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Presentació

Malgrat la protecció de determinades zones per promoure la conservació d’espècies de
flora i fauna autòctones, sovint la gestió d’aquests espais protegits recau directament en
la propietat, i l’èxit de qualsevol mesura de conservació depèn de la bona voluntat dels
mateixos propietaris. Totes les espècies de fauna viuen lligades a uns espais caracteritzats
per l’orografia, el clima, la vegetació, el tipus de sòl, etc.; això és el que anomenem el seu
hàbitat. Aquest hàbitat esdevé part inseparable de l’espècie, i la conservació d’aquest es-
devé fonamental per a la seva supervivència. Per tant, la gestió que s’hi porta a terme cal-
dria adequar-la als requeriments de l’espècie.

El cas de la tortuga mediterrània a la serra de l’Albera n’és un bon exemple. La
història del territori de l’Albera, on l’home ha portat a terme constants transformacions al
llarg dels segles, ha determinat el present i el futur de l’espècie. La intensificació de l’agri-
cultura, la desforestació, els incendis forestals i la urbanització i humanització del territori
han marcat i marquen d’una manera decisiva l’estat de conservació del que és la darrera
població d’origen natural de tortuga mediterrània de tota la península Ibèrica.

Atès que la interacció de l’home amb aquest territori continuarà en el futur, el
que cal és revisar alguns aspectes de com s’estableix aquesta secular relació entre
home i natura, per tal d’intentar no perjudicar aquesta singular espècie amb la nostra
activitat. Vinyes i olivars actius o abandonats, pastures, pinedes, suredes, brolla… for-
men l’hàbitat de la població de tortuga de l’Albera i la manera com el gestionem deter-
minarà el seu futur.

Amb l’edició d’aquest manual de bones pràctiques per a la conservació de l’hà-
bitat de la tortuga mediterrània a la serra de l’Albera, pretenem donar unes pautes de gestió
per als propietaris i gestors de les múltiples i variades finques agrícoles i forestals que for-
men l’hàbitat d’aquesta espècie.

Aquestes recomanacions són fruit d’anys d’observació i estudi d’aquests animals,
però tot i això no pretén ser una eina acabada, sinó un punt de partida mitjançant el qual
puguem anar millorant la nostra relació amb les tortugues i amb tota la natura que ens en-
volta.

Possiblement alguns de vosaltres començareu a aplicar de manera estricta al-
gunes de les recomanacions presents en aquest document. D’altres us limitareu a fer pe-
tites modificacions del que fins ara heu estat fent, però tot hi ajudarà, i abans de començar
ja us agraïm la vostra col·laboració perquè està en les vostres mans que la població de
tortuga de l’Albera segueixi vivint a la nostra serra, la serra de l’Albera.







La tortuga mediterrània és un rèptil que es
troba, com assenyala el seu nom, distribuït
per tota la conca nord mediterrània. És
una de les espècies més amenaçades de
la nostra fauna i, com a tal, protegida per
la legislació nacional i internacional. 

A Catalunya i en concret a la nostra serra de
l’Albera, trobem el que és la darrera pobla-
ció d’origen natural de tota la península Ibè-

rica. L’Administració, juntament amb entitats
civils dedicades a la conservació de la na-
tura, porta a terme una sèrie d’actuacions
encaminades a la recuperació de l’espècie:
s’han dictaminat lleis que en prohibeixen el
comerç, tinença, captura i mort; s’han desig-
nat zones d’especial protecció; s’han iniciat
programes de cria en captivitat i de sensibi-
lització de la gent, i s’han elaborat uns plans
de reintroducció en espais naturals on l’es-
pècie havia desaparegut.

Es tracta d’un animal de costums diürns,
que pot tenir un domini vital de més de 3
hectàrees i com tots els rèptils la tortuga
és un animal de sang freda, la qual cosa
dir que la seva temperatura corporal
depèn de l’ambiental. És per això que da-
vant les condicions desfavorables, de fred
o de calor, sobreviuen entrant en una es-
pècie de son profund (hibernació o estiva-
ció), que fa que la seva activitat corporal
sigui més lenta i la seva temperatura des-
cendeixi per estalviar energia. Per hiber-
nar o estivar, les tortugues s’amaguen en
refugis que poden ser caus, forats entre
pedres, sota piles de branques, entre fulla-
raca o als peus d’arbustos densos. Els
agraden molt els caus dels conills, i entre
els arbustos l’esbarzer és el més utilitzat.

La tortuga mediterrània

Legislació
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Europa
Annex II de la Directiva Hàbitats, considerada d’interès comunitari
Espanya
Reals decrets 439/1990, 1997/1995 (annex IV), 1193/1998 (annex II)
Catalunya
Llei 3/1988 

Categoria IUCN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mundial
Quasi amenaçada NT
Espanya
En perill (EN). Recentment catalogada com a espècie en perill d’extinció
en la Llista d’espècies salvatges en règim de protecció especial i del
Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. Segons el Reial decret
139/2011, de 4 de febrer.
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