TORTUGA DE FLORIDA

Nom científic: Trachemys scripta
Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Està catalogada al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, aprovat pel Reial
Decret 1628/2011, de 14 de novembre, estant prohibida a Espanya la seva introducció
al medi natural, possessió, transport, tràfic i comerç.
Trachemys scripta elegans és present a la llista de les 20 espècies invasores més
nocives d’Espanya I a la llista de les 100 espècies exòtiques invasores més nocives del
món.

Foto 1. Per MAKY.OREL (Treball propi) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Foto 2. Tortuga juvenil en el passeig fluvial del riu Congost a Granollers (per Aprèn Serveis Ambientals)

Hàbitat i ecologia: Habita en rius, basses, llacunes i estancs urbans.
És una espècie omnívora i s’alimenta d’artròpodes, altres invertebrats i petits peixos.
Pel que fa al material vegetal, mengen fulles, llavors i algues.
La reproducció comença a la primavera i la posta es pot estendre fins a l’agost. Hiverna
en el fons d'estanys o llacs poc profunds durant els mesos d'hivern.
Trets identificatius Tortuga que pot fer fins a 30 cm de longitud. Té la closca verda
que amb el temps es torna marró amb algunes taques grogues. El plastró és groc amb
taques negres. Té una taca vistosa a cada costat del cap que segons la subespècie pot
ser vermella o groga.
Distribució: Autòctona d’Amèrica, ha estat introduïda a Europa, Àsia i Sud Àfrica,
convertint-se en una espècie invasora que desplaça a les tortugues autòctones a través
de la competència i altera l’equilibri ecològic d’alguns ecosistemes.
A Granollers es pot trobar a l’aiguamoll de Can Cabanyes i al riu Congost.

TORTUGA DE FLORIDA

Tendència poblacional: Segons la valoració de l’estat dels amfibis i rèptils del riu
Congost realitzat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, hi és al riu i a
l’aiguamoll de Can Cabanyes i les poblacions augmenten, desplaçant a la tortuga de
rierol i exercint pressió depredadora sobre els amfibis. Es recomana la captura dels
exemplars de l’aiguamoll de Can Cabanyes i conscienciar la ciutadania sobre no
alliberar els exemplars que tenen com a animal de companyia.

