1. Cada any es recullen unes 400 cries de
diferents espècies mediterrànies que
passen els seus primers anys de vida a la
“nurserie”.
2. Des de l'any 1997, més de 2500
tortugues mediterrànies (Testudo
hermanni hermanni) han sortit d’aquests
tancats per a ser reintroduïdes al Parc del
Garraf i al Parc Natural de la Serra de
Montsant.
3. Les tortugues morisques (Testudo
graeca) que s’observen a les instal·lacions
procedeixen del comerç il·legal,
bàsicament turistes que les compren quan
van de vacances al nord d’Àfrica.
4. Les tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans)
són una espècie invasora. Cada any ingressen al centre
centenars d’exemplars que van ser adquirits com a
mascota i que els seus propietaris ja no poden tenir més.
Altres són capturats en projectes d’eradicació que el
CRARC porta a terme conjuntament amb les
administracions.
5. Els grans cocodrils del Nil (Cocodrilus niloticus)
foren comprats de petits per persones que van
viatjar a Egipte de vacances. Una compra il·legal i
altament irresponsable que es repeteix amb
massa assiduïtat.
6. Hàbitat mediterrani que serveix
d’àrea d’adaptació per a les Testudo
hermanni hermanni abans de ser
alliberades. També hi viuen tortugues
d’estany.
7. 12. 15. Tortugues gegants i
caimans, viuen en coexistència
pacífica en el mateix espai.
Són mascotes que un dia
van esdevenir un
problema de
manteniment pels
seus propietaris.
Comprar animals
salvatges sense
informar-se,
comporta
tenir
problemes
en el
futur.

Plànol guia del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya
L’únic Centre de Recuperació de l’estat especialitzat en aquesta fauna
Els amfibis són veritables insecticides vivents. La granota verda (Pelophylax perezi) s’observa fàcilment a moltes de les basses del centre

25
23

25

22
11

1

24

14

2

13

9
3

9

9

9

15

9
26

10

3

12

4
11

20

16
17

5

27.
Instal.lacions
de
manteniment
de sauris i serps
exòtiques,
així com les
sales d’educació
ambiental
24. Diversos
caimans (Caiman
crocodylus),
conviuen amb
tortugues
de potes vermelles.
Són els que van ser trobats a
Collserola, al riu Besòs i
a Castelldefels. Lògicament,
abandonats negligentment
pels seus propietaris.
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22. La serp
verda (Malpolon
monspessulanus)
és l’ofidi més
freqüent a
Catalunya
23. El llangardaix
verd Lacerta
(Timon) lepida
està en regressió
a tot Catalunya
25. Les tortugues
asiàtiques són
espècies greument
amenaçades a
causa del consum
alimentari que se’n
fa al sud-est asiàtic i
la destrucció de
l’hàbitat.

8. 20. La tortuga mediterrània
de l’Europa oriental (Testudo
hermanni boettgeri), va ser durant els
Espai en
anys 70 un dels quelonis terrestres més venuts com a mascota.
construcció
9. L’existència de diferents instal·lacions d’acollida per a tortugues mediterrànies, permet
classificar-les segons el seu origen geogràfic o ecotipus.
10. La tortuga grega (Testudo marginata), és objecte d’un programa de cria. L’objectiu és reintroduir-les en un futur a la
península grega.
11. Tots els sauris que han ingressat al CRARC, com els iguanes, varans o tejús, foren donats pels seus antics propietaris pel fet de presentar
una conducta agressiva. Alguns també foren trobats abandonats.
13. La tortuga de quatre ungles (Agrionemys horsfieldi), és l’espècie de queloni terrestre més venut com a mascota en els darrers anys.
14. Molts rius, llacs i pantans catalans estan colonitzat per espècies exòtiques. En aquesta instal·lació viuen tortugues americanes que han estat capturades al Pantà del Foix.
16. Tortugues de caixa americanes (Terrapene carolina) són uns dels quelonis més longeus.
17. El llangardaix de cua punxosa (Uromastyx acanthinura) originari de les zones desèrtiques del nord d’Àfrica, sovint és comprat il·legalment pels turistes que les visiten.
18. Les tortugues mossegadores per la seva gran mida són especialment perilloses. Algunes de les que veieu han estat capturades en espai humits de Catalunya.
19. La tortuga d’estany, és el queloni més amenaçat d’extinció a Catalunya degut a la pèrdua d’hàbitats favorables per a la seva subsistència.
El CRARC està dotat amb diferents sistemes de seguretat: càmeres de vigilància
20. Cada any prop de 200 tortugues de rierol (Mauremys leprosa) són alliberades a diferents zones humides del territori català
connectades a la central d’alarmes i policia, detectors de moviment i identificació
26. Tortugues americanes dels gèneres Trachemys, Graptemys i Pseudemys, totes elles de caràcter invasiu. Desgraciadament, hores d’ara són les tortugues aquàtiques més venudes com a mascotes.
individualitzada dels animals entre d’altres mesures.

