Anuari d'entitats catalanes. 2008

AMICS DE LA TORTUGA DE L'ALBERA

AMICS DE LA TORTUGA DE L'ALBERA
Santuari del Camp
17780 GARRIGUELLA
ALT EMPORDÀ
Telèfon: 972 552 245
Fax:
E-mail: crt@tortugues.cat
Web: www.tortugues.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1992
Nombre d'associats: 44
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: internacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
L'associació té com a fi l'estudi, la protecció, la gestió i
la divulgació popular de la tortuga mediterrània
(Testudo hermanni), la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) i la tortuga d'estany (Emys orbicularis).
Tanmateix, es proposa vetllar per la salvaguarda dels
diferents hàbitats que componen la serra de l'Albera,
en particular, i el territori català, en general, a més de
protegir les espècies animals i vegetals que l'habiten i
fomentar els estudis i les investigacions relacionats
amb les tortugues i amb altres espècies de la fauna i
la flora.

Memòria d'activitats de l'any 2007
Les activitats del l'associació Amics de la Tortuga de
l'Albera, durant l'any 2007, s'han centrat en els punts
següents:
Gestió del Centre de Reproducció de Tortuges de
l'Albera (CRT)
- Cria en captivitat de la tortuga mediterrània
(Testudo hermanni), amb un total de 346 naixements.
- Alliberament a l'Albera 170 tortugues mediterrànies
i de 315 tortugues al P.N. del Garraf i al P.N. del
Montsant, destinades al projectes de recuperació
d'aquesta espècie.
- De la tortuga de rierol
(Mauremys leprosa) se n'han pogut alliberar 12
exemplars a l'Albera, 3 exemplars als Aiguamolls de
l'Empordà, 1 exemplar als estanyols del Mas Margall
(l'Alt Empordà) i 1 exemplar al delta del Llobregat.
- De la tortuga d'estany (Emys orbicularis), que

manté al nostre país unes poblacions molt febles,
n'hem tingut aquest any 40 naixements. - Continuem
treballant en el projecte LIFE, finançat per la Unió
Europea, per tal de recuperar l'antiga població
extingida de la tortuga d'estany a la zona del Baix
Ter. Se n'han alliberat 16 exemplars en aquesta zona i
se n'ha fet el seguiment amb radioemissors per tal de
determinar-ne l'adaptació i moviments. Aquest
projecte el coordina la Universitat de Girona, amb la
col·laboració de diverses institucions. Des del CRT
tenim la responsabilitat de la cria en captivitat dels
exemplars que s'hi hauran de reintroduir.
- Hem continuat amb la recollida de les tortugues
exòtiques per tal d'evitar-ne l'alliberament a la natura.
Educació ambiental
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- Al llarg del 2007 han passat per les instal·lacions
del CRT 11.297 visitants en total, una xifra
sensiblement superior a la de l'any anterior.
D'aquests, gairebé 2.000 són escolars, amb qui s'ha
desenvolupat el treball pedagògic adaptat a cada grup
d'edat.La feina de divulgació i conscienciació als
ciutadans i sobretot als escolars és bàsica per a
qualsevol projecte de conservació. Cada vegada més
augmenta el coneixement de la problemàtica de la
conservació de les nostres tortugues. - Com cada any,
organitzat pel P. N. de l'Albera, va tenir lloc al mes
de maig la Festa de la Tortuga, en què van participar
tots els escolars dels pobles de l'Albera.
- Juntament amb altres entitats de la comarca,
continuem formant part i treballant en l'associació Blau
Tramuntana per a fomentar la qualitat i la intensitat de
l'educació ambiental a la comarca de l'Alt Empordà.
- Gràcies al conveni establert amb la Universitat de
Girona hem pogut continuar col·laborant en la
formació d'estudiants de Biologia i Ciències
Ambientals.
Investigació i treballs de camp
- Tortuga mediterrània:
Durant aquest any hem continuat portant a terme un
treball de camp per tal de determinar els dominis
vitals de la tortuga mediterrània a la zona protegida de
l'Albera.
També s'està treballant en l'elaboració d'una base
cartogràfica de tot l'àmbit de distribució de la tortuga
mediterrània a l'Albera, per tal de saber les àrees
sensibles en les diferents etapes anuals de l'espècie.
Hem començat un estudi de comparació de l'estructura
de població de la tortuga mediterrània a l'Albera amb la
de l'illa de Menorca.
- Tortugues marines. Projecte caretta.cat:
Aquest any, amb el suport de la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya, hem endegat un projecte
per tal d'avaluar les possibilitats de nidificació de la
tortuga babaua (Caretta caretta) a les platges de
Catalunya.
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