
 

Le Tortugues Babaues a les nostres platges 
Resum basat en una xerrada sobre les Tortugues marines, dins d’una Jornada de la Generalitat sobre 
conservació de la biodiversitat a les platges (Barcelona, 24 de març de 2015) 

S’han avistat tres espècies de tortugues de mar a Catalunya: 

- La TORTUGA BABAUA (Caretta caretta), que es distingeix  
per tenir 5 escuts dorsals a cada costat de la closca, sense comptar les centrals. 

- La TORTUGA LLAÜT (Dermochelys coriacea), i 

- La  TORTUGA VERDA (Chelonia mydas),  
que se sembla molt a la babaua, però amb 4 escuts a cada costat. 

 

Babaua                         Verda            Laüd 

Les tres estan protegides, segons el RD 139/2011 d’espècies protegides + 
amenaçades. La Babaua, a més de protegida, està considerada amenaçada i 
vulnerable. 

Totes 3 estan en perill d’extinció. 

Amenaces: les arts de pesca: palangre superficial (no tant el de fons), i les 
xarxes d’arrossegament, que les emboliquen. Les bosses de plàstic: se les 
menjen pensant que són meduses, un des seus principals alimets. 

 

ON es TROBEN 

Es troben a tots els mars i oceans a exepció dels polars: no els hi agraden 
les aigües fredes. Hi ha moltes més al Indic però també hi ha moltes a 
l’Atlàntic. Al Mediterrani entren principalment pel Canal de Suez. 



CRONOLOGIA  

Des de sempre n'hi ha tortugues al Mediterrani, i és conegut que hi ha 
moltes postes a les platges de Grècia, Malta, i tot el recó oriental del 
Mediterrani.  

En quant a postes d’ous a les nostres platges, el primer indici documentat 
data dels anys 90, en què es va trobar una tortuga morta i un ou podrit al 
Delta. 

Al juliol del 2014 una tortuga va intentar posar ous a Calella de Mar, però 
una gent la van empipar, i fins i tot hi ha una foto de la tortuga voltejada. 
Una setmana més tard a Blanes una tortuga adulta, potser la mateixa, va fer 
moviments a la sorra. 

El 25 d’Agost una tortuga va pondre 89 ous a l’Arrabassada i va retornar a 
l’aigua. Com que també la van empipar, els va posar a només 9m de l’aigua, en 
zona clarament inundable, i la gent que se’n ocupa els va portar a una platja 
del Delta, però cap d’ells va nèixer. 

El 27 d’octubre van començar a nèixer tortuguetes a la Platja Llarga de 
Tarragona, i entre 25 i 35 van aconseguir arribar al mar. En total hi havia 
68 ous. Com que les que estaven més al fons no podien sortir, probablement 
perquè la sorra estava massa compactada per la maquinària pesada de 
neteja de la platja, es van destapar i es van trobar: 

- 34 closques trencades 
- 9 ous sencers 
- 13 tortuguetes mortes 
- i 12 vives, que com que estaven molt dèbils es van portar al CRF Canal 
Vell, on es van anar alimentant i cuidant. Sembla que només queden 3 de 
vives. 

Des del 2010 el balanç de la Xarxa de Rescat de Catalunya és de 200 
tortugues, 15 d’elles vives que s’han pogut tornar al mar. 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? 

- Potser abans n’hi havíen postes d'ous i no s’han detectat? 

- O amb el CANVI CLIMÀTIC l’aigua està més calenta i arriben fins aquí? 

- O es la dinàmica poblacional intentant colonitzar noves zones? 



Informació per la gent que les trobi a la platja:  

- Cal no tocar-les, ni molestar-les, no apropar-se. Convé quedar-se a la zona 
darrera seu, i trucar al 112. 

- Buscar rastres frescos de matinada, ja què després quan passa gent s’esborren. 
O de nit, abans que passin les màquines de netejar la platja (no passen tots els 
dies, però no podem saber si han passat o no perquè no tenen dies fixos per 
fer-ho). 

- Si hi ha nidificació probable, trucar al 112, senyalitzar l’indret, procurar 
confirmar-ho, i estar al tanto ja què una mateixa tortuga acostuma pondre ous 
més d’una vegada, i en platges properes. 

Els problemes pels ous són la maquinària pesada, gossos, ombrel·les, vandalisme... 
Hem de poder compatibilitzar la protecció de les tortugues amb l’ús lúdic de la 
platja, com passa a altres indrets, com ara a Grècia. 

Rastres a la sorra 
a) Sortint de l'aigua cap a terra 

 

 



 

b) Tornant cap a l'aigua 

 

 

Més DADES 
- Les tortugues tarden en sortir dels ous entre 50 i 70 dies. 

- Una tortuga pon uns 80 a 100 ous en cada posta,  
i fa entre 3 i 6 postes  

amb intervals de 15 dies i en platges properes. 

- Després descansa dos o tres anys. 

- Les tortugues tarden entre 30 i 50 anys en fer-se adultes 
i pondre ous. I acostumen a tornar a la platja on van 

nèixer. S’aparellen prop de la platja. 


