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ots els ecosistemes del planeta estan arnenacats i, en algunes ocasions, especies d'animals i plantes
que no en són propis, es converteixen en elements de desequilibri, contribuint a la perdua
de biodiversitat.
Les tortugues americanes d'aigua, conegudes popularment com a tortugues de Florida,
són una d'aquestes especies no autóctones,
que han envait els habitats aquatics mediterranis. (foto 1)

Així doncs, des de la década deis anys setanta, aquest queloni anomenat científicament Trachemys scripta, es va popularitzat
com animal mascota. Centenars de milers
d'aquestes tortugues van ser exportad es pels
Estats Units d'America, 5,7 milions entre els
anys 1989 i 1997, segons el Servei de Fauna I
Flora deis Estats Units.
Un percentatge important d'aquestes exportacions van fer cap a Catalunya. Malauradament molts d'aquest
quelonis,
en fer-se
grans, van ser abandonats pels seus propietaris en rius, rieres
i estanys d'arreu del
territori catala. Sovint
es feia per ignorancia, pensant que era
el millor per al pobre
animal captiu, pero
la realitat és que van
iniciar un greu problema ecol6gic. L'abandonament de qualsevol especie animal
al medi natural, esta
prohibida per lIei.
(foto 2)
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El CRARC (Centre de Recuperació de Heptils
i Amfibis de Catalunya) va descobrir i publicar
I'any 1997, que les tortugues de Florida, eren
capaces de reproduir-se sense problema en
els rangs climatics mediterranis de la vila de
Masquefa (foto 3). Aquesta tortuga americana, és perfectament capac de completar el
seu cicle biol6gic. La reproducció i expansió
de l'especie ha estat rápida, i a hores d'ara ha
colonitzat la majoria de trams baixos deis rius
més importants de Catalunya. En una franja
de quaranta kilórnetres des de la costa terra
endins, i des de l'Alt Ernporda fins les Terres
de l'Ebre, la tortuga de Florida hi esta present,
formant en algunes ocasions poblacions amb
gran nombre d'efectius, com és el cas del
panta del riu Foix o les zones humides de la
desembocadura del riu Llobregat.
A la comarca de l'Anoia trobem aquest queloni des d'lgualada, resseguint el riu Anoia en
tota la seva extensió, fins la confluencia amb
el riu Llobregat a Martorell.
La introducció de fauna exótica en ecosistemes que no li són propis, provoca sempre desequilibris en les relacions ecoloqiques difícils
d'avaluar a curt termini. Tanmateix, el perill
real de competencia amb la fauna i flora local,
és una de les principals amenaces, així com
la possibilitat d'introducció de patologies de
transmissió als éssers humans i altra fauna.
Els animals, siguin els que siguin, que són
mantinguts com a mascotes són una responsabilitat que cal assumir. Una tortuga no és
una joguina, i si es decideix comprar una, cal
tenir present que s'adquireix un compromís
que s'haura de mantenir durant molts anys.
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