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Resum 

Títol: Ecologia tròfica de la tortuga mediterrània a l’Albera. 
Autora: Mariana Loss Bolfarini 
Co-Tutores: Dr. Jordi Bartolomé Filella (UAB) i Lluís Benejam 
Data: Gener de 2019 
Paraules clau: Testudo, Albera, dieta, estació, paràsits  
 
Els objectius d’aquest treball eren actualitzar informació sobre la dieta de la T. h. hermanni a 
l’Albera i comprovar si hi ha diferències significatives en relació amb tres variables, l’estació 
(primavera i estiu), el sexe i la presència o absència de paràsits. 
 
S’ha fet un catàleg d’epidermis (basat en un inventari de referència del 2009 - Albera) i s’han 
analitzat mostres de femtes de 30 individus salvatges mitjançant la tècnica micro-histològica. 
 
L’inventari de referència i aquest estudi comparteixen la identificació de nou famílies de plantes 
(Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Fagaceae, Oleaceae, Plantaginaceae, Poaceae, Rosaceae i 
Urticaceae). En ambdues, les més abundants són les Fabaceae. En canvi, la segona família més 
abundant d’aquest estudi són les Boraginaceae i a l’estudi anterior les Asteraceae. 
 
Segons els resultats obtinguts, s’han pogut trobar diferències significatives només respecte a 
l’estació (major abundància de Fabaceae i Asteraceae a la primavera i Boraginaceae a l'estiu). 
Els resultats concorden amb altres estudis que demostren que les Fabaceae i les Asteraceae són 
les famílies més consumides a la primavera i les Boraginaceae a l’estiu. 
 
Les altres dues variables analitzades no han mostrat diferències significatives en els seus 
resultats. No s’ha trobat cap efecte del sexe en la composició de la dieta (resultat compartit amb 
altres estudis), essent el baix grau de dimorfisme sexual una de les explicacions. Tampoc hi ha 
hagut alteracions significatives en la composició de la dieta en les mostres fecals que contenien 
paràsits i en les que no. 
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Summary 

Title: Trophic ecology of the Mediterranean tortoise in Albera.  
Author: Mariana Loss Bolfarini 
Supervisor: Dr. Jordi Bartolomé Filella (UAB) i Lluís Benejam 
Date: January 2019 
Keywords: Testudo, Albera, diet, season, parasites 
 
The objectives of this work were to update information about the T. h. hermanni diet in Albera 
and verify if there were significant differences in relation to three variables, the season (spring 
and summer ), sex and the presence or absence of parasites. 
 
An epidermis catalogue was made (based on an inventory of 2009 - Albera) and the faeces 
samples of 30 salvage individuals were analysed using the micro-histological technic. 
 
The reference inventory and this study share the identification of 9 plant families (Asteraceae, 
Brassicaceae, Fabaceae, Fagaceae, Oleaceae, Plantaginaceae, Poaceae, Rosaceae, and 
Urticaceae). In both, the most abundant are the Fabaceae. In contrast, the second most 
abundant family in this study are the Boraginaceae and in the previous study the Asteraceae.  
 
According to the results obtained, significant differences were found only relative to the season 
(greater abundance of Fabaceae and Asteraceae in spring and Boraginaceae in summer). The 
results are in agreement with other studies that show that the Fabaceae and Asteraceae are the 
most consumed families in spring and the Boraginaceae in summer. 
 
The other two variables analyzed did not show significant differences in their results. No effect 
of sex was found on the diet composition (result shared with other studies) being the low degree 
of sexual dimorphism one of the explanations. There have also been no significant alterations in 
the composition of the diet in the faecal samples containing parasites and those that did not. 
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Introducció 

La Testudo hermanni és una espècie de tortuga terrestre de mida mitjana (Bertolero et al., 2011) 
distribuïda a la conca Mediterrània. Dues subespècies són conegudes taxonòmicament tenint 
com a separació física la Vall del riu Po al nord-est d’Itàlia [Mapa 1]: la Testudo hermanni 
hermanni que es troba a Europa occidental i la Testudo hermanni boettgeri a Europa oriental 
(Salazar et al., 2011).  

 

Figura 1: Mapa de la distribució de les subespècies de T. hermanni a la conca mediterrània.  
Font: Mkljun, 2005 

L’espècie està distribuïda a Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, França, Grècia, 
Itàlia, Kosovo, Macedònia, Montenegro, Romania, Sèrbia, Eslovènia, Espanya i Turquia.  
Al sud d’Europa la seva distribució es troba fragmentada a la costa nord-est espanyola i sud-est 
francesa com també en gran part d’Itàlia i Península Balcànica, estenent-se a est a Turquia 
europea i en moltes illes mediterrànies (Balears, Còrsega, Toscana, Sardenya, Sicília, Jònica i 
Eubea). A Espanya només hi ha la subespècie Testudo hermanni hermanni (objecte d’aquest 
estudi).Eubea). A Espanya només hi ha la subespècie Testudo hermanni hermanni (objecte 
d’aquest estudi). 

Com a característiques morfològiques es 
poden citar la forma arrodonida de la closca 
i la coloració composta pels colors negre, 
groc [Figura 2], variant amb  tonalitats que 
van des dels ataronjats fins als 
lleugerament verdosos (Salazar et al., 
2011).  

Figura 2: Exemplar capturat durant l’estudi. Presenta 
una closca arrodonida en la part superior i la seva 
coloració compta amb tonalitats negres, marrons i 

grogues. Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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El plastró presenta tonalitats semblants, però les taques negres formen dues bandes 
longitudinals contínues i paral·leles [Figura 3]. Els nounats presenten una coloració menys 
contrastada que els adults [Figura 4]. 

 

   

Figura 4: Exemplars d’adult i nounat salvatges  on es pot veure la 
diferència en el contrast dels colors, com també més tonalitats 
marronoses en la closca del nounat.  Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 

 

Amb consonància amb Bertolero et al. (2011), el dimorfisme sexual de l’espècie consisteix en la 
diferència de mida entre femelles i mascles (que poden ser aproximadament 12% més petits) i 
la presència d’una petita punta còrnica desenvolupada en la cua d’aquests [Figura 6]. L’angle 
que formen les plaques anals del plastró és més gran per als mascles, en canvi en les femelles, 
aquestes plaques són més altes [Figura 5]. 

Figura 3: L’espècie presenta dues bandes 
longitudinals contínues i paral·leles al 
plastró. Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 6: La punta còrnica localitzada en la cua del mascle és 
una de els característiques del dimorfisme sexual de 
l’espècie. Font: Bizarria, 2007. 

Figura 5: Diferència en el angle d’obertura de 
les plaques anals en mascles. Font: Seguiment 
de la tortuga mediterrània a Catalunya (el Cas 
del Parc del Garraf), 2011 
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La Testudo hermanni és l’única espècie de tortuga terrestre autòctona a tota la Península Ibèrica, 
essent una de les espècies més amenaçades de la seva fauna  (Vilardell et al., 2013), ja que el 
seu hàbitat es distribueix en una àrea inferior a 5000 km2 (Pleguezuelos et al., 2002). Es troba 
sota protecció en territori nacional i internacional. A Catalunya, on es localitza l’última població 
salvatge de l’espècie (al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera) està protegida per la llei 
22/2003 de 4 de Juliol de protecció dels animals (BOE, 2003), que en prohibeix la seva 
itinerància, captura o comercialització.  

En consonància amb Budó et al., (2009), l’espècie ocupa la majoria dels hàbitats de vegetació 
mediterrània, principalment en formacions semiobertes, turons pedregosos i assolellats, amb 
vegetació i estrat herbaci escassos.  

A Catalunya les poblacions es trobem per sota dels 400 m d’altitud (Llorente, 1988). En la serra 
de l’Albera, els terrenys ocupats són de tipus silícic, amb predomini de l’alzina surera (Quercus 
suber) i el bruc boal (Erica arborea). També poden ocupar vinyes i altres cultius abandonats, 
zones de mosaic entre masses vegetals denses i zones més obertes (Salazar et al., 2011). Les 
àrees obertes són essencials per la supervivència de les poblacions atès la necessitat dels 
individus en prendre el sol en els mesos més freds, per obtenir aliment i per realitzar les postes, 
essent la temperatura un factor determinant per la incubació dels ous. També es poden trobar 
exemplars en àrees agrícoles, horts i abocadors de deixalles.  

A l’arribada de la hibernació com en dies molt calorosos, la tortuga busca algun lloc on quedi 
protegida del fred o calor, pluja i de depredadors. Quan el terreny permet, s’enterra o s’amaga 
en la fullaraca (Claparols et al., 2009). 

Abans de 1980 es trobava poca informació específica sobre la T. h. hermanni a Catalunya, així 
com dades de camp i estudis sobre la seva ecologia (pràcticament inexistents fins a finals del 
segle XX). El primer estudi sobre la tortuga mediterrània va ser  realitzat per Chelazzi & Francisci 
al 1979, sobre l'ecologia de les poblacions italianes (Luján, 2015), seguit per tres estudis, dos 
d'ells sobre la subespècie oriental a Grècia  (Stubbs, Hailey, Tyler & Pulford al 1981) i a Iugoslàvia 
(Meek Inskeep al 1981) i l'altre sobre la subespècie occidental a França (Cheylan al 1981).  

Segons Pleguezuelos (2002), desprès de la publicació  de “Els amfibis i els rèptils de Catalunya” 
de Vives-Balmaña al 1984, la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic 
(Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya) inicia un seguit d’actuacions per a la 
seva protecció. Entre aquestes es destaquen la creació de dos reserves naturals per la població 
de l’Albera (1986 i 87), l’inici de projectes d’introducció al parc natural del Delta del Ebre, en el 
parc natural del massís del Garraf i al Montsant i en el parc natural del Cap de Creus. Es va posar 
en marxa les actuacions de centres especialitzats, en conveni amb la Societat Catalana 
d’Herpetologia (1991-95) i posteriorment (1996 fins actualment) amb el Centre de Recuperació 
de Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC-COMAM). Sumant esforços amb l’Associació d’Amics 
de la Tortuga de l’ Albera (ATA), es va crear el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera 
(CRT) de Garriguella (1995) especialitzat en la població autòctona de la Albera. A partir dels anys 
80, la població allí existent va disminuir dràsticament degut inicialment a la massiva mobilització 
de l’ésser humà al Parc Natural, on l’espoliació de l’espècie i la modificació del paisatge a curt 
termini va fer impossible la seva adaptació al canvi de vegetació (com. pers. Budó, J., 2019). 
D’altra banda, trobem els repetits incendis a partir dels anys 80, que van provocar també una 
baixada en la població.  
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Alimentació 

La tortuga mediterrània és bàsicament herbívora, però compta amb registres on ocasionalment 
consumeix aliments d'origen animal. És considerada una espècie generalista per alguns 
estudiosos (Bertolero et al., 2011; Del Vecchio et al., 2013; Múñoz et al., 2009) i un mix entre 
generalista/especialista per altres.  

Diferents estudis han detectat fins a 250 espècies vegetals pertanyents a 64 famílies en la dieta 
de la T. hermanni (Bertolero, 2014).  En les poblacions espanyoles es va registrar el consum de 
fins a 154 espècies de plantes de 50 famílies. En general, l’espècie prefereix les plantes anuals o 
vivaces de l'estrat herbaci, encara que també pot menjar les fulles d'arbustos i arbres que troba 
al seu abast (Bertolero et al., 2011). Resultats semblants es van detectar a les poblacions de la 
serra de l’Albera, on es van localitzar i observar les tortugues en seu hàbitat i es va anotar de 
què s’alimentaven, identificant finalment fins a 46 espècies diferents de plantes de 23 famílies 
de les quals es va marcar també la part consumida (fulles, flors o fruits) (Múñoz et al., 2009). En 
alguns casos es recollien mostres per la identificació posterior. L’inventari final compta amb una 
gran diversitat de plantes, sent composta en gran majoria per herbàcies (teròfits i 
hemicriptòfits). No es va registrar el consum de plantes aromàtiques abundants en el seu hàbitat 
(timó, fonoll, farigola i romaní). Plantes llenyoses de baix port són consumides en un percentatge 
molt baix, ja plantes amb substàncies de defensa (com el látex) si que es van registrar en un 
percentatge més elevat (Budó et al., 2009).  

També es van detectat casos de coprofàgia, amb excrements secs de vaca, de gos (al Parc 
Natural del Delta del Ebro), de cabres, porcs domèstics, humanes (en Menorca), teixó i conill 
(Soler & Silvestre, 2011). La conducta es va descriure com a estacional dins la seva fenologia. Per 
exemple a Còrsega l’espècie consumeix de forma habitual excrements de gat, gos i vaca en el 
període estival (Costa et al., 2005), el que pot representar una aportació complementaria 
d’humitat, minerals, proteïnes, ferments i microorganismes (McBee, 1971) en la seva dieta 
habitualment herbívora, en períodes de escasses de recursos i per proporcionar una correcta 
digestió de la matèria vegetal. 

En les poblacions mallorquines de l'espècie, es va documentar la ingesta de cadàvers de tudó 
(Columba palumbus) (López Jurado et al., 1979), però no es pot afirmar que hi hagi depredació 
en el casos trobats, sinó una conducta oportunista de tipus complementària (R. Meek, 1989).  

En un treball de Budó & Mascort (2001) es van detectar el consum d’altres espècies que no 
pertanyen al regne vegetal com els bolets: el clatró vermell (Clathrus ruber) i la senderuela 
(Marasmius oreades). Els mateixos autors també van detectar a les femtes de tortuga restes de 
caragols terrestres (Helix aspersa), d'un col·leòpter (Cetonia aurata) i fins i tot la pinça d'un cranc 
de riu americà (Procambarus clarkii). 

Les tortugues poden ser portadores d'una considerable càrrega de paràsits sense que s’hagi 
comprovat si aquests li resultin perjudicials (Bertolero & Salvador, s.d.). La població de 
nematodes és un factor important en la digestió dels herbívors i alteracions en la fauna intestinal 
pot comprometre la salut dels animals (Cooper, 1980; Innes, 2001; Wadding, T. et al., 2004). 
Encara no es sap si existeix una càrrega “normal” de nematodes i a partir de quin volum aquests 
es converteixen en patògens. Casos d’estudis consideren que molts d'aquests nematodes són 
més aviat comensals i que només quan les tortugues es troben en condicions d'estrès podrien 
incrementar-se de manera notable i produir lesions intestinals. Els nematodes que es van 
catalogar  en la tortuga mediterrània són de l'ordre Ascaridida, amb el major nombre d'espècies 
identificades pertanyents a la família Pharyngodonidae i tan sols dues a la família Atractidae 
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(Bertolero, A., 2015).                              .    
 
Hi ha hipòtesis de que els herbívors són conscients de les plantes que contenen substàncies 
tòxiques, que si es consumeixen, com a mínim, poden imposar costos per a la digestió (Freeland 
& Janzen, 1974). Normalment aquestes plantes s’eviten, però no sempre és així, sobretot si 
contenen nutrients essencials (Tracy et al., 2006) o aporten algun efecte beneficiós a l’espècie. 
Longepierre i Grenot (1999) suggereixen que les tortugues mediterrànies s'alimenten amb 
plantes tòxiques (almenys per als mamífers) per a beneficiar-se d'una funció vermífuga 
d'aquestes. També hi ha registres d’aquesta estratègia alimentària en altres espècies de 
tortugues com la T. horsfieldii (Lagarde et al., 2003), Geochelone pardalis (Kabigumila, 2001; 
Milton, 1992), Homopus signatus (Loehr, 2002), Psammobatis geometricus (Henen, Hofmeyer, 
Balsamo, & Weitz, 2005) i fins i tot una espècie de tortuga marina, l’Eretmochelys imbricata que 
s’alimenta amb esponges tòxiques (Meylan, 1988).  

Informació sobre la composició de la dieta natural de la tortuga mediterrània pot proporcionar 
una visió del seu paper en l’ecosistema i contribuir amb programes efectius de cria i reproducció 
en captivitat (Roger Meek & Clemenceau, 1986).  
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Objectius 

A partir dels antecedents sobre l’ecologia tròfica de la tortuga mediterrània, amb la finalitat de 
facilitar noves informacions, com també obrir pas a futurs estudis que aportin beneficis en la 
cria en captivitat de l’espècie i conseqüentment per la seva conservació i manteniment de la 
població a l’Albera, els objectius generals d’aquest treball són:  

1) Actualitzar l’inventari de la composició de plantes de la dieta de la Testudo hermanni 
hermanni  en terrenys propers al CRT (Garriguella) a la Serra de l’Albera. L’inventari inicial 
compta amb 46 espècies de plantes de 23 famílies i al tractar-se de la mateixa regió, no s’esperen 
alteracions en la composició de la dieta.  

2) Verificar l’existència de diferències significatives en la composició de la dieta de l’espècie en 
relació a tres variables:  

2.1) L’estació (primavera i estiu). Algunes plantes abundants en la dieta de la tortuga són 
hemicriptòfits (comentari personal A. Palou, 2020). Alteracions en la composició de la seva 
alimentació en resposta a la disponibilitat de recursos fa que s’esperi trobar diferències 
significatives en al menys alguns del grups de plantes identificades en les femtes. 

2.2) Sexe (mascle i femella), amb la hipòtesis de que no es trobaran diferències significatives, 
per l’absència d’un dimorfisme sexual molt marcat. 

2.3) Paràsits (presència i absència), del qual s’espera un resultat singular que enllaci 
l’alimentació de les tortugues amb espècies de plantes que puguin actuar com a vermífug. Una 
hipòtesis és trobar diferències quantitatives i qualitatives entre les mostres que presentaven 
paràsits i les que no.  
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Metodologia 

Àrea d’estudi 

L’estudi es localitza en la Serra de l’Albera [Figura 7], que separa dues grans planes, la de 
l’Empordà i del Rosselló. Té aproximadament 25 km de llargada i els seus cims principals són el 
puig Neulós (1.257 m), el puig dels Pastors (1.167 m), el puig dels Quatre Termes (1.156 m) i el 
pic de Sallafort (992 m) (Claparols et al., 2009).                                .  

 
En la seva unitat ecològica (zona dominada per les roques metamòrfiques dels Pirineus: esquists 
i pissarres) es pot observar transicions entre les espècies pròpies de la serralada pirinenca i les 
més típiques mediterrànies. 

D’acord amb Claparols (2009), la regió compta amb una gran diversitat botànica en un espai 
relativament petit on es poden diferenciar 2 sectors. L’occidental, amb zones més humides i 
enlairades, vegetació boscosa casi en la seva totalitat on hi predominen les fagedes, rouredes, 
sureres, alzinars, castanyedes i prats alpins. Les espècies dominants són l’alzina surera (Quercus 
suber), l’arboç (Arbutus unedo), l’alzina (Quercus ilex), el castanyer (Castanea sativa), el roure 
martinenc (Quercus humilis) i el faig (Fagus sylvatica). Com a altres espècies menys dominants 
es destaquen la blada (Acer opalus), l’auró blanc (Acer campestre), l’auró negre (Acer 
monspessulanum), l’oma (Ulmus glabra), el bedoll (Betula pendula), la moixera (Sorbus aria), el 
roure de fulla grossa (Quercus petraea) i el ginebró (Juniperus communis). Ja el sector oriental 
compta amb una vegetació mediterrània condicionada per la històrica dinàmica d’incendis. Poca 
presència d’arbres, amb exemplars aïllats d’alzines, roure martinenc i auró negre, com també 
pocs bosquets d’alzina. Com a vegetació de ribera es troba el vern i l’àlber (Populus alba), sent 
la vegetació predominant composta per matollar amb molts exemplars d’argelaga negra 
(Calicotome spinosa), gatosa (Ulex parviflorus), estepa negra (Cistus monspeliensis), estepa 

Centre de Reproducció 
de Tortugues de l’Albera 

Figura 7: Mapa del Massís de l’Albera i localització del CRT.  
Font: Elaboració pròpia a partir de Catalunya & Ambient, 2019. 
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borrera (Cistus salviifolius), estepa blanca (Cistus albidus), bruc (Erica arborea) i ginesta 
(Spartium junceum).  

Dins les espècies vegetals protegides al Paratge Natural de l’Albera es poden citar el boix grèvol 
(Ilex aquifolium), arbre perennifoli considerat com a espècie clau en el manteniment del seu 
ecosistema, ja que a l’hivern manté les fulles i fructifica, proporcionant així refugi i aliment als 
animals en una època d’escassesa i fred, com també el teix (Taxus baccata) que va patir una 
gran reducció en la seva distribució en la muntanya, té un cicle reproductiu complex el que 
dificulta la seva regeneració i és un arbre en forta regressió arreu d’Europa (Claparols et al., 
2009). 

Zones de mostreig 

S’ha realitzat un mostreig aleatori i les zones  triades a l’atzar en terrenys al voltant del CRT on 
s’havien registrat exemplars de tortuga mediterrània.  
 
En aquestes zones es buscaven espais amb mixt d’alzina, roure i sotabosc [Figura 8]  , que 
representa un excel·lent hàbitat de refugi per la tortuga durant l’hivern i l’estiu, ja que ofereix 
llocs d’alimentació, nidificació i termoregulació (Vilardell et al., 2013). En contrapartida les 
formacions denses de pineda [Figura 9] i terrenys amb una mofeta de líquens morts (com. pers. 
Ramon, 2019 ) es van evitar, perquè impedeixen el desenvolupament del sotabosc, 
proporcionant zones sense alimentació i estructures de refugi a l’espècie. 

 

 

 

 

 

D’acord amb el manual de bones pràctiques de gestió de l’hàbitat de la tortuga mediterrània 
al’Albera (2012), als darrers anys la superfície d’erms [Figura 10] s’ha incrementat, ocupant 
hàbitats potencials de la T. h. hermanni. Aquets espais són considerats superfícies forestals 
segons la legislació vigent i configuren un hàbitat idoni principalment per la reproducció de la 
tortuga mediterrània (en els primers 15 anys d’abandonament) a part de contenir una gran 
diversitat de plantes i animals. A mesura que la coberta vegetal incrementa, la tortuga segueix 
utilitzant la superfície per la seva alimentació, refugi i termoregulació. Els marges de conreus 
també són zones dotades de característiques  que aporten aliment i refugi. Els còrrecs i torrents 

Figura 9: Formacions denses de pineda són zones on no es 
troben tortugues per l’absència d’aliments i estructures de 
refugi. Font: Manual de bones pràctiques de gestió de 
l’hàbitat de la tortuga mediterrània a l’Albera, 2012. 

Figura 8: Sureda mixta amb alzina, roure i 
sotabosc, excel·lent exemple d’àrees de 
mostreig de la tortuga. Font: Manual de bones 
pràctiques de gestió de l’hàbitat de la tortuga 
mediterrània a l’Albera, 2012. 
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[Figura 11] a part de oferir refugi i aliment a les tortugues, són importants connectors entre 
diferents espais que ocupen. 

 

 

Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) 

El CRT està situat en els terrenys del Santuari del Camp, a Garriguella, Alt Empordà. Aquests 
terrenys han estat cedits pel Bisbat de Girona a l’Associació Amics de la Tortuga de l’Albera i 
ATA, que gestiona el Centre dintre del Programa de Recuperació de la Tortuga mediterrània a 
Catalunya, elaborat pel Departament del Medi ambient de la Generalitat de Catalunya en 
col·laboració amb el Paratge Natural de l’Albera (Budó et al., 2009).  

El centre va sorgir als anys 80 i té com objectiu la reproducció de la T. h. hermanni per tal de 
poder mantenir el seu al·lotip. Realitza la cria en captivitat  amb la finalitat d’alliberar i reforçar 
les poblacions naturals existents anualment. Fomenta els estudis científics de diferents aspectes 
de la biologia i l’ecologia de la tortuga mediterrània a l’Albera i col·labora amb el pla de 
recuperació de la tortuga mediterrània a Catalunya, impulsat pel Departament de Medi ambient 
de la Generalitat.  

Fauna de l’Albera  

A trets generals, la fauna de l’Albera està formada per espècies de caràcter mediterrani i euro-
siberià. Per la seva posició en la xarxa tròfica com a depredadors de la tortuga mediterrània, en 
destaquen el porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la fagina 
(Martes foina) i la geneta (Genetta genetta) (Budó et al., 2003). 

Figura 10: L’increment de superfícies d’erms 
proporcionen espais idonis per la reproducció de la 
tortuga en els primers 15 anys d’abandonament. Font: 
Manual de bones pràctiques de gestió de l’hàbitat de la 
tortuga mediterrània a l’Albera, 2012.  

Figura 11: Altre exemple d’àrees de mostreig sòn els 
marges de còrrecs i torrents, connectors entre els 
diferents espais ocupats per l’espècie. Font: Manual de 
bones pràctiques de gestió de l’hàbitat de la tortuga 
mediterrània a l’Albera, 2012. 
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Disseny de l’estudi 

Es pot dividir el treball en tres parts: 

1) Treball de camp 

S’ha realitzat un treball de camp per l’obtenció de les mostres de plantes (per l’elaboració del 
catàleg d’epidermis) i per la captura de tortugues salvatges per l’adquisició de les mostres de 
femtes.  

Per a la confecció del catàleg d’epidermis, s’han col·lectat les fulles de cada espècie d’interès (no 
s’han col·lectar flors, tiges ni fruits)  s’han emmagatzemat en bosses de plàstic mantingudes en 
fred. 

Part de les mostres de femta han set cedides per el biòleg Nil Torres Orriols durant l’estudi que 
va realitzar per calcular la densitat de les poblacions de tortugues en determinades parcel·les en 
l’Albera.  

Les altres mostres s’han obtingut en mostrejos que 
consistien en recórrer de manera aleatòria parcel·les a 
prop del CRT durant les hores d'activitat de les 
tortugues (entre 8:00 h i 12:00 h). La localització dels 
animals s’ha realitzat a través d’observació directe 
[Figura 12], detecció per soroll i a través de rastres a 
l'herba.  

Normalment les tortugues defequen durant la seva 
captura i manipulació (Del Vecchio et al., 2013).  
En la majoria dels casos els individus capturats han set 
posats en galledes per alguns minuts fins l’obtenció de 
la mostra de femta [Figura 13].  
En pocs casos s’han deixat l’individu dins la galleda 
durant algunes hores fins obtenir la mostra. Un cop 
defecaven, s’alliberava l’animal en el mateix punt on 
havia set capturat. Les mostres de femtes s’han agafat 
amb unes pinces [Figura 14] es han set posades en pots 
de plàstic identificats amb la data, lloc i sexe [Figura 15]  
i mantingudes congelades fins la seva manipulació.  

Figura 12: Exemplar de Testudo hermanni 
hermanni localitzat per observació directe. Font: 
Elaboració pròpia, 2019. 
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2) Preparació de les mostres i tècnica d’anàlisis 

Per la determinació de les plantes trobades en la dieta de la tortuga mediterrània, s’ha utilitzat 
la tècnica d’anàlisis micro-histològica, ja que aquesta ha estat àmpliament utilitzada per a 
estudiar la dieta d'herbívors salvatges i domèstics (Castellaro G. et al., 2007). La tècnica 
consisteix en l'obtenció de teixits epidèrmics vegetals de les principals espècies presents en 
l’hàbitat de l’herbívor estudiat, a fi de proporcionar patrons de comparació, que permetin la 
determinació de la composició botànica de la seva dieta, mitjançant l'anàlisi de les seves femtes 
(Holechek, 1982).  

Amb el suport de l’expert Jordi Bartolomé, els criteris triats per classificar cada espècie a través 
de la seva epidermis han set la forma i mida de les cèl·lules, dels estomes i dels tricomes 
(Castellaro G. et al., 2007). 

Tant les mostres de plantes quant de femtes s’han processat. Una petita porció de la fulla/femta 
es triturava amb un morter fins obtenir una textura pastosa. Aproximadament 0,5 g del producte 
triturat es posava en tubs d’assaig i dins una campana d’extraccions, s’afegia àcid nítric 65% fins 
cobrir la mostra (aproximadament 2 ml) i es posava dins dels tubs durant 2 minuts al bany 
termostàtic a 80ºC. El contingut dels tubs d’assaig es vessaven en vasos de precipitat amb 200 
ml d’aigua destil·lada i finalment es filtrava el contingut en dos tamisos sobreposats, un de 0,5 
mm sobre altre de 0,125 mm. De la mostra que quedava retinguda al filtre de 0,125 mm, es 
seleccionava una petita fracció que s’escampava amb 3 gotes petites de glicerina 50% en un 
portaobjectes i es tapava amb un cobreobjectes i DPX o pinta ungles transparent. Per a cada 
mostra de femta s’han preparat 3 portaobjectes d’acord amb la tècnica de Rodde (El Mouden 
et al., 2006).  

 

Figura 13: Un cop capturada, la 
tortuga era posada en galledes per 
l’obtenció de la mostra de femta. 
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 15: Mostra de femta 
col·lectada amb gran quantitat de 
paràsits. Font: Elaboració pròpia, 
2019. 

Figura 14: Les femtes han set 
manipulades amb una pinça, 
disposades en pots de  plàstic 
identificats i congelades. Font: 
Elaboració pròpia, 2019. 
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Figura 16: Diagrama de flux del procediment per la preparació dels portaobjectes amb les mostres d’epidermis de 
plantes i de femtes per anàlisis micro-histològica. Font: Elaboració pròpia, 2019. 

En l’epidermis es poden distingir diferents tipus de cèl·lules segons les seves funcions. La major 
part del teixit observat està format per cèl·lules epidèrmiques. Distribuïdes entre aquestes hi 
podem trobar les cèl·lules oclusives dels estomes i altres especialitzades, com els tricomes (com. 
pers. J. Bartolomé, 2019).  

Inicialment s’ha elaborat una taula que classificava cada espècie de planta en grups amb 
característiques similars, per exemple dels estomes (rodons, allargats, petits, mitjans, grossos, 
amb cèl·lules annexes o no, etc...), dels tricomes (em forma d’agulla, estrellats, amb base rodona 
marcada, unicel·lular, pluricel·lular, etc...) i de les cèl·lules de l’epidermis (rodones, poligonals, 
en forma de puzle, amb la paret cel·lular mes gruixuda, més fina, etc...). 

Les preparacions de femtes han set examinades al microscopi amb augments del 4x fins a 100x. 
El recompte s’iniciava en un extrem del porta objectes seguint 3 línies horitzontals (El Mouden 
et al., 2006), explotant tot el porta amb cura per no sobreposar els camps visuals. Per a cada 
camp visual s’ha comptat la quantitat de fragments amb característiques semblants o quan 
possible, de cada espècie identificada,  fins arribar a 100 fragments totals. 
S’ha estandarditzat el que seria considerat un fragment i el que no. No s’han considerats com a  
fragments pel recompte: 
 

- Repliques d’un mateix tipus de tricoma o epidermis en un sòl camp visual. 
- Trossos d’epidermis sense cap tipus d’identificació (absència de definició de la forma 
cel·lular, estomes o tricomes). 
- Tricomes trencats o incomplets. 
- Fragments sobreposats 
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3) Anàlisis visual 
 
Degut a la baixa identificació dels fragments a nivell de gènere i espècie, s’ha decidit agrupar 
les plantes per família i en dos grups generals de plantes que no són gramínies, unes herbàcies 
i altres llenyoses. Finalment s’ha treballat amb un total de 15 grups de plantes (Asteràcies, 
Boraginàcies, Brassicàcies, Briófts, Cistàcies, Fabàcies, Fagàcies, Lamiàcies, Oleàcies, 
Plantaginàcies, Poàcies, Rosàcies, Urticàcies, Herbàcies no gramínies i Llenyoses no gramínies).  
 
Per a cada variable explicativa (estació, sexe i paràsits) s’ha creat un gràfic de barres [Figures 17, 
21 i 22] per la comparació visual inicial entre les famílies de plantes i les variables estudiades. 
 
Per avaluar l’existència de diferències significatives en alimentació de la T. h. hermanni, s’han 
seleccionat els grups de plantes tenint com a criteri un nombre igual o superior a 100 fragments 
identificats per grup. 

Amb els grups seleccionats s’ha calculat el percentatge de l’abundància relativa. Com les dades 
no compleixen els supòsits de l’estadística paramètrica ni amb transformacions de variables, a 
través de l’R Studio, s’ha aplicat el test d’Wilcoxon-Mann-Whitney per a cada variable i família, 
amb correcció FDR (false discovery rate) de p-valor. La correcció de p-valor no disminueix 
significativament els resultats analítics (Del Vecchio et al., 2013), encara que el seu ús sigui 
discutit científicament, s’ha triat aplicar la correcció per evitar falsos resultats significatius. 
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Resultats i Discussió  

1) Actualització l’inventari de la composició de plantes de la dieta de la Testudo 
hermanni hermanni a l’Albera. 

Al comparar la composició de la dieta de la T. h. hermanni  d’aquest estudi amb les plantes de 
l’inventari de referència de Budó (2009), s’ha observat que en els dos estudis coincideixen la 
presència de 9 famílies (Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Fagaceae, Oleaceae, 
Plantaginaceae, Poaceae, Rosaceae i Urticaceae), essent les famílies més abundants d’aquest 
estudi les Fabaceae (856 fragments), Boraginaceae (443 fragments), Asteraceae (396 
fragments), Cistaceae (155 fragments) i Brassicaceae (153 fragments).  
 
En ambdós estudis la família que ocupa la primera posició és la Fabaceae, el que pot ser explicat 
per l’alt contingut nutricional de fàcil assimilació (Jaiwal & Singh, 2003) (com el fòsfor, sodi i calci 
(Tracy et al., 2006)) i de proteïnes (Lewis et al., 2005) de les espècies presents en aquesta família. 
La segona família més consumida és diferent ens es dos estudis, sent la família Boraginaceae la 
segona família més abundant en aquest treball i l’Asteraceae en les aportacions sobre l’estudi 
de l’alimentació de la tortuga mediterrània (Múñoz et al., 2009). 
 
En les mostres analitzades s’han obtingut fragments de plantes que no consten en l’inventari de 
referència (Budó et al., 2009), destacant la que es classifica com a segona família més consumida 
en aquest estudi, les Boraginàcies, com també Briòfits, Cistàcies i encara que en escassa 
quantitat, les Lamiàcies que no han set detectades en el seguiment de Budó et al. (2009). En 
contrapartida, famílies de l’inventari de referència que no s’han identificat en els resultats 
obtinguts són les Convolvulàcies, Dipsacàcies, Ericàcies, Geraniàcies, Malvàcies, Primulàcies i 
Ulmàcies.  
Aquesta diferència pot ser deguda a les diferents tècniques d’observació utilitzades, ja que 
l’inventari de Budó (2009) es va elaborar seguint i observant el que menjaven els exemplars de 
tortugues i en aquest, la anàlisis micro-histològica, que treballa sobre una petita porció de la 
mostra de femta i identifica les plantes desprès d’un procés de digestió.  
 
S’ha d’esmentar la falta d’experiència per part de l’observador a l’hora de identificar els 
fragments de plantes trobats en les femtes, el que pot haver proporcionat un percentatge 
d’error en la identificació.  
 
La Clematis flamula, per exemple, és una espècie de la qual s’esperava trobar fragments, ja que 
està present en resultats d’altres estudis (Bertolero et al., 2011; Del Vecchio et al., 2013), és 
abundant en l’àrea d’estudi i durant el mostreig de tortugues, un individu ha set capturat mentre 
s’alimentava de la planta, però no s’ha pogut arribar a identificar l’espècie en les mostres de 
femtes. Possiblement les característiques de la seva epidermis (delicada, absent de tricomes, i 
la forma de les seves cèl·lules epidèrmiques es compartida amb moltes altres plantes) no ha 
possibilitat la seva correcta classificació. 
En casos de difícil identificació com l’anterior, molts dels fragments han set agrupats en els dos 
grans grups citats anteriorment (Herbàcies no gramínies i Llenyoses no gramínies). 
Probablement part dels fragments que podrien ser d’algunes de les famílies esperades i no 
trobades estiguin dins les agrupades en Herbàcies no gramínies. (605 fragments totals). 

La hipòtesi esperada de no observar diferències significatives en el inventari de plantes es refusa.  
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2) Anàlisis de la composició de la dieta en relació a l’estació, sexe i paràsits:  

2.1) Efectes de l’estació en la dieta 
 
Les principals diferències que s’han trobat en la dieta entre l’estiu i a la primavera han set en 
les famílies Fabaceae (512 fragments a més a la primavera), Boraginaceae (237 fragments a 
més a l’estiu), Asteraceae (164 fragments a més a la primavera) i Cistaceae (101 fragments a 
més a l’estiu). Altres grups amb valors superior de fragments a l’estiu són les Herbàcies no 
gramínies (93 fragmens), Brassicaceae (67 fragments), Poaceae (50 fragments), Plantaginaceae 
(43 fragmens), Llenyoses no gramínies (36 fragments) i Briòfits (25 fragments). 
 
        

  
Figura 17: Gràfic de barres que indica la diferència en el nombre de fragments entre la primavera (color lila) i l’estiu 
(color taronja). Les famílies que contenen més de 100 fragments identificats en el recompte estan marcades amb un 

asterisc. Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Estadísticament s’ha comprovat l’existència de diferències significatives en les Fabàcies (p-
valor corregit = 0,000), Boraginàcies (p-valor corregit = 0,011) i Asteràcies (p-valor corregit = 
0,012) [Taula 1].  
 
Taula 1: Taula de p-valors dels grups amb més de 100 fragments.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

FAMÍLIES  ESTACIÓ 
Asteraceae 0,024 

Boraginaceae 0.024 

Brassicaceae  0.963 

Cistaceae 0.157 

Fabaceae  0.005 

Herbàcia no Poaceae 0.255 
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Per proporcionar una comparació visual dels resultats significatius s’ha elaborat un diagrama 
de caixa per a cada família seleccionada [Figures 18, 19 i 20]. 

 
Figura 18: Diagrama de caixes de la família Asteraceae, on s’han trobat diferències significatives en el nombre de 
fragments en relació a l’estació. La línia fosca indica la mediana i les caixes els quartils.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Figura 19: Diagrama de caixes de la família Boraginaceae, on s’han trobat diferències significatives en el nombre de 
fragments en relació a l’estació. La línia fosca indica la mediana i les caixes els quartils. 
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

p-valor = 0,024  

p-valor = 0.024 
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Figura 20: Diagrama de caixes de la família Fabaceae, on s’han trobat diferències significatives en el nombre de 
fragments en relació a l’estació. La línia fosca indica la mediana i les caixes els quartils.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Coincidint amb altres estudis realitzats sobre l’ecologia de la T. h. hermanni, les Fabàcies i 
Asteràcies són unes de les famílies més consumides durant la primavera (Bertolero et al., 2011; 
Del Vecchio et al., 2013; Múñoz et al., 2009). Aquestes famílies son classificades com a 
hemicriptòfits, d’aquesta manera els resultats quadren amb el seu cicle vital (com. pers. A. 
Palou, 2020), atès que a la primavera les fulles estan a l’abast de les tortugues, el que canvia 
amb les altes temperatures i falta d’humitat durant l’estiu. Ja les Boraginàcies i Cistàcies són més 
consumides durant l’estiu i els Briòfits només s’han trobat en les mostres recollides a l’estiu.  
 
En relació a les Poàcies, en l’estudi sobre les diferències estacionals en la dieta de la T. h. 
hermanni realitzat a Itàlia (2013), les gramínies van ser altament consumides durant la 
primavera, el que no s’ha detectat en les anàlisis realitzades en aquest treball. D’acord amb R. 
Meek (1989), encara que abundants, les Poàcies són consumides en menor quantitat  
probablement per proporcionar menys nutrients que altres plantes i per el seu baix contingut 
en aigua (Del Vecchio et al., 2013). S’ha constatat que el consum de gramínies seques pot actuar 
de manera negativa en el balanç hídric i de nitrogen en tortugues que d’hàbitats àrids (Nagy et 
al., 1998), sent un possible argument a favor dels resultats obtinguts.  
 

2.2) Efectes del sexe en la dieta  
 
Els 15 grups de plantes s’han trobar en les mostres analitzades durant l’estiu i es pot dir que en 
les mostres de la primavera no s’han identificar els Briòfits i les Plantaginàcies. 
 
La composició de la dieta ha set bastant semblant en les femelles i en els mascles. S’ha trobat 
només una família de plantes en les femtes de les femelles que no s’ha trobat en les femtes dels 
mascles, les Urticàcies (20 fragments totals trobats en les mostres de femtes les 15 femelles.) 
 

p-valor =  0.005 



 22 

 
Figura 21: Gràfic de barres que indica la diferència en el nombre de fragments entre les femelles (color blau) i els 
mascles (color rosa). Les famílies amb major diferència en el nombre de fragments entre els sexes estan marcades 
amb un asterisc. Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Tot i que no s’hagin obtingut diferències significatives en l’anàlisis estadístic [Taula 2], el 
recompte de fragments indica una tendència que els mascles s’alimentin més d’algunes famílies, 
com les Cistàcies (presència de 133 fragments pels mascles i 18 per les femelles) i les Brassicàcies 
(103 fragments pels mascles i 23 per les femelles). D’altres com les Boraginàcies, Fagàcies, 
Gramínies, Urticàcies i les Herbàcies i Llenyoses no gramínies tenen una diferència entre 20-40 
unitats en el nombre de fragments entre mascles i femelles. 
 

Taula 2: Taula de p-valors dels grups amb més de 100 fragments.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

FAMÍLIES  SEXE 
Asteraceae 0.900 

Boraginaceae 0.900 

Brassicaceae 0.900 

Cistaceae 0.424 

Fabaceae 0.900 

Herbàcia no Poaceae 0.900 
 
La composició de la dieta és similar entre els sexes com es va determinar en estudis anteriors 
(Del Vecchio et al., 2013), el que pot ser explicat per la falta de dimorfisme sexual de l’espècie.  
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 2.3) Efectes dels paràsits en la dieta 
 

Els grups que han presentat més fragments en les mostres dels individus que tenien paràsits són 
les Boraginàcies (53 fragments a més) i Fabàcies (34 fragments a més). En tots els altres grups el 
nombre de fragments és més alt en les femtes que no contenien paràsits, sent les herbàcies no 
gramínies (103 fragments a més) la que inclou el major nombre de fragments, seguit per les 
Brassicàcies (45), Asteràcies (38) i les altres amb valors entre 18-3 fragments a més. 
 

 
Figura 22: Gràfic de barres que indica la diferència en el nombre de fragments entre les femtes amb presència de 
paràsits (color vermell) i amb absència d’aquests (color verd). Font: Elaboració pròpia, 2019. 

En l’anàlisis estadístic no s’han obtingut resultats significatius en relació a la composició de la 
dieta respecte a les femtes contaminades i les que no presentaven paràsits [Taula 3]. 
 

Taula 3: Taula de p-valors dels grups amb més de 100 fragments. 
Font: Elaboració pròpia. 

FAMÍLIES  PARÀSITS 
Asteraceae 0.950 

Boraginaceae 0.950 

Brassicaceae - 

Cistaceae - 

Fabaceae 0.950 

Herbàcia no Poaceae 0.950 
 
En relació al consum de plantes que contenen substàncies químiques que són tòxiques per als 
mamífers (Nachman & Olsen, 1983), possibles avantatges d’aquest comportament són la 
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reducció de la competència amb mamífers herbívors, tot i que estudis anteriors van suggerir que 
les toxines tenen un cost metabòlic elevat en la digestió (Freeland & Janzen, 1974), el que podria 
anul·lar qualsevol benefici. Hi ha registres de canvis de la dieta de la T. hermanni d'una inicial 
amb presència d’espècies de la família Ranunculaceae (que contenien alts nivells de la toxina 
ranunculina) a espècies de la família Asteraceae (lliure de toxines) després de ser realitzats 
tractaments vermífugs (Longepierre & Grenot, 1999).  
 
En aquest estudi, on es volia esbrinar l’existència de diferències significatives en la composició 
de la dieta de les tortugues mostrejades en relació a les femtes que presentaven paràsits i les 
que no, no s’ha obtingut cap resultat estadístic significatiu, d’aquesta manera es refusada la 
hipòtesis inicial. Tot i així el tema hauria de ser més estudiat. Seria interessant saber quins 
resultats s’obtindrien amb un nombre més gran de mostres i amb més exactitud en relació a la 
contaminació de les femtes, ja que podria aportar millores en la prevenció i tractament de les 
tortugues criades en captivitat.  
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Conclusió 

Amb la finalitat d’actualitzar la composició de la dieta de la Testudo hermanni hermanni a 
l’Albera, s’ha analitzat un total de 30 femtes de 30 indivídus diferents, 15 femelles i 15 
mascles. L’inventari de referència de Budó et al. (2009) comparteix 9 famílies amb les trobades 
en aquest estudi, les Asteràcies, Brassicàcies, Fabàcies, Fagàcies, Oleàcies, Plantaginàcies, 
Poàcies, Rosàcies i Urticàcies. En ambdós casos les més abundants són les Fabàcies, en 
contrapartida la segona família més abundant en aquest estudi són les Boraginàcies i en 
l’estudi anterior les Asteràcies. També s’han trobat algunes plantes que pertanyen a famílies 
que no s’esperaven sent aquestes les Boraginàcies, Briòfits, Cistàcies i encara que en escassa 
quantitat, les Lamiàcies.  
 
D’acord amb els resultats obtinguts per a cada variable analitzada (estació, sexe i paràsits) per 
detectar si tenien influència sobre la dieta, només s’han trobat diferències significatives en la 
composició de la dieta de la tortuga mediterrània en relació a les estacions (major abundància 
de Fabàcies i Asteràcies en la primavera i de Boraginàcies a l’estiu). Els resultats obtinguts 
concorden amb altres estudis que indiquen que les Fabàcies i Asteràcies són les famílies més 
consumides durant la primavera i les Boraginàcies una de les famílies més consumides a l’estiu.  
 
Les dues altres variables analitzades no presenten  diferències significatives en els seus 
resultats. No s’ha trobat efecte del sexe en la composició de la dieta de la tortuga 
mediterrània, resultat compartit amb altres estudis, sent el baix grau de dimorfisme sexual 
(Del Vecchio et al., 2013) una de les explicacions. Tampoc s’han trobat alteracions importants 
en la composició de la dieta respecte les femtes que contenien paràsits i les que no, el que 
demostra la necessitat de realitzar un estudi amb més profunditat sobre el tema que 
futurament podrà aportar millores per la conservació de l’espècie. 
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ANNEX  
 
PROTOCOL DE PREPARACIONS I GALERIA D’IMATGES 

1) Mostreig de plantes i femtes 

Material: 

- Borses de plàstic 
- Paper 
- Llapis 
- Bolígraf permanent 
- Tisores 
- Nevera portàtil 
- Pots e plàstic 
- Galleda 

Per la realització del catàleg de plantes, s’han col·lectat les fulles de cada espècie (no s’ha 
col·lectat flors, tiges ni fruits)  i s’han emmagatzemat en bosses de plàstic [Figura 1] mantingudes 
en fred fins al moment de la seva manipulació. 

 

Figura 1: Exemple fulles de Borago officinalis col·lectades per processament.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

S’han col·lectat les mostres de femtes durant la primavera (maig a juny) i en l’estiu (juliol i 
agost) de 2019.  
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Els transsectes s’han realitzat de manera aleatòria en espais on s’havia vist exemplars de 
l’espècie anteriorment [Figura 2], entre les 08:00 h i les 12:00 h. 

 
La recerca s’ha basat en el contacte visual [Figura 3], quan la tortuga es trobava a simple vista, 
a traves de l’oïda, ja que quan caminen es pot identificar el soroll de la vegetació (més a poc a 
poc que quan es mou un altre animal) i per rastres en la gespa. D’aquesta manera durant el 
transsecte era necessari silenci i passos lents. 

 

 

Normalment les tortugues defequen durant la captura i manipulació. En la majoria dels casos 
els individus han set posats en una galleda per alguns minuts fins que defecaven [Figura 4] . En 
pocs casos s’ha deixat l’individu dins la galleda per algunes hores fins obtenir la mostra. 
Un cop defecaven [Figura 5], s’alliberava l’animal en el mateix punt on havia set capturat. S’han 
emmagatzemat les mostres de femtes en pots de plàstic identificats amb el sexe de la tortuga, 
data, lloc i es congelaven fins la seva manipulació [Figures 6 i 7]. 

 

 

   

  

Figura 2: Durant el mostreig és necessari caminar amb 
silenci i amb passos lents per trobar exemplars de 
l’espècie. Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 3: Exemplar de tortuga mediterrània salvatge 
adulta trobada a través de contacte visual.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Figura 2: Mostra de femta amb gran quantitat de 
paràsits. Font: Elaboració pròpia, 2019	

Figura 4: Exemplar mantingut en 
la galleda per obtenció de mostra 

de femta. Font: Elaboració 
pròpia, 2019.	

Figura 5: Un cop s’obté la mostra 
de femta , aquesta es manipula 

amb una pinça. Font:  
Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 6: Les mostres es posen en 
pots de plàstic identificats i es 

congelen. Font: Elaboració 
pròpia, 2019. 
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2) Preparació de les mostres 

Materials [Figura 8]: 

- Morter 

- Tubs d'assaig 

- Tisores 

- Pinces  

- Vasos de precipitats de 200 ml. 

- Gradeta per a tubs d'assaig 

- Tamisos de 0.125, i 1mm de malla 

- Pipetes 

- Portaobjectes 

- Cobreobjectes 

- Embut 

- Etiquetes 

- Glicerina al 50% 

- DPX o pinta ungles transparent 

- HNO3 65% 

- Aigua destil·lada 

- Bany termostàtica 

- Campana d’extraccions 

 

 

Figura 3: Materials per l'elaboració de les mostres per anàlisis visual. Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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2.1. Preparació de les mostres de femta o plantes 

a. Picar i molturar la mostra amb un morter [Figures 9 i 10]. 

b. Col·locar 0,5 g aprox. de mostra molturada en un tub d'assaig retolat [Figura 11]. 

c. En una campana d'extracció i amb l'equip de seguretat recomanat (bata, ulleres de 
protecció i guants) addicionar amb una  pipeta, a cada tub, 3 ml d'àcid nítric o fins a cobrir la 
mostra. Es recomana agregar l'àcid lentament i fent que aquest rellisqui per les parets del tub 
per a evitar possibles vessaments. 

e. Introduir la reixeta de tubs en el bany termostàtic a 80 °C per 2 minuts [Figura 12]. Si la 
mostra es pega a les parets del tub, se suggereix agitar amb una vareta de cristall. 

f. Col·locar 200 ml d'aigua destil·lada en un got de precipitat retolat per a cada tub. 

g.  Buidar el contingut del tub en el corresponent got de precipitat per a aclarir la mostra, 
evitant deixar restes amb una mica d'aigua destil·lada [Figura 13]. 

h. Filtrar el contingut dels gots de precipitat amb dos tamisos (0.125 i 1.0 mm o 0.125 i 0.5 
mm, depenent de la grandària de partícula), col·locant damunt el tamís de porus major [Figures 
14 i 15]. 

 

  

 

 

 

 

Figura 9: Picar la mostra de fulla per obtenir trossos més 
petits abans de passar pel morter.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 4: Molturar la mostra 
fins obtenir una textura 
pastosa.  
 Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 11: Aproximadament 0,5 g 
de la mostra es posa en un tub 
d'assaig per la “segona digestió”. 
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Figura 12: En cada tub d’assaig es va inserir àcid nítric 
65%. La gradeta amb totes les mostres es va posar en el 
bany termostàtic a 80º per 2 min (dins d’una campana 
d’extraccions). Font: Elaboració pròpia, 2019 
Font: Elaboració pròpia.12 

Figura 13: Buidar el contingut dels tub en el corresponent 
got de precipitat per a aclarir la mostra. Font: Elaboració 
pròpia, 2019 

Figura 14: Filtrar el contingut dels gots de precipitat 
amb dos tamisos (0.125 i 1.0 mm) col·locant damunt el 
tamís de porus major. Es descarta el filtrat  en el 
recipient de solucions àcides.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

Figura 15: La mostra final queda retinguda en el tamís de 
porus més petit. Font: Elaboració pròpia, 2019 
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2.2. Muntatge de les preparacions 
 

a. Sobre un portaobjectes, es col·loquen 2 gotes de glicerina al 50%, posteriorment amb 
ajuda d'unes pinces es col·loca una mica de la mostra tamisada (acumulada en el tamís de 
0.125mm) i s'escampa pel vidre, evitant al màxim que les partícules quedin sobreposades. 

b. Amb ajuda d'un degotador es col·loca resina segelladora (DPX) o pinta ungles 
transparent sobre les vores del portaobjectes i es fixa amb un cobreobjectes deixant assecar 
per 5 minuts i es verifica que no tingui fugides de líquid [Figures 16 i 17]. 

c. Col·locar etiqueta d'identificació a cada preparació. 

d.  Per a cada espècie de planta muntar un porta objectes i per a cada mostra fecal 
muntar 3 porta objectes. 

 

 

 

 

Figura 16: Sobre un portaobjectes, es col·loquen 2 
gotes de glicerina al 50%.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 

Figura 5: La mostra tamisada s'escampa sobre eles 
gotes de glicerina pel vidre, evitant al màxim que les 
partícules quedin sobreposades.  
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Figura 18: Per a cada preparació es posa una etiqueta d'identificació. Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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CATÀLEG D’EPIDERMIS 
 
Família Asteraceae 
 
Centaurea sp. 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Crepis sancta 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Crepis vesicaria 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Hypochaeris sp. 

 
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Lactuga serriola 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Leotodon taraxacoides 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Sonchus arvensis 

 
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Sonchus oleraceus 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Sonchus tenerrimus 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Taraxacum officinale 

   
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Boraginaceae 
 
Borago officinalis 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Cynoglossum cheirifolium  

   
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Família Brassiceae 
 
Alyssum maritium 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Capsella bursa-pastoris 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Raphanus raphanistrum 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Família Ciperaceae 
 
Carex sp. 

 
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Cistaceae 
 
Cistus albidus 

 
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Cistus crispus 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Cistus monspeliensis  

     
Font: Elaboració pròpia  Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Cistus salviifolius  

   
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Convolvulaceae 
 
Convolvulus arvensis 

   
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 
Família Crassulaceae 
 
Sedum acre 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Sedum rupestre 

   
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Umbilicus rupestres 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 
Família Dipsicaceae 
 
Scabiosa artropurpurea 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Família Ericaceae 
 
Arbutus unedo 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Família Fabaceae 
 
Medicago orbicularis 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
 
 
Medicago sativa 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Ononis spinosa 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Psoralea bituminosa 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Spartium junceum 

   
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Trifolium pratense 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Vicia sativa  

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Fagaceae 
 
Quercus suber 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Família Geraniaceae 
 
Geranium molle 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Lamiaceae 
 
Lavandula sampaioana 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Malvaceae 
 
Malva sylvestris  

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Família Oleaceae 
 
Olea europaea 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 
Família Plantaginaceae 
 
Plantago lagopus 

   
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Plantago lanceolata 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Família Poaceae 
 
Brachypodium retusum 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Dactylis glomerata 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Festuca sp. 

   
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
  



 48 

Família Primulaceae 
 
Anagalis arvensis 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 
Família Ramnaceae 
 
Paliurus spina-christi 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
Rhamnus sp. 

 
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 
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Família Ranunculaceae 
 
Clematis flamula 

   
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Rosaceae 
 
Crataegus monogyna 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
Rosa canina 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Rubus ulmifolius 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 
Família Rubiaceae 
 
Rubia peregrina 

     
Font: Col·lecció UAB - Jordi Bartolomé, 2019. 

 
 
Família Urticaceae 
 
Parietaria officinalis judaica  

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 
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Família Viitaceae 
 
Vitis vinífera 

     
Font: Elaboració pròpia, 2019. 

 
 
 
 
 
 


