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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
S'ha estudiat una població de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) present al curs principal del riu Llobregat, al seu pas 
pel municipi d'Abrera (Baix Llobregat). El tram té una longitud de 4.140 metres de recorregut sinuós, inclòs a l'EIN Riu 
Llobregat, amb predomini d'albaredes i pollancredes. S'ha caracteritzat el tram de riu segons el tipus de secció que 
presenta al llarg de l'àrea d'estudi. L'activitat de les tortugues comprèn de mitjans de febrer a mitjans de novembre, 
sense que s'hagi detectat una disminució a l'estiu. L'ús de l'espai no és uniforme amb una marcada preferència per 
trams del riu amb una certa fondària i velocitat de l'aigua alentida. S’han capturat 68 tortugues de rierol mitjançant 
nanses de pesca adaptades i, un cop marcades, s'han alliberat al mateix lloc. Per a cada animal es van obtenir les 
dades biomètriques i es va determinar el sexe. Mitjançant el mètode de captura-recaptura s'ha estimat la mida de la 
població en 100 ± 11 individus. La ràtio de sexes de la població és de 2:1 a favor dels mascles. La distribució de 
classes d'edats permet comprovar que la població està ben estructurada. No s'ha comprovat la reproducció, tot i que el 
nombre de femelles reproductores és elevat. La falta de captures de nounats i d’individus d'un hivern d’edat, i el baix 
nombre de juvenils capturats fa pensar que la taxa de reclutament és baixa. La mobilitat dels animals aigües amunt està 
limitada per la presència de dos assuts a l'àrea d'estudi, la qual cosa compromet la connectivitat de la població dins i 
fora de l'àrea d'estudi. També s'ha detectat la presència de tortuga de Florida (Trachemys scripta spp.) sense que 
s'hagi observat cap interacció entre ambdues espècies. Es proposen un seguit de mesures per afavorir la conservació 
de la tortuga de rierol. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Characterization and conservation of a population of striped-necked terrapin (Mauremys leprosa) in the EIN Riu 
Llobregat in the municipality of Abrera – NE Spain. 
 
A study of a population of stripe-necked terrapin (Mauremys leprosa) was carried out in the Llobregat River, in 
the area of the municipality of Abrera, NE Spain. The studied section of the river had a length of 4140 meters of 
winding route, included in a natural protected area, called EIN Riu Llobregat, with a predominance of poplar 
groves. The river was characterized by type of section throughout the studied area. The activity of turtles was 
detected from mid-February to mid-November and it was not reduced during the summer. The use of space is 
not uniform with a marked preference for river stretches with a certain depth and low water velocity. Sixty eight 
turtles were captured using adapted fish traps and were marked before released at the same location. Biometric 
data collection, including sex determination, had taken for each animal. Using mark-recapture method, a 
population size of 100 ± 11 individuals was estimated. The sex-ratio was 2:1 in favor of males. The distribution 
of age classes shows that the population is well structured. Reproduction has not been confirmed, although the 
number of breeding females was high. The lack of captures of newborn and individuals with a winter age as 
well as the low number of captured juveniles suggested that recruitment rate is low. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La tortuga de rierol és una espècie protegida a Catalunya per la Llei 22/2003, 

de 4 de juliol, de protecció dels animals i declarada d’interès comunitari per la 

Directiva 92/43, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i flora silvestres on es declara espècie d'interès comunitari que requereixen 

una protecció estricta i espècie d'interès comunitari per la conservació de la qual cal 

designar zones especials de conservació. A Catalunya es considera una espècie poc 

abundant. L’any 1995, estava considerada com a escassa per Llorente, et al. i es 

citava com a rara a la conca del Llobregat. Actualment es troben poblacions a 

diferents punts, possiblement en contacte per exemplars en dispersió. Actuacions de 

millora de la qualitat de l’aigua en els darrers deu anys, així com l’endegament 

d’estacions depuradores d’aigües residuals i el control de focus de contaminació 

d’origen industrial, probablement han contribuït a la recuperació de les poblacions de 

tortuga de rierol com a resultat de la millora de l’hàbitat. La protecció dels espais 

fluvials és una altra mesura fonamental per crear les condicions òptimes que 

permetin la reproducció de l’espècie. Al mateix temps, han aparegut noves 

amenaces per l’espècie com l’alliberament i proliferació d’espècies de quelonis 

exòtics, especialment de l’espècie Trachemys scripta.  

A Abrera es té constància de la presència de l’espècie des de fa temps al tram 

del riu Llobregat que discorre pel terme municipal. L’observació d’exemplars 

assolellant-se als talussos és freqüent durant la primavera i l’estiu i, de tant en tant, 

es produeixen captures accidentals per part de pescadors. Tot i aquestes dades, no 

es té coneixement de l’estructura de la població o de l’estat de conservació.  

L’abril de 2007 es va declarar l’Espai d’Interès Natural Riu Llobregat, de 

263,73 ha de superfície. D’aquestes, 133,04 ha corresponen al terme municipal 

d’Abrera, cobrint la totalitat del recorregut del riu Llobregat pel municipi. 

Posteriorment, el setembre de 2007, la mateixa àrea va ser inclosa dins la Zona 

d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Importància Comunitària (LIC) 

Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat, d’una superfície total de 7.270 ha. 

Alguns dels ambients fluvials d’aquest espai natural millor conservats es troben a 

Abrera. Amb aquestes mesures de protecció, es compleixen les condicions que 

afavoreixen la conservació de la tortuga de rierol i altres espècies contemplades a la 

Directiva 92/43. L’Ajuntament d’Abrera porta a terme diferents projectes de 
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conservació a l’espai protegit, desenvolupats íntegrament pel Servei de Territori i 

Medi Ambient de l’Ajuntament o en col·laboració amb entitats com la Societat 

Espanyola d’Ornitologia (SEO) - Delegació Catalunya.  

La caracterització de la població de tortuga de rierol i el seguiment a llarg 

termini permetria avaluar els efectes de la creació de les figures de protecció, 

establir mesures de conservació davant noves amenaces com la presència de 

quelonis al·lòctons, i implicar a col·lectius de la localitat per a la preservació de 

l’espècie. 

L’objectiu general de l’estudi és caracteritzar la població de tortuga de rierol 

(Mauremys leprosa) a l’EIN Riu Llobregat al terme municipal d’Abrera. 

A nivell específic, els objectius de l’estudi són: 

- estimar la mida de la població de tortuga de rierol. 

- conèixer la proporció de sexes i l’estructura d’edats. 

- confirmar la reproducció de l’espècie. 

- caracteritzar els espais òptims per a l’espècie dins la zona protegida. 

- implicar a la Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera en la conservació de 

l’espècie. 

- sensibilitzar a la població local. 

- establir una metodologia de fàcil aplicació com a indicador de conservació de 

l’espècie i de l’hàbitat. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ESPÈCIE 

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa Schweiger, 1812) és una de les dues 

espècies de quelonis autòctons d’aigües continentals d’Europa. Es tracta d’una 

tortuga de closca poc bombada, amb una forma ovalada i una mica més eixamplada 

cap a la meitat posterior (Figura 1). Pot arribar als 20 centímetres de llarg i en alguns 

casos, sobrepassar aquesta mida. Observant el perfil, s’aprecia una quilla vertebral 

poc marcada, més notòria a la part anterior i posterior que a la part central 

(Barbadillo, 1987).  

 
Figura 1. Exemplar mascle capturat a l’àrea d’estudi. S’observa la quilla més marcada a la part 
posterior. 

 

Per la part dorsal, la closca està formada per cinc plaques amples vertebrals o 

centrals, quatre plaques grans pleurals o costals, onze marginals a cada costat i una 

marginal supracaudal subdividida (Figura 2). La placa nucal és petita i allargada. La 

part ventral de la closca és el plastró, rígid en els adults i flexible en els juvenils. Les 

plaques abdominals són grans i les plaques inguinal no contacten mai amb les 

femorals. Les extremitats són robustes i escamades, amb cinc dits a les extremitats 

anteriors i quatre a les posteriors units per una membrana interdigital, amb ungles 

fortes i recorbades. La cua és relativament llarga.  

La closca presenta una coloració variable del marró fosc a un verd oliva. Els 

juvenils presenten un patró de coloració marró bru més constant. El disseny del 
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plastró pot ser molt variable, amb taques negres més o menys abundants o 

completament llis. El cap, el coll, les extremitats i la cua són d’un color verdós, més 

grisenc en els adults. Al coll i a les potes presenten unes línies sinuoses de color 

groc ataronjat, més notòries en els juvenils. Sovint les plaques de la part dorsal de la 

closca tenen un aspecte rugós i s’escamen amb facilitat, d’aquí el nom específic de 

leprosa. 

  
Figura 2. Nomenclatura de les plaques de les tortugues per la part dorsal i ventral de la closca. 

 

Els sexes es poden diferenciar a partir dels 3 o 4 anys d’edat (Keller, 1997). 

En els mascles, la distància entre la part posterior del plastró i la cloaca és clarament 

superior respecte en les femelles (Figura 3). A més, en els mascles el plastró 

presenta una certa concavitat, més fàcilment apreciable en els individus vells, 

respecte les femelles, que es completament pla. 

Taxonòmicament, l’espècie forma part de la família Bataguridae, dins la 

superfamília Testudinoidea, Subordre Cryptodira, Ordre Testudines. Agrupa 

tortugues majoritàriament d’hàbits aquàtics o semi aquàtics que viuen a llacs, rius o 

aiguamolls, d’aigua dolça o salobre, encara que trobem alguna espècie totalment 

terrestre. Es caracteritzen per tenir la forma de la closca entre ovalada i oblonga, ser 

moderadament bombades o aplanades i tenir un plastró gran i de vegades amb 

frontisses. 
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Figura 3. Diferències en la distància de la part posterior del plastró a la cloaca entre una femella 
(esquerra) i una mascle (dreta). 

 

La família Bataguridae es distribueix des del sud d’Europa al Japó, per 

Amèrica Central i el nord d’Amèrica del Sud. A partir d’anàlisis del 12S ribosomal 

(ADNr) ADNmt que codifica la proteïna b CYT ADNmt, i el transmissor neuronal R35 

gen (Spinks et al., 2004), s’ha definit la filogènia de la família Bataguridae que inclou 

70 espècies distribuïdes en 19 gèneres (Taula I). 

 

Taula I. Gèneres inclusos en la família Bataguridae (=Geoemydae), segons Anders et al., 2009. 

Ordre Testudines 

Subordre Cryptodira 

Superfamília Testudinoidea 

Família Bataguridae 

Gènere Batagur, Cuora, Cyclemys, Geoclemys, Geoemyda, Hardella, Heosemys, 
Leucocephalon, Malayemys, Mauremys, Melanochelys, Morenia, Notochelys, Orlitia, 
Rhinoclemmys, Pangshura, Sacalia, Siebenrockiella, Vijayachelys. 

 

El gènere Mauremys està format per 9 espècies: M. annamensis, M. caspica, 

M. japonica, M. leprosa, M. mutica, M. nigricans, M. reevesii, M. rivulata i M. sinensis. 

Diversos autors proposen la separació del gènere Mauremys en cinc gèneres 

segons la morfologia del paladar. Tot i això, es discuteix de la validesa d’un sol 

caràcter en la definició del cladograma evolutiu i, de moment, es recomana el 

manteniment del nom genèric Mauremys per a totes les espècies definides.  
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La majoria de les espècies del gènere Mauremys es distribueixen per Àsia i el 

Japó. Només les espècies M. caspica, M. leprosa i M. rivulata tenen part de la seva 

àrea de distribució a Europa. Concretament, M. leprosa i M. rivulata són endèmiques 

de la conca mediterrània mentre que M. caspica també es distribueix per una part 

d’Àsia. L’espècie M. leprosa havia estat considerada una subespècie de M. caspica 

fins els anys 80 però actualment ja estan plenament acceptades com a dues 

espècies separades. Per aquest motiu, les cites a la literatura antiga que fan 

referència a exemplars de Catalunya o de la resta de la Península Ibèrica es 

descriuen com a M. caspica leprosa o, simplement, M. caspica. A la conca 

mediterrània, M. caspica i M. rivulata ocupen el sector oriental mentre que M. leprosa 

es distribueix pel sector occidental. 

La distribució de M. leprosa comprèn el sud-oest d’Europa (Portugal, Espanya 

i sud de França) i el nord-oest d’Àfrica (Marroc, est d’Algèria, Tunísia, oest de Líbia, 

Níger, Benin i sud de Mauritània). Alguns autors defineixen fins a 8 subespècies (M. 

l. leprosa, M. l. atlantica, M. l. erhardi, M. l. marokkensis, M. l. saharica, M. l. 

vanderhaeghei, M. l. wernmerkaestlei, M. l. zizi), de les quals, totes excepte M. l. 

leprosa es distribueixen pel nord-oest d’Àfrica. Altres autors citen una única 

subespècie africana M. l. saharica, i la subespècie europea M. l. leprosa. 

La tortuga de rierol és una espècie No Catalogada a nivell mundial per la Unió 

Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Tot i això, a França està 

catalogada com a espècie En perill (EN) (UICN France, MNHN and SHF, 2009), a 

Portugal com a espècie amb Risc mínim (LC) (SNPRCN, 1990) i a Espanya com a 

espècie Vulnerable (VU) (Pleguezuelos et al., 2004). Cap dels països africans per on 

es distribueix l’espècie té editada una llista vermella nacional d’espècies 

amenaçades. Es desconeix l’estat de conservació en aquets països. En el cas 

d’Espanya, dins els criteris per a la categoria Vulnerable que estableix la UICN, la 

tortuga de rierol està catalogada com a VU A2ac + A3c (A: Reducció de la població; 

2: Reducció de com a mínim el 20% de la població projectada o estimada en els 

propers 10 anys o 3 generacions; a: En base a  observació directa; c: En base a la 

reducció de l’àrea d’ocupació, extensió de presència i/o qualitat de l’hàbitat; 3: 

Reducció del nombre de localitats o subpoblacions) (Da Silva, 2004). 

Tot i ser una espècie relativament comú a la seva àrea de distribució, s’ha 

detectat una reducció general a causa de factors com la transformació de l’hàbitat, la 
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contaminació en zones industrials i agrícoles, la dessecació de zones humides, la 

canalització de rius i, localment, el comerç d’exemplars i les captures com a animal 

de companyia. Per altra banda, encara no està prou valorat la influència d’espècies 

de quelonis introduïts o la predació per altres vertebrats introduïts (p. ex. Visó 

americà). 

A nivell legislatiu, és una espècie protegida a Catalunya per la Llei 22/2003, 

de 4 de juliol, de protecció dels animals i declarada d’interès comunitari per la 

Directiva 92/43, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i flora silvestres on es declara espècie d'interès comunitari que requereixen 

una protecció estricta i espècie d'interès comunitari per la conservació de la qual cal 

designar zones especials de conservació.  

 

3. DISTRIBUCIÓ A LA PENÍNSULA IBÈRICA I A CATALUNYA  

Tot i no ser una espècie endèmica a la Península Ibèrica, és possible que en 

aquest territori és concentrin les poblacions més grans a escala mundial. Al centre, 

sud i sud-oest de la Península es troba de manera gairebé continua a totes aquelles 

àrees per sota els 1.100 metres d’altitud (Da Silva, 2004). A la resta del territori es 

troba de manera més dispersa però destaquen els nuclis poblacionals del litoral 

mediterrani. A la regió de Múrcia i a Castelló les cites corresponen a poblacions 

aïllades de zones interiors de muntanya baixa (Albert i Gómez-Serrano, 2000; Egea 

et al., 2004). En canvi, a la província de València l’espècie està àmpliament 

distribuïda, tot i no ser freqüent i tendir a l’aïllament de les poblacions (Jiménez et al., 

2002). Al nord es localitzen algunes poblacions al País Basc (Alvarez et al., 1.985; 

Buenetxea et al., 2006) i al llarg de la vall del riu Ebre (Da Silva & Blasco, 1997). Les 

referències a Galicia semblen ser d’animals alliberats (Fernández, 1989) i al sud dels 

Pirineus es troba absent (Martínez-Rica, 1983). En general, la seva distribució 

respon als requeriments termòfils de l’espècie amb preferència per les àrees 

temperades que permeten reduir al màxim els períodes d’inactivitat per les baixes 

temperatures hivernals (Figura 4). Probablement, l’absència de moltes àrees amb 

condicions climàtiques òptimes es deu a la transformació de l’hàbitat, especialment 

la dessecació de zones humides, o a la canalització i artificialització dels marges 

dels rius.  
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Figura 4. Distribució de la tortuga de rierol (M. leprosa) a Espanya (en gran) i distribució mundial (al 
requadre petit). 

 

A Catalunya, es coneix la presència segura de l’espècie com a mínim des del 

Paleolític mitjà, en el Plistocè Superior (350.000 – 10.000 AC), gràcies al registre 

fòssil d’exemplars localitzats a jaciments arqueològics a Torroella de Montgrí (Fèlix 

et al., 2006). La presència més important de Mauremys al registre fòssil de 

Catalunya correspon al Neolític (Budó et al., 2003), amb localitzacions a jaciments 

arqueològics de Torrelles del Foix (Alt Penedès), Gavà (Baix Llobregat), Òdena 

(Anoia), Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). 

Les primeres referències bibliogràfiques de la presència de la tortuga de rierol a 

Catalunya probablement són entre els anys 1788 i 1790, a la publicació Noticias de 

Cataluña, on es feia referència a dues espècies de tortugues d’aigua dolça al partit 

de Tortosa (Maluquer, 1992). Durant els primers anys del Segle XX, apareixen 

diverses referències com a primer coneixement de la presència de la tortuga de 

rierol a Catalunya (Font y Sagué, 1908). Es cita la localització d’exemplars a 

diverses zones de l’Alt Empordà, al Cap de Creus, Tortosa, Tossa de Mar i Vidreres 

(Maluquer, 1908; Maluquer, 1916; Boscá, 1916; Maluquer, 1919). Es té constància 
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d’una introducció de diversos exemplars de tortuga de rierol procedents de l’Alt 

Empordà a l’Estany de Banyoles l’any 1966, que es van establir, tot i que es 

probable que ja hi fos present anteriorment (Massip, 1982). Posteriorment, a partir 

de dades de camp en prospeccions realitzades entre el 1974 i el 1980, es troben 

noves localitzacions a Mediona (Alt Penedès), Querol (Alt Camp) i Sant Joan Despí 

(Baix Llobregat) (Vives Balmaña, 1982). De manera aïllada, apareix un exemplar el 

1974 al riu de la Gavarresa, a l’alçada d’Alpens (Osona) (Borrás i Polls, 1987). San 

Miquel (1975) cita l’espècie a torrents del curs alt del riu Anoia, sense precisar la 

localització. La població present a finals dels anys 70 a les rieres de la zona nord de 

l’Alt Empordà es cita com a nombrosa (Fèlix i Grabulosa, 1980) i també es localitzen 

individus a torrents del Cap de Creus. Als any 80 es citen exemplars que apareixen 

irregularment a la depuradora de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), animals 

observats i capturats per pescadors Martorell i cites a la riera de Marfà, a Calders 

(Bages), l’estiu de 1984 (Fernández i Real, 1985). També es citen individus aïllats al 

riu Congost, a l’alçada de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) (Montagut i 

Arrizabalaga, 1987), al riu Cardener, a Sant Ponç (Solsonès) (Borrás i Polls, 1987) i 

al riu de La Gavarresa, a la comarca del Bages (Junyent, 1985). Apareix una cita al 

Maresme, on l’espècie podria viure de manera relictual en les rieres litorals 

(Giménez i Carbonell, 1986)  

El primer treball sistemàtic de recollida de dades bibliogràfiques i 

prospeccions de camp d’amfibis i rèptils a Catalunya es va realitzar durant la primera 

meitat dels anys noranta (Llorente et al., 1995) i va permetre definir el mapa de 

distribució de la tortuga de rierol a Catalunya ordenat en quadricules UTM 10x10. En 

aquest treball, es citen 57 quadrícules on es va localitzar l’espècie, representant el 

14,7% del total de quadrícules de Catalunya (Figura 5). 
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Figura 5. Distribució de la tortuga de rierol a Catalunya, per quadrícules 10x10, segons Llorente et al., 
1995. S’indica, en verd, la quadrícula corresponent al municipi d’Abrera. 

 

Les dades més actuals de la distribució a Catalunya mostren la presència de 

l’espècie a 99 quadrícules (Figura 6), representant el 25,5% del total de Catalunya 

(BDBC, 2009). L’increment de quadrícules, probablement, està més relacionat amb 

una major disponibilitat de dades que amb un procés d’expansió de l’espècie, encara 

que la millora de la qualitat de les aigües pot haver estat un factor important en la 

recolonització i recuperació de les poblacions de tortuga de rierol al curs principal 

dels rius.  

La informació recollida en els darrers anys per conques, és la següent: 

Conca de la Muga: Es distribueix per quasi tota la comarca de l’Alt Empordà, 

especialment als rius i rieres de la serra de les Alberes (DMAH, 2001a).  
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Conca del Fluvià: La població present als Aiguamolls de l’Empordà ha estat ben 

documentada (Bea et al., 1994). També es cita al catàleg de vertebrats de la 

comarca de la Garrotxa, tot i que hi ha poques observacions i es considera rara 

(Álvarez et al., 2008). 

Conca del Ter: Les cites a la comarca d’Osona corresponen a exemplars capturats 

accidentalment per pescadors i observacions a basses i embassaments del curs 

principal i de les rieres de Sorreig i Merlès (Baucells et al., 1998). Al curs baix del riu 

està documentada una població a la unió amb el riu Daró i a l’antic estany de 

Bellcaire d’Empordà (DMAH, 2001b).  

Conca de la Tordera: Es cita com a freqüent entre les localitats de Sant Celoni i La 

Batlloria (Ballesteros i Degollada, 1999), a més de localitzacions al curs baix del riu 

(Campeny, 1999) i diversos indrets de la comarca de La Selva.  

Conca del Besòs: Està present a diversos punts localitzats del riu Congost que, 

esporàdicament, arriben al curs baix del riu (Perpiñán i Larruy, 2003). També s’han 

observat exemplars a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) (DMAH, 2001c) i a rieres 

del vessant de la Serralada Litoral (Campeny i Villero, 2001).  

Conca del Foix: Hi ha una població abundant localitzada al pantà de Foix que ha 

estat àmpliament estudiada (Soler et al., 2005).  

Conca del Gaià: Es citava una població molt fragmentada als anys 90 (Aguilar i Solé, 

1998) de la qual s’ha tornat a citar algun exemplar després d’uns anys sense cap 

observació (CRARC, 2006).  

Conca de l’Ebre: La població més important es localitza al Delta de l’Ebre (Esteban i 

Pavia, 1996). Hi ha altres localitzacions als embassaments de Riba-Roja i de Flix i a 

la zona de l’Aiguabarreig de l’Ebre. 

Altres cites disperses corresponen a localitats del Maresme (Campeny, 1999), 

a embassaments de la serra de Collserola (Raspall et al., 2004), a l’estany de 

Banyoles i altres localitzacions aïllades, algunes de les quals poden provenir 

d’animals alliberats (p. ex., al Priorat, Soler et al., 2006). 



 15

 
Figura 6. Distribució de la tortuga de rierol a Catalunya, per quadrícules 10x10, segons BDBC, 2009. 
S’indica, en verd, la quadrícula corresponent al municipi d’Abrera. 

 

Pel que fa a la conca del Llobregat, a més de les referències citades amb 

anterioritat al 1990, es confirma la presència a la comarca del Berguedà, sense 

precisar les localitats (Borrás i Junyent, 1993). Al Solsonès s’ha localitzat a 

l’embassament de Sant Ponç, entre els anys 1994 i 1995, i a la riera de Sanaüja, a 

principis dels anys noranta, sense que s’hagin localitzat exemplars els darrers anys 

(Guixé, 2008). Al Bages està confirmada la presència de l’espècie a Manresa 

(Borrás i Junyent, 1993). Igualment, trobem poblacions de tortuga de rierol al riu 

Llobregat a la zona de la Corbatera (entre els municipis de Sallent, Artés, Calders i 

Navarcles) i al meandre de Castellbell i el Vilar (Vilarnau et al., 1997; DMAH, 2001d). 

Segons l’estudi en curs Planificació de l'espai fluvial de les conques del Baix 

Llobregat i l'Anoia, es troba present al tram comprès entre Molins de Rei i Sant 

Vicenç dels Horts, i des de Sant Joan Despí fins prop de la desembocadura 
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(Argelaga, 2008). A les reserves naturals del Delta del Llobregat es parla d’una 

població natural residual que ha estat reforçada amb introduccions des de l’any 

1991, algunes de manera controlada i altres no (de Roa, 1994). A la comarca de 

l’Anoia, està considerada com a escassa, amb diverses cites al riu Anoia, Piera, la 

riera de Masquefa, el torrent de la Serra i altres zones properes a la desembocadura 

al Llobregat (Sampere, 2002). 

Al Baix Llobregat Nord, a Olesa de Montserrat hi ha dades de l’any 1993 

sobre la presència de la tortuga de rierol al riu Llobregat i rieres adjacents al curs 

principal (Cerdeira, 2001). A més, durant l’execució d’un projecte de retirada de 

quelonis exòtics durant els mesos de juny a octubre de 2006, es van capturar i 

retornar al riu fins a 23 exemplars, la qual cosa feia sospitar que la població podia 

ser més abundant del que es pensava (Casanovas, 2007). A Esparreguera es van 

reintroduir 22 exemplars a una riera secundària del riu Llobregat el setembre de 

2006 i el juny de 2008 es va poder confirmar la reproducció de l’espècie (Casanovas, 

2008). Al 2008, es va realitzar una campanya de retirada de quelonis exòtics a 

Martorell on es van capturar, marcar i alliberar de nou un mínim de 24 individus de 

tortuga de rierol (Martí, 2008). Per la seva banda, a Abrera la presència de la tortuga 

de rierol està constatada des de l’any 1992 (Juan Carlos Guix, com. per.), encara 

que els pescadors locals afirmen capturar-ne accidentalment des de fa molt de 

temps, sense poder precisar una data.  

Tot i les dades actualitzades de la distribució de la tortuga de rierol a la conca 

del Llobregat, és necessari avaluar l’estat de conservació dels hàbitats i de l’espècie, 

així com la connectivitat entre les diferents subpoblacions, per preveure el futur de 

l’espècie a l’àrea d’estudi i al conjunt de la conca. 

 

4. ÀREA D’ESTUDI 

L’estudi de la tortuga de rierol s’ha realitzat en el tram del riu Llobregat que 

transcorre pel municipi d’Abrera, a la comarca del Baix Llobregat, inclòs dins de 

l’Espai Natural Protegit del Riu Llobregat (Figura 7).  
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Figura 7. Localització de l’àrea d’estudi. S’indica el límit nord i sud i la superfície inclosa a l’EIN del 
Riu Llobregat. 

 

El municipi d'Abrera (41º 31' N, 1º 55' E) es troba situat a l'extrem nord de la 

comarca del Baix Llobregat, a banda i banda del riu Llobregat. Els límits del municipi 

són: al nord amb els municipis d'Olesa de Montserrat i Esparreguera (Baix 

Llobregat), al sud amb Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), a l'est 
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amb Castellbisbal, Ullastrell i Viladecavalls (Vallès Occidental) i, a l'oest amb Els 

Hostalets de Pierola (Anoia). El terme municipal ocupa una superfície de 19,89 km2 i 

abasta una àmplia zona a banda i banda dels prop de 5 km del riu Llobregat. Abrera 

ocupa part de les terres planes de la Depressió Prelitoral Catalana, i es caracteritza 

per tenir una zona central d'orografia suau, modelada pel riu Llobregat, a banda i 

banda del qual trobem dues zones muntanyoses que limiten a l'oest amb l'Anoia (Ca 

n'Amat, Plana de Can Garrigosa i Sant Ermengol), i a l'est amb el Vallès Occidental 

(Serra d'en Ribes i Serral de l'Ametller). Es troba a una altitud d'entre els 55 metres 

sobre el nivell del mar a Can Bros i els quasi 330 metres en les proximitats del Turó 

de Ca la Carme (Serral de l'Ametller). El nucli urbà d'Abrera es situa a una cota de 

105 metres d'altitud. 

Geològicament, es troba dins la depressió Vallès-Penedès, entre la Serralada 

Prelitoral i la Serralada Litoral. Regionalment, dos sistemes de fractures en 

condicionen l’estructura: el primer d’ells és format per un conjunt de falles de direcció 

NE-SW, que posen en contacte els materials metamòrfics del Paleozoic i Mesozoic 

amb materials detrítics del Cenozoic. El segon sistema de fractures l’integren un 

seguit de falles direccionals NW-SE. El riu Llobregat aprofita una d’aquestes falles 

direccionals per travessar la serralada Litoral. La zona entre el congost del Cairat, al 

nord, i el congost de Martorell, al sud, es denomina la cubeta d’Abrera (Figura 8) i 

està formada per dipòsits al·luvials del quaternari (llims, graves, sorres i 

conglomerats), disposats en quatre terrasses esglaonades a diferents altures segons 

la seva antiguitat: les més baixes són les més recents. A banda i banda del riu 

Llobregat, s’hi pot observar la disposició dels materials del Miocè, amb un relleu 

relativament poc pronunciat i cotes al voltant dels 200 m, sotmès a processos 

d’erosió associats a torrents i rieres. 

El tram del Llobregat al seu pas per la cubeta d’Abrera presenta un flux en 

direcció NNO-SSE i un pendent mitjà al voltant del 0,3%. La geometria del canal 

fluvial és de tipus sinuós. El Riu es troba a cota +80 tot just després del Congost de 

la Puda, a cota +60 al seu pas pel nucli d’Abrera, i a cota +40 aigües avall del 

Congost de Martorell. 
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Figura 8. Mapa geològic de la cubeta d’Abrera. 

 

El clima de la zona és de tipus mediterrani sec subhumit, amb hiverns suaus i 

estius calorosos. La variabilitat estacional de les precipitacions és una de les seves 

característiques fonamentals (Figura 9) . El rang de temperatures de la zona és propi 

de la latitud en què es troba i presenta un cicle estacional molt regular (Figura 10). 

La precipitació mitjana anual en el període 1970-2003 va ser de 625 mm, amb 

un màxim l’any 1996, de 1.138 mm, i un mínim registrat de 441 mm al 1985. Els 

mesos més plujosos són setembre i octubre, durant els quals es recull quasi el 25% 

del total de precipitació anual. No obstant, les precipitacions de caràcter torrencial 

predominen entre els mesos de novembre a gener. Altrament, el mes de juliol 

destaca per ser el període més sec, durant el qual es recull, en mitjana, poc més del 

4% del total de la precipitació anual. 
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Figura 9. Mapa de Catalunya segons la mitjana de precipitació anual. 

  

Figura 10. Mapa de Catalunya segons la mitjana de temperatura anual. 

 

La temperatura mitjana anual és de 15,4ºC, amb màxims de mitjana mensual 

de 25ºC durant juliol i agost i mínims al voltant de 7ºC durant els mesos de 

desembre i gener. La mitjana mensual més alta va estar registrada al mes de juliol 
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de 1982 amb 28,6ºC, mentre que la més baixa es mesurà al mes de gener de 1985 

amb 1,5ºC. 

A partir de les dades meteorològiques recollides a l’estació de la xarxa 

d’estacions automàtiques Meteoclimatic d’Olesa de Montserrat (41º 33' 26'' N, 1º 54' 

44'' E, 110 m) entre el període novembre 2008 i octubre 2009, s’ha calculat una 

mitjana anual de 16,3ºC. La màxima de les temperatures mitjanes mensuals va ser 

al mes d’agost, de 26,1ºC i la mínima el mes de gener, de 7,4ºC. La temperatura 

màxima absoluta d’aquest període es va registrar el 17 i el 19 d’agost de 2009, de 

39,1ºC i la mínima absoluta va ser de -3,1ºC, el 8 de gener de 2009. Pel que fa a les 

precipitacions, en aquest període es van recollir 561,58 mm, una quantitat 

sensiblement inferior a la mitjana anual. Durant aquest període es van donar tres 

pics d’intensitat: el desembre de 2008, el març-abril de 2009 i l’octubre de 2009. 

També destaquen les pluges, relativament abundants en quantitats recollides, dels 

mesos de juny i juliol. Tot i que l’estiu va ser el període més sec, les diferències no 

van ser tan acusades com les definides per les mitjanes anuals. Per altra banda, el 

mesos més secs van ser l’agost i el maig de 2009 (Figura 11).  
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Figura 11. Diagrama ombrotèrmic del període d’estudi a Olesa de Montserrat. 
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L’àrea d’estudi s’estén per 4.140 metres longitudinals del curs principal del riu 

Llobregat entre el límit dels municipis d’Abrera, Olesa de Montserrat i Esparraguera, 

al nord, i la presa de Can Bros, dins el municipi d’Abrera, al sud. Aquest tram del riu 

es troba inclòs a l’EIN Riu Llobregat que, al mateix temps, forma part de la ZEPA-LIC 

Roques Blanques-Montserrat-riu Llobregat. A causa del recorregut sinuós del riu i de 

la formació de braços secundaris i illes fluvials, s’ha considerat l’àrea d’estudi la 

inclosa dins els límits de l’espai natural protegit amb els límits citats al nord i al sud.  

D’aquesta manera, la superfície de l’àrea d’estudi és de 103,34 ha que inclou 

superfície terrestre i superfície fluvial, ja sigui inundada permanentment o no. 

L’hàbitat predominant a l’àrea d’estudi són les alberedes i pollancredes, de les 

contrades marítimes. En el tram superior es poden trobar algunes salzedes de Salix 

alba de terra baixa i de la muntanya mitjana. També són freqüents els canyissars de 

canya americana (Arundo donax), sobretot al tram inferior de l’àrea d’estudi. A les 

illes fluvials que es formen en períodes de crescudes es poden trobar tamarius 

(Tamarix sp.). Més enllà de l’espai de ribera, trobem camps de conreus extensius de 

secà i fruiterars, la majoria abandonats. En alguns punts, trobem pinedes de pi blanc 

(Pinus halepensis) que contacten amb el riu (Figura 12). 
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Figura 12. Imatges de l’àrea d’estudi. 

 

A priori, es van identificar tres punts a l’àrea d’estudi que podrien condicionar 

els moviments de les tortugues, especialment riu amunt. Es tracta de tres assuts 

construïts per a la captació d’aigües. De nord a sud són els següents: 

Assut de l’estació de l’Areny 6: de poca alçada, facilita la recàrrega del pou de 

captació de l’estació de la companyia Aigües de Terrassa (Figura 13). La 

infraestructura queda submergida de manera que no genera un salt a nivell de la 
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làmina superficial. Tot i així, el desnivell provoca un augment de la velocitat de les 

aigües que podria dificultar a les tortugues accedir a la part superior. 

 
Figura 13. Ortofotoimatge de l’assut de l’estació de l’Areny 6. 

 

Assut de l’estació d’ATLL: consisteix en un assut de 100 metres d’amplada que 

genera un desnivell d’uns dos metres amb un pendent entre el 45 i el 60% (Figura 

14). Quan el cabal del riu és baix, hi ha zones de l’assut que queden seques, 

moment en el qual la infraestructura podria ser superable per les tortugues. 

 
Figura 14. Ortofotoimatge de l’assut de l’estació d’ATLL. 

 

Assut de Can Bros: aquest assut es va construir per derivar part del cabal cap el 

canal que anava a la colònia tèxtil de Can Bros (Figura 15). El desnivell és d’uns 3 

metres amb un pendent entre el 30 i 50%. Igual que el cas anterior, quan el cabal del 
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riu és baix, queda pràcticament sec (gairebé tota l’aigua va cap el canal). El pendent 

inferior de l’assut el fa més fàcilment superable que en el cas anterior.  

 
Figura 15. Ortofotoimatge de l’assut de Can Bros. 

 

Per una altra banda, la dinàmica fluvial ha generat moviments de sediments 

que han condicionat el recorregut del curs principal del riu al llarg del temps, 

originant braços secundaris que, en funció del cabal del riu, han format illes o espais 

fluvials diferenciats. Aquests espais poden generar unes condicions favorables o 

desfavorables per a la presència de la tortuga de rierol. Dins l’àrea d’estudi es poden 

distingir dos d’aquests espais que han tingut variacions en els cinc darrers anys i que 

s’observa un comportament de la dinàmica de les aigües diferenciada: 

Espai fluvial 1: Situat immediatament aigües avall de la riera de la Magarola, a la part 

superior de l’àrea d’estudi. El curs principal tendia a ser el braç dret, amb una 

amplada superior respecte el braç esquerra. Actualment, els dos braços estan 

condicionats pel gual construït a causa de les obres del quart cinturó que facilita als 

vehicles de les obres creuar el riu (Figura 16). Aquest fet implica que les aigües es 

reparteixin entre els dos braços sense que es pugui definir clarament un curs 

principal i un de secundari. També s’observa que la velocitat de l’aigua en aquest 

tram és, aparentment, més alta respecte abans de la construcció del gual.  
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Figura 16. Ortofotoimatges comparatives de l’espai fluvial 1 al 2004 (esquerra) i al 2008 (dreta). 

 

Espai fluvial 2: Situat a l’alçada del torrent del Rector i del torrent Gran d’Abrera. En 

aquest cas, el canvi ha estat més important. Fa cinc anys, el curs principal es 

repartia entre els dos braços en que es dividia el riu, formant una illa fluvial. 

Actualment, el braç dret només forma part del curs del riu en períodes de crescudes 

(Figura 17). Segons les quantitats d’aigua aportada pels torrents, es formen entre 

una i tres seccions d’aigües estancades. 

  
Figura 17. Ortofotoimatges comparatives de l’espai fluvial 2 al 2004 (esquerra) i al 2008 (dreta). 

 

Finalment, un altre aspecte que pot condicionar la presència de tortugues a 

l’àrea d’estudi és el col·lector d’aigües residuals domèstiques del torrent del Rector. 

Els últims anys hi ha hagut embussaments i ruptures freqüents d’aquest col·lector 

que han significat un focus potencial de contaminació per aigües residuals a un dels 

braços secundaris del riu que es forma a l’espai fluvial 2. Aquest col·lector encara 

està pendent de realitzar-s’hi les correccions convenients per evitar que es repeteixi 

aquesta situació de manera periòdica. A més, pel marge esquerra del riu hi passa el 
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col·lector de salmorres (carregat de clorurs de potassi i sodi) que va patit una ruptura 

l’any 2003. 

 

5. MATERIAL I MÈTODES 

L’estudi de la població de tortuga de rierol al riu Llobregat, al seu pas pel 

municipi d’Abrera, es va dur a terme entre l’octubre de 2008 i el setembre de 2009. 

La primera fase de l’estudi va ser la caracterització del tram del riu inclòs dins 

l’àrea d’estudi i la seva delimitació per zones. Per això es va realitzar un recorregut 

longitudinal per tota l’àrea d’estudi i es van delimitar les zones segons els canvis 

experimentaven les variables que defineixen el cabal del riu i que poden determinar 

la presència o moviments de la tortuga de rierol. La variació de la velocitat és la 

variable que experimenta un canvi més important a causa de fenòmens de 

crescudes i seria necessari establir diferents estacions de mostreig permanents 

durant tot el període d’estudi per poder valorar les variacions. En canvi, els canvis 

que experimenta la secció són proporcionals a tot el tram i més fàcils de determinar 

en un únic mostreig. Les variacions de la fondària del riu es van classificar segons si 

la làmina superficial era llisa o no. Els canvis en l’amplada del riu es van considerar 

quan aquest significava un increment o una reducció de, com a mínim, el 50% de 

l’amplada. 

Un cop delimitades les zones de l’àrea d’estudi amb característiques diferents 

segons la secció, es va iniciar el mostreig. Per tal de detectar i identificar el període 

d’activitat de la tortuga de rierol al llarg de l’any, es van realitzar transsectes a peu  

per tres recorreguts determinats prèviament, per tal d’obtenir registres visuals 

(Figura 18). Els observadors (entre 1 i 3) disposaven de binocles i telescopi terrestre 

per determinar l’espècie de queloni detectat. Els transsectes es van realitzar els 

mesos que no es va detectar la presència de l’espècie per altre mètodes (trampeig, 

visites puntual). En tots els casos, es van realitzar entre els dies 10 i 20 del mes i es 

van escollir dies assolellats, independentment de la temperatura. Si un mes no 

s’obtenia cap observació, es feia una rèplica entre 2 i 5 dies més tard. No es van 

tenir en compte el nombre d’observacions com a variable per a determinar l’activitat 

dels animals els diferents mesos, ja que no es van realitzar de manera sistemàtica. 
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Figura 18. Itineraris per detectar l’activitat de les tortugues. 

 

Entre el mes de maig i de setembre de 2009 es van instal·lar estacions de 

captura al llarg de l’àrea d’estudi. Es van utilitzar nanses de pesca adaptades perquè 

les tortugues poguessin entrar sense dificultat atretes per un esquer però no en 

poguessin sortir. Les nanses disposaven de flotadors perquè s’adaptessin als canvis 

de nivell del riu i els animals no es poguessin ofegar. Durant tot el període d’estudi 

es van utilitzar quatre tipus de nanses (Figura 19). Les nanses A i B van ser 

construïdes seguint un model comercial. Les nanses C es van utilitzar el darrer mes 

ja que algunes de les anteriors havien patit desperfectes i aquest model era més fàcil 

de manipular. Tot i que no es va calcular l’índex de rendibilitat de cada model de 
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nansa i de cada nansa en particular, es considera que el funcionament era correcte 

perquè en totes les nanses utilitzades es va capturar algun animal. 

  

 
Figura 19. Imatges de tres dels quatre models de nanses utilitzades per a la captura de les tortugues. 

 

L’esquer utilitzat per atraure els animals va ser fetge de porc. Es trobava 

tancat en una mena de gàbia per tal que estigués en contacte amb l’aigua sense que 

les tortugues poguessin accedir a l’esquer.  

Durant tot el període d’estudi es va disposar de l’autorització especial per a 

captura científica emès pel Servei de protecció de la Fauna, Flora i Animals de 

Companyia del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. 

Es van realitzar tres sessions de captura els mesos de maig, juny i agost i 

quatre sessions de captura els mesos de juliol i setembre. Cada sessió de captura 

consistia en un període d’entre 2 i 4 dies seguits, durant els quals les nanses es 

revisaven cada 24 hores. A cada sessió es van instal·lar 6 nanses simultàniament de 

mitjana (rang 4-8). Les nanses es van instal·lar en estacions de captura que es van 

A B 

C 



 30

determinar in situ el primer cop que es va accedir a cada zona delimitada en la 

caracterització de l’àrea d’estudi, segons les possibilitats d’accés dels observadors. 

El nombre de rèpliques a cada estació de captura i cada zona delimitada no va ser el 

mateix. Prèviament, al mes d’octubre de 2008, es va fer una sessió de captures per 

tal de testar les nanses. La localització de cada estació de captura es va determinar 

amb GPS i es van mapar mitjançant el programari MiraMon 6.4. 

Tots els animals capturats van ser identificats individualment seguint el 

sistema de codificació i la numeració indicada pels tècnics del Centre de 

Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (C.R.A.R.C.). Aquesta codificació 

s’estableix mitjançant unes marques realitzades a les plaques marginals de la closca 

que segueixen una equivalència numèrica (Figura 20).  

 
Figura 20. Esquema de la codificació utilitzada. 

 

Les marques es van realitzar mitjançant una serra de metall de 0,34mm 

d’amplada de tall. Per cada marca es feien dos talls extraient la porció de closca 

intermèdia, de manera que es procurava que la marca final no fos d’una amplada 

superior a 1mm. Les porcions extretes d’un mateix individu es guardaven en un tub 

eppendorf amb alcohol al 70%, degudament identificat, amb la intenció de veure si 

era possible determinar l’edat de l’individu un cop a laboratori. La metodologia que 

es va testar consistia en identificar i comptar les diferents capes de queratina que 

anualment creixen en les plaques còrnies de la zona marginal (Figura 21). Cada 

capa correspondria a un hivern de vida dels animals. Les mostres es van observar 

amb l’ús d’una lupa binocular de 20-40 augments. 
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Figura 21. Imatges del marcatge dels exemplars i de l’observació de la porció extreta a través de la 
lupa binocular. 

 

De cada animal capturat, es van prendre les següents mides: longitud de la 

closca (LE), longitud del plastró (LP), amplada del plastró a nivell de les plaques 

femorals (AF), amplada de la closca a nivell del cinquè parell de plaques marginals 

(AC), amplada de la closca a nivell del vuitè parell de plaques marginals (AM) i el 

pes (P) (Figura 22). Quan es capturava un animal marcat (recaptura), s’identificava i 

es prenia la mesura del pes quan el temps respecte l’anterior captura era superior a 

deu dies, per tal de comprovar les possibles variacions. En els individus que va ser 

possible, es van comptar els anells de creixement a les plaques femorals per tal 

d’intentar determinar l’edat segons el mètode descrit per Sexton (1959). Aquest 

comptatge es va fer a partir de fotografies detallades de les dues plaques femorals 

de cada individu. Durant els mesos de maig i juny, es van provar de fer palpats 

inguinals als individus de sexe femení. Aquesta tècnica consisteix en palpar la zona 

inguinal a través de la pell per tal d’intentar detectar els ous en formació en les 

femelles prenyades (Andreu i Villamor, 1989). Després dels primers intents, la falta 
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d’experiència dels observadors van aconsellar desestimar l’ús d’aquesta tècnica per 

les diferències d’apreciació entre els observadors.  

 
Figura 22. Esquema de les mesures preses per a cada exemplar. 

 

Les mesures lineals es van prendre amb un peu de rei digital de precisió 

0,01mm. En els casos que alguna de les mides sobrepassava la capacitat del peu de 

rei, es va prendre la mida amb un compàs i es va mesurar la mida sobre un paper on 

es va traslladar la mesura. El pes es va determinar mitjançant una balança digital de 

precisió 0,1g (Figura 23). 

  
Figura 23. Imatges d’exemple de la presa de mesura. 
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La determinació del sexe es va fer en base a la concavitat del plastró i la 

distància de la cloaca al plastró. Les tortugues amb el plastró còncau i una distància 

de la cloaca al plastró aparentment llarga van ser considerades com a mascles i les 

tortugues amb el plastró pla o convex i una distància de la cloaca al plastró 

aparentment curta van ser considerades com a femelles. Segons Muñoz i Nicolau 

(2006), els exemplars amb una mida de longitud de la closca inferior a 94 mm es van 

considerar juvenils i la resta adults. 

Per la determinació de la mida de la població es va utilitzar la tècnica de cens 

de captura-recaptura (Telleria, 1986). Aquesta tècnica es basa en determinar la mida 

d’una població (N) a partir de marcar un nombre d’individus (M) en una primera fase 

de captures i deixar-los redistribuir entre tota la població, de manera que en el segon 

mostreig, la proporció d’individus totals (N) respecte els marcats (M) es reflecteixi en 

els individus capturats (n) i recapturats (m) durant aquesta segona fase, de manera 

que: 

 N = M x n 
    m 

Per a poblacions obertes, amb incorporació d’individus per naixements o 

immigració i desaparició d’altres per mort o emigracions, com és el cas present, 

l’aplicació més adequada de la tècnica és el mètode de Jolly-Seber (Pollock et al., 

1990). En aquest cas, es pot estimar la mida d’una població Ni a partir de les 

captures i recaptures de cada moment de mostreig i en una sèrie de mostrejos on es 

van marcant els animals capturats per primer cop. Aquest mètode estableix les 

següents premisses: 

- Les marques es mantenen durant tot el període d’estudi. 

- Tots els individus tenen igual probabilitat de supervivència entre un mostreig i 

el següent. 

- Tots els individus de la població tenen, a cada moment, igual probabilitat de 

captura. 

- Els individus marcats són alliberats immediatament i es distribueixen 

uniformement entre la població. 

El tipus de marques que es realitza no presenta cap alteració al llarg de la 

vida de l’espècie, excepte en el cas de trencament de plaques marginals per fortes 
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col·lisions. Respecte la probabilitat de supervivència, els individus juvenils poden 

tenir una probabilitat diferent respecte els adults. Per solucionar aquest supòsit, 

només s’obtindrà una estima de la població adulta sense considerar els individus 

juvenils en els càlculs. Tots els individus eren alliberats immediatament. Per assumir 

la capacitat de redistribució uniforme a tota l’àrea d’estudi es van analitzar els 

moviments dels animals entre les zones que es van delimitar, per de comprovar si es 

podia assumir la premissa.   

Les fórmules utilitzades en el càlcul de les estimes són: 

 Ni = (ni+1) x Mi 
 Mi+1  
 

 Mi = mi + (Ri+1) x zi 
 ri+1 
 

 pi = mi / Mi 
 

on,  

Ni = Nombre total d’individus de la població en el mostreig i. 

Mi = Nombre d’individus marcats en la població en el mostreig i. 

pi = Probabilitat de captura per a tots els animals en el mostreig i. 

mi = Nombre d’animals marcats capturats en el mostreig i. 

ni = Nombre total d’animals capturats en el mostreig i. 

Ri = Nombre d’animals alliberats en el mostreig i. 

ri = Nombre d’animals alliberats que són capturats posteriorment. 

zi = Nombre d’animals capturats abans del mostreig i, no capturats en i, però 

si posteriorment. 

L’ús de l’espai de les tortugues es va realitzar a partir de l’anàlisi de les 

distàncies en línia recte entre les estacions de captura on es va recapturar un animal 

prèviament capturat. De manera específica, es van analitzar els canvis de zones de 

característiques diferents, segons la delimitació que es va establir, i la possible 

influència dels assuts correlacionant el nombre de captures amb les distàncies 

aigües amunt i aigües avall de cada assut mesurant la longitud al centre del canal 

principal del riu mitjançant SIG. 
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Pel càlcul de la mida de la població es va utilitzar el programari MARK 5.1. 

Per la resta d’anàlisis estadístics de les dades es va utilitzar el programari SPSS 

Statistics 17.0. 

 

6. RESULTATS 

6.1. Caracterització de l’àrea d’estudi 

En funció de la secció del riu es van delimitar 8 zones diferents (Figura 24) 

dins l’àrea d’estudi agrupades en 4 tipologies: 

Zona 1 – 6 – 8: Es caracteritzen per ser zones de secció ampla i profunda. L’aigua 

circula a una velocitat lenta respecte les altres zones. Estan determinades pels 

assuts descrits a l’apartat Àrea d’Estudi. Les tres zones presenten espais òptims per  

a la termoregulació de les tortugues. Aquest espais estan afectats per les constants 

variacions del cabal.  

Zona 2 – 4 – 7: La característica principal és que la secció es molt poc profunda. 

Sovint es pot veure el fons tot i que l’aigua presenti una certa terbolesa. Presenten 

fenòmens d’erosió als marges del riu, amb pocs espais òptims per la termoregulació 

de les tortugues. La velocitat de l’aigua és elevada, la qual cosa fa pensar que 

només són zones de pas per a les tortugues.  

Zona 3: Aquesta zona presenta característiques intermèdies entre les dues anteriors, 

ja que segons la quantitat d’aigua es més similar a les característiques del primer 

grup o del segon. Presenta espais òptims per a la termoregulació de les tortugues 

afectats per les variacions de cabal. 

Zona 5: La secció en aquesta zona és molt poc ample i, excepte en moments de 

crescudes, l’aigua resta estancada formant braços de riu aïllats superficialment amb 

zones òptimes per termoregular. Tot i així,  la menor amplitud de la secció fa que 

sigui una zona bastant ombrívola a causa de la cobertura del bosc de ribera. Segons 

el grau d’aïllament, les subzones que es formen no resulten afectades per les 

variacions de cabal. 
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Figura 24. Delimitació de l’àrea d’estudi per zones, segons els criteris establerts. 

 

En base a aquesta caracterització de l’àrea d’estudi i a les possibilitats 

d’accés a la llera del riu, es va establir la localització de les estacions de captura.  

 

6.2. Període d’activitat de la tortuga de rierol 

Durant el període d’estudi d’octubre de 2008 a setembre de 2009 s’ha 

detectat activitat de la tortuga de rierol tots els mesos excepte el desembre de 2008 i 

el gener i febrer de 2009 (Figura 25). Els mesos de novembre de 2008, març de 

2009 i abril de 2009 es va detectar l’activitat de la tortuga de rierol mitjançant els 

registres visuals als transsectes definits. La resta de mesos, es va detectar a partir 

de les captures realitzades. No s’aprecia una disminució de l’activitat els mesos més 

calorosos. 



 37

 
Figura 25. Mesos d’activitat (en taronja) de la tortuga de rierol a l’àrea d’estudi. 

 

Els mateixos mesos que es va detectar activitat de la tortuga de rierol es van 

observar exemplars de tortuga de Florida (Trachemys scruipta spp.). En tots els 

mesos que es van realitzar les observacions a partir de transsectes, el nombre 

d’exemplars de tortugues de Florida detectats va ser superior al de tortugues de 

rierol. 

 

6.3. Captures i mida poblacional 

Durant tot el període d’estudi es van capturar 68 exemplars de Mauremys 

leprosa, 5 exemplars de Trachemys scripta elegans, 3 exemplars de Trachemys 

scripta scripta i 1 exemplar de Emys orbicularis. Tots els exemplars de Trachemys 

scripta spp. van ser retirats del medi natural i portats al Centre de Recuperació 

d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, a Masquefa, per a la seva gestió. L’exemplar 

capturat de tortuga d’estany (E. orbicularis) va ser retornat al medi natural al mateix 

lloc de captura al tractar-se d’una espècie autòctona. Aquesta captura constitueix 

una nova localització de l’espècie a Catalunya (Martín, en premsa) 
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Es va recapturar un total de 28 exemplars de tortuga de rierol (42% dels 

capturats), dels quals, 21 en una ocasió, 5 en dues ocasions i 2 en tres ocasions. 

Del total d’exemplars capturats, sis presentaven marques que no s’havien realitzat 

durant el present estudi. Un cop contrastades les numeracions amb la base de 

dades de tortugues de rierol de Catalunya, es va determinar que procedien de dos 

alliberaments realitzats en dates diferents (el juny de 2006 i el 7 d’abril de 2009) a 

una zona recreativa del riu Llobregat a Olesa de Montserrat. 

L’esforç de captura va ser de 7.248 hores en 67 estacions de captura, amb 

una mitjana de 108 ± 7 (ES) hores (rang = 24 – 240 h) per estació (Figura 26).  

 
Figura 26. Localització de les estacions de captura a l’àrea d’estudi. 
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L’esforç de captura a cada zona delimitada a partir de la caracterització de 

l’àrea d’estudi va ser desigual (Taula II). A causa de l’afectació per les obres de 

construcció del pont del 4t cinturó sobre el riu Llobregat i de la poca fondària de la 

secció del riu en la major part del tram delimitat, el mostreig a la Zona 2 es va limitar 

a dues estacions de captura en l’únic espai on es van observar condicions 

favorables per a la presència de la tortuga. A la Zona 4, a causa de la velocitat i de la 

força de l’aigua que podien provocar el deteriorament de les nanses, només es va 

establir una estació de captura. 

 

Taula II. Nombre d’estacions i hores d’esforç per cada zona delimitada en la caracterització de l’àrea 
d’estudi. 

ZONA ESTACIONS HORES 
1 10 792 
2 2 72 
3 3 216 
4 1 48 
5 15 1.920 
6 12 1.248 
7 6 864 
8 18 2.088 

TOTAL 67 7.248 
 

Per tal d’avaluar la independència de l’esforç de captura respecte el nombre 

de captures per cada estació de captura amb resultat positiu com a mínim un cop 

(n=31), es va realitzar el test de de Xi-quadrat. Els resultats mostren que el nombre 

de captures va ser independent de l’esforç per a cada estació de captura (X2 = 

10,735; df = 30; p=0,016). 

També es va testar si el nombre de captures de tortuga de rierol a cada zona 

va ser proporcional a l’esforç de captura mitjançant el test de Xi-quadrat. Els 

resultats mostren que no hi ha cap relació entre l’esforç de captura i el nombre de 

captures per zones (X2 = 53,567; df = 7; p<<0,001), de manera que l’espècie ocupa 

uns determinats espais de manera preferent (Taula III). 
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Taula III. Percentatge d’hores d’esforç i d’animals capturats per cada zona delimitada en la 
caracterització de l’àrea d’estudi. 

ZONA % HORES 
ESFORÇ 

% ANIMALS 
CAPTURATS 

1 11% 9% 
2 1% 0% 
3 3% 0% 
4 1% 0% 
5 26% 51% 
6 17% 8% 
7 12% 0% 
8 29% 24% 

 

A causa del baix nombre de captures i recaptures que s’han obtingut no s’ha 

pogut aplicar el mètode de Jolly-Seber per a l’estima poblacional. Alternativament, 

s’ha utilitzat el mètode per a poblacions tancades amb heterogeneïtat (Burnham i 

Overton, 1978) ja que l’àrea d’estudi presenta zones diferents que poden condicionar 

la probabilitat de captura. La mida de la població de l’àrea d’estudi s’estima en 100 ± 

11 individus (intervals de confiança del 95%: 85 – 129 individus). 

 

6.4. Proporció de sexes, grups d’edat i biometria 

Dels 68 exemplars de tortuga de rierol capturats, 44 eren mascles (65%),  21 

eren femelles (31%) i 3 eren juvenils (4%). La ràtio sexual de la població de tortuga 

de rierol estudiada és de ♂2:1♀, desequilibrada a favor dels mascles. Un 79% dels 

exemplars recapturats una o més ocasions eren mascles i un 21% eren femelles. No 

es va recapturar cap dels tres exemplars juvenils marcats. 

La determinació de l’edat dels exemplars a partir dels anells de creixement de 

les plaques femorals no es va considerar fiable ja que es va fer a partir de 

fotografies. Tampoc es van obtenir un resultats coherents en la determinació de 

l’edat a partir del comptatge de les capes de queratina acumulades a les porcions de 

plaques extretes a partir del procés de marcatge dels animals. Probablement, la 

capa de queratina exterior pateix un desgast que no es pot conèixer, encara que es 

contrasti la informació de diferents porcions.  Així doncs, es va determinar l’edat a 

partir d’un càlcul empíric de la longitud de la closca (LE) en relació al creixement dels 
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anells de la placa pectoral esquerra segons Pérez et al. (1979), seguint el següent 

esquema: 

HIVERN MASCLES FEMELLES 

1 38,21 38,79 
2 70,09 63,89 
3 87,63 81,71 
4 97,81 94,93 
5 109,41 107,09 
6 119,00 118,93 
7 131,00 132,30 
8 145,29 143,58 
9 149,61 150,44 

10 153,36 156,81 
11 156,69 162,49 
12 159,63 167,28 

 

A partir del 12è hivern no és possible calcular amb exactitud l’edat a partir 

dels anells de creixement i no es pot establir una relació amb la longitud. 

Considerant que l’estima de la mitjana de l’edat mínima que arriben els adults 

reproductors és de 19,5 anys (Keller, 1997), en una població ben estructurada 

semblaria raonable de trobar un percentatge d’individus de més de 12 anys al voltant 

del 40%. 

Els resultats de la distribució per classes d’edats dels individus capturats a 

l’àrea d’estudi mostra una població ben distribuïda en el cas dels mascles i envellida 

en el cas de les femelles (Figura 27). Malgrat la proporció de femelles reproductores, 

el nombre de juvenils és molt baix. Tampoc s’ha trobat individus nounats o d’un 

hivern d’edat, de manera que no s’ha pogut confirmar la reproducció de l’espècie a 

l’àrea d’estudi.  

Un 28% dels exemplars tenien una edat superior als 12 anys. Aquest resultats 

semblen indicar que aquesta grup d’edat estaria ben distribuït.  
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Figura 27. Piràmide d’edats (hiverns) per juvenils, mascles i femelles. 

 

Per tal de comparar les dades biomètriques dels exemplars mascles i 

femelles es van calcular les mitjanes amb els errors associats de les mesures 

realitzades. El dimorfisme sexual es va analitzar mitjançant el test no paramètric de 

la Z de Kolmogorov-Smirnoff. Els resultats mostren que les femelles de la població 

estudiada són de mida i pes significativament més grans que els mascles (Taula IV). 

Taula IV. Valors de les mitjanes, màxims i mínims per cada sexe de les mesures preses a l’àrea 
d’estudi. LE=Longitud recte de la closca, LP=Longitud del plastró, AF=Amplada del plastró a nivell de 
les plaques femorals, AC=Amplada de la closca a nivell del cinquè parell de plaques marginals, 
AM=Amplada de la closca a nivell del vuitè parell de plaques marginals (AM), P=Pes. Es mostren els 
resultats del test Z de Kolmogorov-Smirnoff per comparar les mitjanes entre sexes. 

 Mascles  Femelles    

 N M±ES Màx Min  N M±ES Màx Min  Z p 

LE (mm) 43 142,9±3,9 184,0 95.5  21 174,2±7,4 223,2 100,5  1,801 0,003 

LP (mm) 44 118,8±3,1 151,7 78,5  21 157,0±6,5 198,5 92,5  2,367 <0,001 

AF (mm) 44 64,5±1,7 80,9 43,0  21 83,7±3,6 101,1 44,7  2,514 <0,001 

AC (mm) 44 99,1±2,4 125,3 69,4  21 124,4±5,0 156,1 71,0  2,171 <0,001 

AM (mm) 44 103,2±2,6 128,8 72,6  20 123,2±5,0 153,7 74,2  1,905 0,001 

P (g) 44 409,2±26,6 732,6 125,1  21 858,5±86,1 1458,8 170,5  2,342 <0,001 
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Les mesures que presenten unes diferències més amplies són, per ordre, 

l’amplada del plastró a l’alçada de les plaques femorals (AF), la longitud del plastró 

(LP) i el pes (P). La mesura que presenta una diferència menor és la longitud de la 

closca (LE). Per detectar les diferències de l’al·lometria de creixement entre mascles 

i femelles, s’ha calculat la regressió lineal dels logaritmes de les mesures que 

presenten una diferència més amplia entre sexes (AF, LP i P respecte la longitud de 

la closca (LE), que presenta una diferència menor entre sexes, mitjançant una 

ANOVA. Els resultats mostren una correlació positiva en tots els casos (Taula V). 

 

Taula V. Estadístics del model de regressió per comparar la variació de la longitud de la closca amb 
l’amplada del plastró a l’alçada de les plaques femorals (AF), la longitud del plastró (PL) i el pes (P) 
en mascles i femelles adults. 

   Model de regressió 

Mesura Sexe n R2 F df p 

AF M 43 0,974 1519,3 1, 41 <0,001 
 F 21 0,965 529,1 1, 19 <0,001 

PL M 43 0,980 2052,1 1, 41 <0,001 
 F 21 0,992 2390,2 1, 19 <0,001 

P M 43 0,983 2422,6 1, 41 <0,001 
 F 21 0,985 1279,3 1, 19 <0,001 
  

S’ha comparat el pes dels animals recapturats amb més de 10 dies de 

diferència respecte la primera captura o l’anterior recaptura per comprovar-ne les 

diferències. En tots els casos (n=20) excepte un, els animals havien guanyat pes 

amb una mitjana de  0,267 ± 0,061 (ES) grams al dia. L’increment de pes per dia 

màxim va ser d’1,07 grams i l’exemplar que va perdre pes va ser amb un relació 

d’1,01 grams per dia. Aquestes dades es refereixen al període de maig a setembre. 

Entre els animals capturats, es van observar algunes anormalitats 

anatòmiques (Figura 28), entre les quals, un exemplar amb el maxil·lar inferior tort, 

un exemplar amb la 8a placa marginal amb creixement superior, un exemplar amb el 

plastró força desgastat en la part anterior i posterior, i un exemplar amb una pròtesi 

de fibra de vidre que havia estat alliberada a Olesa de Montserrat. També es van 

detectar petites fractures a les plaques marginals de caràcter lleu en alguns 

exemplars. 
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Figura 28. Detalls d’algunes de les anomalies anatòmiques detectades entre les tortugues capturades 
a l’àrea d’estudi. 

 

Durant un dels transsectes, es va trobar un exemplar mort de tortuga de rierol 

per causes que no es van poder esclarir (Figura 29). Es possible que l’animal fos 

capturat accidentalment per un pescador, ja que es va localitzar al costat d’un punt 

marcat de pesca.  

 
Figura 29. Restes de la tortuga de rierol trobada morta a l’àrea d’estudi. 
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6.5. Mobilitat de les tortugues 

La mobilitat de les tortugues es va analitzar a partir de les distàncies entre les 

estacions de captura on es va capturar i recapturar algun exemplars. Prèviament és 

van calcular el nombre de dies entre la captura d’un animal i la seva recaptura en 

dies posteriors. A la figura 30 es pot observar que la major part de les recaptures 

(42%) es van produir entre 20 i 50 dies després de la captura o recaptura anterior. 
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Figura 30. Nombre d’individus recapturats agrupats segons el nombre de dies transcorreguts entre 
dues captures consecutives.  

 

Per la metodologia seguida de no situar les nanses a estacions de captura 

que estiguessin a menys de 50 metres de les estacions de captura del dia anterior, 

es descarta que l’efecte d’atracció de l’esquer condicionés en cap moment el 

moviment de les tortugues. 

La mitjana de la distància recorreguda per animal va ser de 26 ± 8 (ES) 

metres per dia (mínim = 1 m/dia; màxim = 218 m/dia). La distància més llarga 

constatada en un dia va ser de 205 metres.  

Per comprovar si hi ha alguna correlació entre la distància recorreguda i els 

dies entre captura i recaptura es va testar el model de regressió entre aquestes dues 

variables mitjançant una ANOVA. Es van diferenciar dos grups segons si les 

primeres captures es van fer en el període maig-setembre de 2009 (n=38) o abans 

d’aquest període (n=5), que corresponen a animals marcats alliberats a Olesa de 

Montserrat i en el mostreig previ dins el present estudi. Els resultats mostren que no 
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hi ha una correlació en el cas del primer grup (R2=0,052; F=1,958; p=0,170). En el 

segon grup, es detecta una correlació positiva (R2=0,812; F=12,931; p=0,037), 

encara que el nombre de mostres és baix (Figura 31). 
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Figura 31. Relació de la distància recorreguda entre dues captures consecutives amb els dies 
transcorreguts. 

 

Respecte els desplaçaments dels exemplars entre les zones delimitades a 

partir de la caracterització del riu a l’àrea d’estudi, es van detectar 12 desplaçaments 

corresponents a 11 exemplars. D’aquest, cinc exemplars corresponen a animals 

alliberats a Olesa de Montserrat, a una localització de característiques iguals a la 

Zona 1, segons els criteris establerts. Dels altres exemplars, dos es van desplaçar 

de la Zona 5 a la 6, tres es van desplaçar de la Zona 6 a la 5, i un exemplar va fer 

dos desplaçaments entre la Zona 5 i la 6, cadascun en un sentit. Entre aquestes 

dues zones, tot i presentar un aspecte en la secció que les diferencia, no hi ha cap 

barrera física aparent. 

No s’ha detectat una correlació significativa entre el nombre de captures i 

recaptures i la distància a un assut aigües amunt en cap dels tres casos (Assut de 

l’estació de l’Areny 6: R2=0,253; F=1,014; p=0,388; Assut de l’estació d’ATLL: 

R2=0,045; F=0,616; p=0,446; Assut de Can Bros: R2=0,006; F=0,053; p=0,823). Tot i 

així, la distribució del nombre d’animals capturats per rangs de distàncies sembla 

mostrar un nombre de captures menor a les zones més pròximes al salt d’aigua 

respecte les més allunyades (Figura 32). A les zones situades aigües avall de l’assut 

de l’estació de l’Areny 6 i de l’assut de l’estació d’ATLL no es va capturar cap animal. 
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Figura 32. Nombre de captures agrupades per la distància longitudinal a cadascun dels assuts. Les 
dades corresponen a captures realitzades aigües amunt.  

 

6.6. Altres captures 

Tal com s’ha comentat, durant el període d’estudi es van capturar 8 

exemplars de tortuga de Florida (T. scripta spp.) i 1 exemplar de tortuga d’estany (E. 

orbicularis) (Figura 33).  

Dels 8 exemplars de tortuga de Florida, tres eren de la subespècie T. s. 

scripta i cinc de la subespècie T. s. elegans.  Tots els animals excepte un, eren de 

sexe femení i, com a mínim 4 d’ells potencialment reproductors. Les captures es van 

fer al la Zona 5 (4) i a la Zona 8 (4). En aquestes dues zones i a la Zona 6 i 1 es van 

observar tortugues de Florida durant el període d’estudi que no es van poder 

capturar. La tortuga d’estany era de sexe femení i es va capturar a la Zona 5. 

Anecdòticament, es van capturar altres vertebrats autòctons com granota 

verda (Pelophylax perezi), anguila (Anguilla anguilla) i bagra (Leuciscus cephalus), i 

al·lòctons com peix sol (Lepomis gibbosus) (Figura 33). També es va capturar cranc 

de riu americà (Procambarus clarkii ) en diverses ocasions. La captura de bagra 

resulta especialment interessant pel fet que s’ha trobat aigües amunt de l’assut de 

Can Bros i de l’assut de l’estació ATLL. En un mostreig de peixos realitzat l’any 2002 
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aigües avall de l’assut de Can Bros, dins el terme municipal d’Abera, no es va trobar 

cap exemplar, tot i que 15 anys enrere era relativament comuna a Baix Llobregat 

(Guix, 2002)  
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Figura 33. Imatges d’altres espècies de vertebrats capturades a l’àrea d’estudi. 

 

7. DISCUSSIÓ 

Tot i que les dades de que es disposava fins l’any 1995 feien pensar que les 

poblacions de tortugues de rierol a la conca del Llobregat s’havien rarificat molt, i 

que es trobarien localitzades a les rieres que aboquen les seves aigües al riu 

Llobregat (Llorente et al., 1995), les dades disponibles en l’actualitat semblen indicar 

una distribució més amplia respecte fa uns anys. Aquest augment de localitzacions 

també s’ha donat a altres punts de la Península Ibèrica (Da Silva, 2004) però sembla 

més condicionada a l’augment del mostreig a moltes conques que a una millora real 

de l’estat de conservació de l’espècie. De fet, al riu Llobregat, entre el congost del 

Cairat (Esparraguera) i la desembocadura s’han fet successius alliberaments 

d’exemplars provinents de centres de recuperació de fauna que probablement han 

afavorit la recuperació de l’espècie (CRARC, 2009; De Roa, 1994).  

La tortuga de rierol tendeix a ocupar els rius i rieres d’un cert cabal i amplada, 

amb cursos d’aigua permanent (Gómez i Lizana, 2000; Alarcos et al., 2008). Els 

embassaments, especialment aquells amb una configuració allargada, també 

semblen ser hàbitats propicis per a l’espècie (Soler et al., 2005). Tolera aigües amb 

un ampli ventall de salinitat, com s’ha comprovat al Delta del Llobregat (De Roa, 

1994). A l’àrea d’estudi, la conductivitat mitjana1 registrada durant el període d’estudi 

va ser de 1.431,5 ± 57,5 (ES).  

Les dades de mida de la població estimada es similar a la població estimada 

al pantà de Foix (Alt Penedès), de 127 individus (Soler et al., 2005). El nombre de 

captures a l’àrea d’estudi ha sigut superior o molt superior en algun cas, respecte el 

                                                 
1 Font: ACA, Estació de la Xarxa de control núm. 100076000 
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nombre de captures a estanys i zones d’aiguamolls del Delta de l’Ebre, la Garrotxa o 

basses del curs baix del Ter (Bertolero, 2003; Campeny i Fernández, 2004; Feo et 

al., 2007). La població del pantà de Foix es concentra a la cua del pantà, la qual 

cosa es correspon amb el fet que s’hagin produït poques captures a les zones més 

pròximes als assuts, especialment els que generaven un salt d’aigua més important 

com l’assut de l’estació d’ATLL i l’assut de Can Bros. Les característiques general de 

la zona són també similars a les de l’àrea d’estudi. 

La contaminació per abocaments agrícoles no sembla ser un factor limitant 

per a l’espècie (Da Silva, 1993) encara que tendeix a desaparèixer quan aquesta 

contaminació és excessiva (Da Silva, 2004). En el cas de l’àrea d’estudi no sembla 

que els vessaments d’aigües residuals que es produeixen al col·lector del torrent del 

Rector tingui una influència directa en l’ús de l’espai per les tortugues (D.Q.O. 

homogènia aigües amunt2 = 109 mg O2/l; D.Q.O. homogènia aigües avall1 = 222 mg 

O2/l; límit3 = 160 mg O2/l). En qualsevol cas, generen una afectació important al medi 

i indirectament, podrien condicionar altres aspectes de la biologia de l’espècie. 

La ràtio detectada implica un nombre de mascles superior al de femelles, tal 

com passa a altres estudis a Catalunya (♂1,8:1♀ a Bertolero, 2002; ♂5:1♀ a Soler et 

al., 1995). Aquest fet sembla estar dins el paràmetres normals de l’ecologia de 

l’espècie (Keller, 1997). 

 La fenologia de la tortuga a l’àrea d’estudi mostra un període d’activitat, com a 

mínim, de 9 mesos entre el mes de març i el mes de novembre. Els mesos 

d’inactivitat durant el període d’estudi van registrar una temperatura mitjana de l’aire 

per sota els 9,5ºC. Per altra banda, la temperatura de l’aigua registrada durant 

aquests mesos va ser inferior als 9ºC, la qual cosa coincideix amb el període 

d’inactivitat detectat a poblacions de l’Alt Empordà (Franch et al., 2004). Observant 

les temperatures mitjanes diàries del mes de novembre de 2008 i del mes de febrer 

de 2009, i tenint en compte que el registre de la temperatura de l’aigua va ser 

puntual, es probable que l’activitat de la tortuga de rierol a Abrera s’iniciï a mitjans de 

febrer fins a mitjans de novembre. Tot i les variacions anuals que es puguin donar en 

la temperatura de l’aire, la temperatura de l’aigua té canvis anuals poc significatius.  

                                                 
2 Mesura realitzada el 3/9/09 per AQUAPLAN S.A. 
3 Cumpliment de potabilitat (RD) 140/2003) o autorització d’abocament atorgada per l’ACA 
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 El calendari reproductiu no s’ha pogut obtenir per l’absència de dades, però 

les postes haurien de ser en el període entre mitjans de juny i finals de juliol. El fet 

de no capturar individus menors de 80 mm de longitud de la closca o de d’un hivern 

d’edat, fan pensar que la taxa de reclutament és baixa. Això pot ser causat per un 

índex de reproducció molt baix o una taxa de mortalitat juvenil molt alta.  

Els resultats mostren una població subadulta i adulta ben estructurada en 

classes d’edats. Tot i la immigració d’exemplars que provenen d’alliberaments que 

podrien alterar l’estructura de la població (Franch et al., 2006), el nombre de nous 

individus respecte els de la població natural és molt baix. Observant la relació entre 

el pes i la longitud de la closca dels animals, es detecta una inflexió respecte la línia 

de tendència, en el cas de les femelles, al voltant dels 150 mm de longitud de closca 

que no es dona en els mascles, augmentant el pes amb més rapidesa a partir 

d’aquesta mida  (Figura 34). 
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Figura 34. Relació entre el pes i la longitud de la closca (LE) en els mascles (cercles blancs) i les 
femelles (cercles negres) de les tortugues capturades a l’àrea d’estudi. 

 

Aquesta inflexió sembla relacionada amb la maduresa sexual de les femelles 

(Pérez et al., 1979). Segons aquestes dades, la capacitat reproductora de l’espècie a 

l’àrea d’estudi hauria de ser, aparentment, elevada. Tot i això, es poden donar 
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algunes situacions que fan que la majoria de les possibles postes de les femelles 

fracassin. La comparació de les dades de precipitació amb el cabal del riu mesurat a 

l’estació d’aforament d’Abrera (ACA, 2009) calculat pel període de gener a octubre 

de 2009 permet observar que les variacions de cabal no estan directament lligades 

als períodes de pluja a l’àrea d’estudi (Figura 35). Això és degut a que la quantitat 

d’aigua que porta al riu està relacionat amb les pluges de tota la conca i a la 

regulació del nivell dels embassaments,  especialment, el de la Baells.  
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Figura 35. Gràfic de l’evolució diària del cabal del riu Llobregat entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 
2009. 

 

La presència d’infraestructures, com els assuts, juntament amb la regulació 

del cabal del riu als embassaments aigües amunt, poden generar variacions de nivell 

del riu no relacionats amb les condicions climàtiques locals on es troba la població 

de tortugues de rierol. A l’àrea d’estudi es van observar canvis en el nivell d’aigua en 

períodes de 24 hores que obligaven a l’ús d’elements de seguretat als observadors a 

l’hora de recuperar les nanses de captura. Aquest canvis de nivell podrien estar 

afectant negativament a l’èxit de les postes per inundació, especialment quan es 

donen al mes de  juny i juliol, corresponent al període de postes. A la Zona 5, els 

canvis de cabal que es donen durant l’estiu no afecten al nivell d’aigua dels braços 

d’aigües estancades que es formen, de manera que podrien constituir espais 

importants per a la reproducció de l’espècie a l’àrea d’estudi. Per tal de confirmar 
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aquests supòsits, caldria assegurar la presència d’ous en femelles reproductores a 

partir del palpat inguinal en el seguiment de l’espècie a l’àrea d’estudi. 

Per una altra banda, la presència d’alguns potencials depredadors podria 

afectar la supervivència de nounats i juvenils. Un dels més preocupants és el visó 

americà (Mustela vison), del qual es té constància de la presència a Martorell (Solís, 

2009) i diverses observacions a Abrera per part dels pescadors. A la Zona 1, una de 

les nanses va patir desperfectes que s’han atribuït al visó americà (Figura 36). Tot i 

que es difícil que puguin comprometre la supervivència d’una població, s’ha descrit 

al visó americà com un focus de perill per a la tortuga de rierol, entre altres espècies 

(Melero, 2004).  La presència esporàdica detectada de la llúdriga (Lutra lutra) a 

l’àrea d’estudi podria tenir una certa incidència sobre la tortuga de rierol ja que s’ha 

documentat casos de predació massiva per part de la llúdriga (Saldaña i Prunier, 

2006), encara que ara per ara es pot considerar anecdòtica.  

 
Figura 36. Detall dels desperfectes a una nansa causats presumptament pel visó americà (M. vison) a 
l’àrea d’estudi. 

 

Una altra possible depredador de nounats i juvenils de tortuga de rierol pot ser 

el bernat pescaire (Ardea cinerea). Tot i que no s’ha observat cap comportament de 

predació a l’àrea d’estudi, s’ha documentat un intent sobre tortuga de Florida al Delta 

del Llobregat (Ehrlich, 2008).  

Es desconeix com pot estar afectant la presència de tortuga de Florida a 

l’àrea d’estudi, de la qual tampoc s’ha constatat la reproducció. Es té constància de 

la seva presència com a mínim des de 1996 a l’àrea d’estudi (Filella et al., 1999). La 

presència de femelles de mida reproductora i les cites de reproducció en el medi 

natural a la conca del Llobregat (De Roa i Roig, 1998) o en ambients fluvials de 

característiques similars (Martínez et al., 2003) fan pensar que sigui probable que 
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s’estigui reproduint a l’àrea d’estudi. S’han descrit casos de competència pels espais 

d’assolellament entre T. scripta elegans i E. orbicularis (Cadi i Poly, 1999) que també 

podrien donar-se amb Mauremys leprosa.  

Tot i que no s’ha registrat quantitativament, les captures accidental de 

tortugues de rierol per part de pescadors, podria tenir un efecte menor sobre la 

població. A partir d’entrevistes amb algunes persones d’aquest col·lectiu, es constata 

que els individus capturats de tortuga de rierol són retornats al riu i que el nombre de 

tortugues de Florida que són capturades (i traslladades al CRARC) és superior 

respecte el de tortugues de rierol. En canvi, l’adequació dels llocs de pesca podrien 

actuar negativament ja que sovint es netegen de vegetació reduint l’espai per 

assolellar-se amagades de possibles molèsties. En qualsevol cas, la disponibilitat 

d’espai no es considera limitada per aquest fet. 

Les dades de mobilitat semblen indicar que les tortugues fan desplaçaments 

diaris llargs, encara que resten limitats a les zones que ocupen preferentment. No 

s’ha detectat desplaçaments d’exemplars aigües amunt dels assuts dins l’àrea 

d’estudi. Tampoc s’han capturat animals marcats a Martorell que haguessin superat 

l’assut de Can Bros. Aquestes dades semblen indicar que els assuts actuen com a 

barreres físiques en la connectivitat de les poblacions. Sota aquesta consideració, 

caldria replantejar l’anàlisi de la mida poblacional en dues subpoblacions segons 

estiguin aigües amunt o avall de l’assut de l’estació d’ATLL. El nombre de captures 

fan, però, desaconsellable aquesta anàlisi. Per altra banda, la presència d’exemplars 

a distàncies superiors als 1.000 metres probablement respon a l’efecte de les fortes 

crescudes de cabal en precipitacions de caràcter torrencial (Rivera, 2001) i actuaria 

com a factor de dispersió de l’espècie aigües avall. Com a exemple, un exemplar 

alliberat a Olesa de Montserrat a inicis d’abril, es va capturar a mitjans de maig a 

més 2.200 metres en línia recta aigües avall, just després d’un període de fortes 

pluges i un cabal del riu molt alt. 

Els resultats obtinguts en el present estudi permeten caracteritzar l’àrea 

d’ocupació i definir les particularitats ecològiques de la tortuga de rierol a l’àrea 

d’estudi. Per tal de comprovar l’evolució d’aquests paràmetres, es recomanable 

realitzar un seguiment anual sistemàtic limitat a les zones que ocupa preferentment, 

així com la realització de campanyes de retirada de quelonis al·lòctons i de visó 

americà.  
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8. CONCLUSIONS 

A partir de les dades obtingudes, analitzades i interpretades, s’han extret les 

següents conclusions: 

- Les dades de mida poblacional estimada, classes d’edat i proporció de sexes 

semblen indicar que la població de tortuga de rierol al tram del riu Llobregat que 

transcorre pel municipi d’Abrera és estable i està ben estructurada. 

- El nombre d’efectius estimats de tortuga de rierol, junt amb la localització d’altres 

espècies com la tortuga d’estany, la bagra o la presència esporàdica de la 

llúdriga, semblen indicar una certa recuperació de la qualitat de les aigües i dels 

ambients de ribera de l’Espai d’Interès Natural Riu Llobregat respecte fa uns 20 

anys enrere. 

- La distribució de les tortugues de rierol dins l’àrea d’estudi no és uniforme, sinó 

que presenta unes zones més favorables caracteritzades per una secció amb 

una certa fondària i una velocitat del flux d’aigua relativament baixa. 

- Els exemplars procedents d’alliberaments a zones aigües amunt de l’àrea 

d’estudi, tot i ser presents per l’efecte de la dispersió, tenen poca significació en 

la caracterització de la població present al tram del riu Llobregat dins el terme 

municipal d’Abrera. 

- L’assut de l’estació d’ATLL i l’assut de Can Bros actuen com a barrera física  que 

impedeix o limita la dispersió d’animals cap a munt del curs del riu. Això implica 

que la població present a Martorell té poc o nul intercanvi amb la població 

d’Abrera i que la població d’Abrera pot presentar dues subpoblacions amb un 

nombre d’efectius diferent. Es recomanable estudiar mesures que millorin la 

connectivitat de les poblacions de tortuga de rierol. 

- La població present a Abrera té un nombre de femelles reproductores viable però 

la taxa de reclutament és, aparentment, baixa. Les variacions de cabal del riu 

podrien estar comprometen la viabilitat de les possibles postes. 

- Tot i que tolera certes condicions d’insalubritat de les aigües, s’han d’evitar els 

vessaments d’aigües residuals que es produeixen amb una certa periodicitat al 

torrent del Rector, en prevenció d’un efecte negatiu cap a la presència de 

l’espècie. Cal tenir en compte que al braç del Llobregat on van a parar les aigües 

vessades és on s’ha localitzat el nombre més elevat de captures. 
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- Es recomanable preservar la zona fluvial 2 de la freqüentació habitual de 

persones, especialment si van acompanyades d’animals domèstics, i de l’accés 

motoritzat. 

- Cal evitar l’alliberament intencionat de tortugues de Florida i altres animals 

al·lòctons al riu mitjançant campanyes informatives a la població. Es recomanable 

realitzar campanyes de retirada per reduir els efectius actuals. 

- El visó americà podria afectar negativament als juvenils i adults de tortuga de 

rierol. Seria recomanable la sol·licitud de campanyes de captura i control al 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.    

- Tot i que la presència de pescadors no sembla afectar negativament a la tortuga 

de rierol, es recomana revisar el nombre i la ubicació dels llocs de pesca per tal 

d’eliminar-ne els menys utilitzats i permetre la recuperació de la vegetació 

natural.   

- Per tal d’analitzar l’evolució de la població de tortuga de rierol a Abrera a partir de 

les dades obtingudes en aquest primer estudi, es recomana fer un seguiment 

mitjançant campanyes de captura i marcatge anuals. Aquestes campanyes es 

poden optimitzar amb la informació disponible dels resultats presentats en aquest 

estudi. 
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9. DIVULGACIÓ DE L’ESTUDI 

Una part explícita en el projecte d’estudi de la tortuga de rierol a Abrera era la 

difusió de la importància de l’espècie i del hàbitat que ocupa entre la població del 

municipi. A més de la valorització de l’espècie en el seu medi natural, es volia incidir 

especialment en aquelles persones que puguin tenir una tortuga exòtica per tal 

d’evitar que l’alliberin al riu o qualsevol espai natural no controlat. Per aquest motiu 

es va editar un fulletó informatiu on es donava a conèixer la tortuga de rierol, el 

context on viu i les principals amenaces. S’han editat 1.600 exemplars d’aquest 

fulletó que s’ha distribuït entre els diferents punts d’informació del municipi, tals com 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la casa de cultura, l’hotel d’entitats, la biblioteca 

municipal, les sales d’exposició i altres dependències municipals. Igualment, s’ha 

repartit entre els alumnes dels dos centres d’educació infantil i primària del municipi, 

la qual cosa significa la difusió entre unes 800 famílies de la localitat. 

Per una altra banda, s’ha comptat amb la col·laboració de la Societat 

Esportiva de Pescadors d’Abrera, que ha distribuït el fulletó entre els seus socis i 

altres societats de pescadors, com la d’Olesa de Montserrat i Esparreguera. En total, 

més de 200 persones han rebut la informació per aquesta via. 

També ha col·laborat la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO), a través de la 

Delegació Catalunya, que desenvolupa estudis dins l’àmbit de l’àrea d’estudi. 

Específicament,  es  va organitzar una jornada de voluntariat mitjançant el programa 

de mecenatge, patrocini i finançament el dia 27 de juny de 2009 on famílies de 

treballadors de l’empresa Mapfre van acompanyar el treball de camp de captura, 

marcatge i presa de dades de tortugues de rierol (Figura 37).  

Un cop finalitzat el projecte, s’ha previst la difusió dels resultats a través dels 

mitjans de comunicació locals i comarcals. 
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Figura 37. Imatges de la jornada de voluntariat desenvolupada el 27-6-09 (Totes les persones que 
apareixen a les fotografies han autoritzat la difusió no comercial de les imatges). 
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