, sinó, per
exemple, al Carib, on ja és més comuna. Les
tortugues careta neixen, desapareixen i
reapareixen de no se sap on. Pim, pam. El que
és segur és que les nascudes aquesta setmana
a Mataró, més les que a començaments de
setembre està previst que ho facin a Premià de
Mar, no coneixeran l’Atlàntic fins a la maduresa,
perquè per nedar entre els corrents de l’estret de
Gibraltar es necessita una massa muscular de
què encara manquen. Mentrestant, es mouran
per aquí disfrutant, entre altres plats, de cries de
medusa, així que la seva presència és molt
benvinguda.
Una tortuga careta pon els ous a Premià de Mar.

Informació publicada al diari El Periódico. Dimarts, 7 d´agost del 2018.

Una tortuga no tan babaua
Comença l’eclosió de tortugues a la platja de Mataró, on més d’un
centenar d’ous han estat custodiats a tota hora per voluntaris
Totes tornaran a la mar, però algunes creixeran en captivitat per
assegurar l’èxit i seguir-les per GPS
Xavi Aguilar - Mataró - 7 agost 2018
La primera tortuga babaua o careta que va néixer ahir del niu a la platja de Sant
Simó de Mataró ACN.

Ser la més veloç de les tortugues no és, precisament, un gran mèrit.
Però l’exemplar que ahir es va avançar a tots els seus germans a
l’hora de deixar l’ou i, abans de les set del matí, es va desenterrar a la
platja de Sant Simó de Mataró va atraure l’atenció mediàtica d’un
velocista llorejat. El seu objectiu era retornar a les aigües d’on, al
juny, n’havia sorgit la mare per fer una posta de 173 ous, però el que
en realitat va fer és alertar de l’eclosió de tortugues que hi hauria a la
capital maresmenca durant les pròximes hores.
Normalment, les tortugues babaues (Caretta caretta) neixen de nit,
quan la temperatura és més suau i tenen menys risc de ser
capturades. La d’ahir, però, era una aventurera intrèpida que
probablement no hauria sobreviscut a l’alta temperatures del moment.
D’això que els voluntaris que feia setmanes que custodiaven
constantment el niu activessin el protocol establert. Tècnics del
Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) la van recollir, la
van mantenir en bones condicions i la van traslladar a la seu de
l’entitat, on ja s’incubaven artificialment quaranta ous que s’havien recollit de la mateixa posta. De fet, aquesta tortuga no tan babaua va
descobrir que allà tenia 24 germanes que ja havien nascut en captivitat.
Els tècnics de l’Ajuntament de Mataró i del servei de Flora i Fauna de la Generalitat, doncs, van preparar un dispositiu especial per
assegurar la supervivència del màxim nombre de cries possible, perquè durant les pròximes nits s’espera que tingui lloc la gran eclosió
d’ous. Les tortugues neixen de manera sincronitzada per garantir-se la supervivència, però tot i això només una de cada cent arribarà a
fer un any d’edat i només una de cada mil a ser adulta. Per això els biòlegs del CRAM en recolliran algunes per, juntament amb algunes
de les que ja han nascut allà, criar-les durant un any en captivitat. Això els atorgarà més possibilitats de sobreviure quan les alliberin (a
la mateixa platja de Sant Simó) i, a més, els posaran emissors GPS per fer-ne un seguiment i determinar si, com solen fer, tornen a les
platges on van néixer per deixar-hi els ous o si hi ha cap zona especial a protegir. A més, també es faran estudis genètics comparatius
amb altres postes, com les de fa alguns dies a Premià de Mar.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 7 d´agost del 2018.

Una tortuga fa una posta de 62 ous a la platja de Premià
de Mar
El CRAM farà el seguiment de 4 exemplars en incubadores i la resta
del niu es trasllada a un altre punt per augmentar les expectatives
d’èxit
ACN - premià de mar - 2 agost 2018
Els ous que ha posat a la platja de Premià de Mar una
tortuga babaua @TERRITORICAT.

Una tortuga babaua va fer aquest dijous una
posta de 62 ous a la platja de la Descàrrega de
Premià de Mar (Maresme). El niu el va fer a tocar
de les escales que donen accés a la platja, i a
només 8,80 metres de l’aigua. I el moment va ser
captat per un veí.

Per aquest motiu, i per evitar que un
possible temporal l’acabés malmetent,
personal de la Xarxa de Rescat de
Fauna Marina del Departament de
Territori i Sostenibilitat ha decidit
traslladar-lo a una altra platja del
municipi, la de Llevant, per afavorir-ne la
conservació i augmentar les garanties
d’eclosió dels ous. A més, quatre ous
s’han traslladat a les instal·lacions del
CRAM, on s’incubaran de forma artificial. Com que el període d’incubació d’aquesta espècie és d’entre 55 i 65 dies, es calcula que les
tortugues neixin a principis d’octubre.
Els experts apunten que fenòmens com aquest estan anant a l’alça i la tendència seguirà els pròxims anys. La darrera posta d’ous de
tortuga babaua que es coneix va tenir lloc a pocs quilòmetres de Premià de Mar, a la platja de Sant Simó de Mataró, on un altre
exemplar va posar prop de 170 ous, que es preveu que facin l’eclosió durant la segona meitat del mes d’agost.
Informació publicada al diari El Punt Avui, Dijous, 2 d´agost 2018.

Escut protector per a una tortuga babaua a la platja de
Mataró
redacció - 24 juny 2018
Escut protector per a una tortuga babaua a la platja de Mataró Arxiu.

La Generalitat ha activat el protocol de custòdia del niu de la tortuga babaua que va posar 170 ous a la platja
de Sant Simó de Mataró, 40 dels quals van ser traslladats per l’equip del Centre de Recuperació d’Animals
Marins (CRAM) a les seves instal·lacions al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). El protocol inclou la vigilància del
niu per part de voluntaris, i més de 50 persones ja han estat formades. La vigilància està prevista fins al moment
de l’obertura dels ous, que s’ha de produir a mitjan agost. La tasca dels voluntaris es complementarà amb la
feina d’entitats de defensa del medi ambient i seguretat privada.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Diumenge, 24 de juny del 2018.

Una tortuga marina fa la posta d'ous davant d'un
xiringuito de la platja de Mataró
Les cries no naixeran fins d'aquí dos mesos i el Servei de Fauna i
Flora de la Generalitat estudia si traslladar el niu o protegir-lo al lloc
ARA 15/06/2018
Una tortuga marina fa la posta d'ous davant d'un xiringuito de la platja de Mataró / ACN

Els responsables d''El Xiringuitu' de la platja de Sant Simó de Mataró es van
veure sorpresos ahir a la nit per una tortuga de grans dimensions mentre feien
tasques de manteniment al local. L'animal, de l'espècie babaua, va fer niu just
davant del xiringuito per fer una posta que es podria aproximar als 100 ous.
Aida Tarragó, del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, ha explicat a l'ACN
que, si bé aquesta escena no era habitual a la costa catalana, "en els últims vuit
anys hi ha hagut un increment de casos de nidificació a les platges", ja sigui per
un procés migratori de població atlàntica o per efectes del canvi climàtic.
Ara els tècnics estudien si traslladar el niu per afavorir la cria en incubadores o
bé protegir-lo al lloc on s'ha trobat, tot i les dificultats que suposa fer-ho a les
portes de la temporada d'estiu i tenint en compte que les cries que sobrevisquin
no naixeran fins d'aquí dos mesos.

Informació publicada al diari Ara. Divendres, 15 de juny del 2018.

Una tortuga marina fa la posta d’ous davant una
guingueta de la platja de Mataró
Les cries no naixeran fins d’aquí a dos mesos i el Servei de Fauna i
Flora de la Generalitat estudia si traslladar el niu o protegir-lo al lloc
ACN - Mataró - 15 juny 2018
Una tècnica del Servei de Fauna i Flora analitza la posta d’ous ACN.

Els responsables de ’El Xiringuitu’ de la platja de Sant Simó de Mataró es van veure
sorpresos anit per una tortuga de grans dimensions mentre feien tasques de
manteniment al local. L’animal, de l’espècie babaua, va fer niu just davant de la
guingueta per fer una posta que es podria aproximar als 100 ous. Aida Tarragó, del
servei de Fauna i Flora de la Generalitat, ha explicat a l’ACN que si bé aquesta escena
no era habitual a la costa catalana “en els últims vuit anys hi ha hagut un increment de
casos de nidificació a les platges”, ja sigui per un procés migratori de població atlàntica,
com per efectes del canvi climàtic. Ara els tècnics estudien si traslladar el niu per
afavorir la cria en incubadores o bé protegir-lo al lloc on s’ha trobat, tot i les dificultats que suposa fer-ho a les portes de la temporada
d’estiu i tenint en compte que les cries que sobrevisquin no naixeran fins d’aquí a dos mesos.
El curiós del cas és que el propietari de la guingueta que va donar l’avís tenia certa formació i coneixements sobre com calia procedir
davant un fet d’aquestes característiques, el que fa augurar que la cria de tortugues podria evolucionar favorablement. Jordi Esteve va
viatjar fa uns anys a Costa Rica per, justament, veure en directa la nidificació de les tortugues.
“Al veure-ho aquí estava molt il·lusionat i vaig poder guiar una mica sobre com actuar”. La descoberta va passar pels vols de les dues
de la matinada i després de trucar al 112 s’hi va personar la Policia Local de Mataró i els Agents Rurals: “Alguns la volien ajudar a
tornar a l’aigua, però les tortugues no es poden tocar”, explica. Tampoc se les pot molestar en el moment de la posta i no els va bé la
llum directa, per la qual cosa es van apagar les llums de la guingueta i les fotografies calia fer-les sense flash. La posta es va allargar
més de tres hores i des de primera hora d’aquest divendres els tècnics de Fauna i Flora estudien com procedir.
Aida Tarragó, tècnica del servei, detalla que segurament la tortuga era de l’espècie babaua (caretta caretta) i que, com a mínim faria
uns 60 centímetres de closca, que és a partir de la mida en què són madures i poden criar. Segurament, però seria més gran pel gran
nombre d’ous que va postar.
Tarragó explica que aquest fet no era habitual fins fa pocs anys, però en els darrers temps s’ha convertit ja en una tradició de
pràcticament cada estiu. Exposa dues possibles teories del perquè d’aquest fenomen: o hi ha una onada migratòria de tortugues de
població atlàntica o bé el canvi climàtic provoca que les tortugues del mediterrani es desplacin cap al nord.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 15 de juny del 2018.

Durant el 2017 constaten la reproducció de la tortuga
careta en el Delta de l'Ebre
Les dues últimes troballes d'enguany se sumen a altres registrades
de forma puntal però continuada des del 2006
EFE, Amposta - 11/05/2018
Una de les cries de tortuga careta que han localitzat en el Delta
l'Ebre. (Territori i Sostenibilitat)

L'equip de gestió del Parc Natural del Delta de l'Ebre,
del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha constatat
dos indicis de reproducció de la tortuga careta (Caretta
caretta) en l'àmbit del parc natural durant el 2017.
Aquestes troballes se sumen a altres registrades de
forma puntual, però relativament continuada, des del
2006
en
tota
Catalunya.
El primer indici es basa en la troballa d'un rastre
d'entrada i eixida al mar en la Punta de la Banya el
passat 23 de juliol. Com les tortugues marines únicament
ixen de l'aigua quan van a posar els ous, les marques
evidencien que una femella adulta va cercar un lloc per a fer-ho, va recórrer uns 25 metres terra endins i va retornar al mar.

Encara que es va inspeccionar la zona, el personal tècnic no va trobar cap indici de niu i, en dies posteriors, es va realitzar una
prospecció general per tot el litoral amb resultats de nou negatius.
Imatge del rastre de la tortuga careta en l'arena. (Cedida / Carles
Domingo)

El segon indici és de l'11 de març de 2018 quan, durant
una activitat de neteja de platges, organitzada pel parc
natural durant la campanya Per un Delta Net, es van
localitzar dos exemplars nounats morts, d'uns quatre
centímetres de longitud de closca, en una zona de la
platja d'Eucaliptus, a Amposta.
La localització d'aquestes cries, en una zona amb
vegetació, i separades entre elles per de un centenar de
metres, fa pensar que una femella reproductora va
pondre en aquesta platja o en una zona molt pròxima.
Els exemplars trobats van eixir del niu però, per causes
desconegudes, no van arribar mar endins i van ser
retornats a la platja o van morir abans d'arribar-hi.
Des del parc natural indiquen que caldrà esperar un temps per a comprovar si les últimes reproduccions detectades a Catalunya són
un fet aïllat o si representen l'inici de l'establiment d'una nova zona de reproducció de la tortuga careta en el Mediterrani Occidental.
En qualsevol cas, subratllen, serà necessari augmentar l'esforç en la detecció de rastres de femelles que ixen del mar per a realitzar
les postes i establir mesures de protecció dels nius, especialment si es localitzen en platges d'ús balneari.
La tortuga careta és una de les set espècies de quelonis que actualment habiten el medi marí i totes estan classificades com
amenaçades o en perill d'extinció.
Informació publicada al diari La Vanguardia. Divendres, 11 de maig del 2018.

Una tortuga en perill d'extinció escull la platja de
l'Arrabassada de Tarragona per pondre els ous
Extreuen de la sorra els 89 ous d'aquesta espècie amenaçada per
traslladar-los al Parc Natural del Delta de l'Ebre
ARA 26/08/2014
Personal recollint els ous d'una tortuga babaua en una platja de Tarragona / ACN

Un exemplar adult de tortuga babaua, una espècie en perill d'extinció, ha fet
aquest dilluns a la nit una posta de 89 ous a la platja de l'Arrabassada de
Tarragona. Els veïns i clients d'un xiringuito proper van veure l'animal i van donar
avís al 112, la qual cosa ha permès acordonar i protegir el niu fins a l'arribada dels
tècnics de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina del departament d'Agricultura i els
Agents Rurals. Enmig d'una gran expectació, aquest dimarts al matí han traslladat
els ous al Parc Natural del Delta de l'Ebre per garantir-ne la supervivència.
Cap a un quart de dotze de la nit d'aquest dilluns les persones que es trobaven
a la platja de l'Arrabassada es van veure sorpreses per l'arribada d'una tortuga
babaua. L'exemplar, que mesura uns 80 centímetres i podria pesar uns 60 quilos,
va cavar un clot a la sorra a uns nou metres i mig de distància de l'aigua i hi va
realitzar una posta. S'hi va estar aproximadament una hora i, abans de retornar al
mar, va tornar a tapar el niu amb sorra. Davant d'aquest fet insòlit a les platges
tarragonines i tenint en compte que es tracta d'una espècie marina amenaçada, la
policia local va acordonar una zona d'uns sis metres.
Aquest dimarts al matí, un equip de tècnics de la Xarxa de Rescat de Fauna
Marina del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, així com els Agents Rurals, s'han traslladat a aquest punt de
l'Arrabassada –molt a prop de la Savinosa– i han estudiat la posta. "Es tracta del
primer episodi que tenim ben documentat a Tarragona i el primer del qual es té
constància a Catalunya des que la tortuga arriba a la platja i retorna al mar", ha
destacat el tècnic de fauna litoral i marina del departament, Ricard Gutiérrez.
La tortuga babaua ('Caretta caretta') és una espècie protegida i en risc, com ho són l'ós al Pirineu o el linx a Andalusia. Per aquest
motiu, els tècnics han estudiat la viabilitat de deixar la posta a Tarragona o de traslladar-la a un lloc segur. Finalment, els científics han
acordat retirar els ous –89 en total– i els han introduït en neveres amb la intenció de traslladar-los al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Allà els instal·laran dins d'un espai restringit i vigilat per guardes, i s'espera que les cries neixin cap a finals d'octubre. Gutiérrez ha

explicat que s'ha decidit dislocar el niu pel risc d'inundació davant un possible temporal a la tardor, sense oblidar l'acció perjudicial que
podria suposar la presència de banyistes i el pas de maquinària.
Tercer intent de nidificació de l'estiu
El tècnic ha explicat que, enguany, a Catalunya, s'han detectat tres intents de nidificació de tortuga babaua. Un es va detectar a
Calella (Maresme) i l'altre a Blanes (la Selva), però el de Tarragona ha estat l'únic "que ha arribat a bon port". Gutiérrez ha destacat que
un dels factors clau per a la seva preservació ha estat la col·laboració de la ciutadania, "que ha entès que calia deixar que la tortuga
pongués els ous, avisar el 112 i acordonar la zona, per poder preservar i salvar la posta".
A la demarcació de Tarragona, aquesta és la primera posta coneguda, malgrat que fa uns anys es va localitzar un petit exemplar mort
de tortuga babaua a la punta de la Banya que se sospita que hauria pogut sortir d'un altre niu. El tècnic ha destacat que aquesta ha
estat la primera vegada que s'ha localitzat un niu, amb tota la seqüència, i que de forma natural ha arribat a les platges catalanes. S'han
registrat els horaris que va fer la tortuga, s'ha localitzat el niu i els rastres d'entrada i sortida de l'aigua de l'exemplar. Es dóna el cas
que, a més, aquest és un fet poc habitual, ja que les tortugues babaues fan poques postes a la riba nord de la Mediterrània.
Aquest, però, podria no ser l'últim cas de nidificació d'una tortuga babaua a la costa catalana. Segons Gutiérrez, la platja de
l'Arrabassada és molt adient per a les postes per la textura de la sorra, i podria ser que enguany o en anys següents es donessin més
casos de nidificació, tant a les comarques de Tarragona com a la resta del litoral català, fins a la Costa Brava. "Tot Catalunya podria
estar dins d'aquesta zona de cria i, en aquest cas, si algun ciutadà ho veu cal que truqui al 112 i deixi que la tortuga vagi fent de forma
tranquil·la", ha demanat.
Informació publicada al diari Ara. Dimarts, 26 d´agost del 2014.

Custodien un niu de tortuga marina a Malgrat de Mar
ARA - Malgrat de Mar. 05/10/2011
La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) està protegint el niu de tortugues marines de l'espècie
Caretta caretta que es va localitzar dissabte a la platja de la Conca de Malgrat de Mar (Maresme) i del qual ja han sortit 45 cries. La
fundació s'està fent càrrec ara de la situació i vigila l'àrea de nidificació, que té acordonada, durant les 24 hores del dia per garantir que
les cries que surten del niu arriben amb èxit al mar amb la mínima intervenció possible. Els 45 exemplars que s'han comptabilitzat fins
ara han assolit aquest objectiu.
Habitualment, les cries de tortuga que surten de l'ou esperen a la nit per abandonar el niu i dirigir-se cap al mar, però els tècnics del
CRAM alerten que una de les amenaces a què s'enfronten aquests animals en una platja propera a una zona urbanitzada és la
contaminació lumínica. L'existència de llum artificial a la costa les pot desorientar i reduir les probabilitats que arribin al mar.
La nidificació de tortugues en aquesta zona del Mediterrani és, segons la Fundació CRAM, un cas del tot excepcional i, de fet,
remarca que cal remuntar-se fins al 2006 per trobar un cas similar. En aquella ocasió el niu es va localitzar a la platja de Premià de Mar.
En el cas del niu aparegut a la platja de Malgrat de Mar, els agents rurals van donar l'avís de la presència de cries de tortuga marina
de l'espècie Caretta caretta després que alguns veïns asseguressin haver vist exemplars de tortuga a la sorra. Una batuda en un radi
de 250 metres va portar els tècnics fins al niu. Els animals d'aquesta espècie poden pondre entre 80 i 120 ous i el temps d'eclosió es
pot allargar alguns dies.
Informació publicada al diari Ara. Dimecres, 5 d´octubre del 2011.
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