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S'ha realitzat el primer recull d'inforrnació sobre la presencia de tortugues d'aigua 
al'lóctones d'introducció recent a l'illa de Mallorca. S'han citat cinc taxons diferents 
essent Traehemys scripta elegans aquell amb major distribució i abundancia. La resta de 
taxons citats han estat Chelydra serpentina, Ch,ysemys pieta, Mauremys leprosa i 
Trachemys scripta scripta. Juntament amb Trachemys scripta elegans i Trachemys scrip
ta seripta, s'ha constatat la reproducció en el medi natural de Mauremys leprosa. 
Paraules elau: Distribució, noves cites, especies introduiaes, tortugues d'aigua dolr,:a, 
Illes Balears. 

ON THE PRESENCE OF RECENT INTRODUCED ALIEN FRESH WATER TOR
TOISES IN THE ISLAND OF MALLORCA. A first compilation about the presence of 
recent introduced fresh water tortoises in the island of Mallorca has been done. Five dif
ferent taxa have been found, being Trachemys seripta elegans the widest distributed and 
abundant taxa. Chelydra serpentina, Chrysemys pieta, Mauremys leprosa and Traehemys 
scripta scripta are the other taxa found. From all the taxa found not only Trachemys 
seripta elegans and Traehemys seripta seripta has confirrned the reproduction in the 
wild but also Mauremys leprosa. 
Keywords: Distribution, new reeords, introduced species,jresh water tortoises, Balearie 
Islands. 
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La fauna herpetologica nativa de 
Mallorca es redueix a dues especies que 
varen sobreviure a l'arribada de l'home a les 
Balears fa uns 4500 anys: el ferreret Alytes 
muletensis i la sargantana de les Balears 

Podareis lilfordi; si bé en ambdós casos, la 
seva distribució es va reduir drasticament en 
comparació amb la que hi havia abans de 
l'arribada de l'home (A1cover et al., 2000). 
A partir d'aquest moment es comen<;aren a 
introduir noves especies d'herpets: el granot 
comú Pelophylax perezi, el calapet Pseude-
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pide/ea viridis, introdu"it durant I ' holoce 
(Lanza i Vanni , 1990), la tortuga mediterra
nia Testudo hermanni introdu·ida a I' edat del 
bronze, ja que les primeres restes correspo
nen al període talaioti c (Aguilar, 1997), la 
tortuga mora Testudo graeea d' introducció 
posterior, la tortuga d'a igua Emys orbieula
ris, el dragó Tarentola mauritaniea introdu"it 
fa uns 2400 anys per comerciants cartagine
sos (Mayol, 1985), el dragonet Hemydac
tilus turcicus, i la serp de garriga Maeropro
todon mauritanieus i la serp d'aigua Natrix 
maura introdu·ides pels romans fa menys de 
2000 anys. En temps més recents Podareis 
py tiusensis es va introduir a ses Murades del 
Passeig Marítim de Palma i a ses llletes, 
Calvia (Mayol, 1985) així com Psam
modromus algirus al llevant de Mallorca 
(Vicens, 2005). 

Fins a finals del segle XX la tortuga 
d'a igua (Emys orbieu/aris) (Fig. 1) fou I' ú-

Fig. l . Elllys orbicularis (L innaeus, 1758). 

nica especie de tortuga aquatica present a 
I' ill a. Aquesta especie fou introdu·ida amb 
exemplars procedents del sud i de l' est 
d'Europa (Fritz et al. , 1998) i es va estendre 
per gran part de les zones humides de I' ill a. 
Pero poc a poc varen anar desapareixent 
d'a lgunes d'elles que s'e ixugaren com sa 
Porrassa de Maga lluf, sa Ca rrotj a de 
Manacor (Mayol, 1985) i el prat de Sant 
Jordi (Pinya, 2007). A més a més, la pobla
ció del torrent de Canyamel, malgrat la zona 
hum ida no es va dessecar, va desapareixer 
per raons encara desconegudes. 

Durant les decades deIs 80 i 90 arriben a 
Espanya milions d'exemplars de Traehemys 
seripta , una tortuga d'origen nord-america. 
El primer registre que es té de la importac ió 
d'aquesta especie data de I'any 1983 quan 
arribaren a Espanya procedents deIs Estats 
Units 185.000 exemplars (Barquero, 200 1; 
Pleguezuelos, 2002). Durant el bienni 1994-
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Esrecie Localitat UTM(10xlO) Data 
Chelydra serpentina PN s'Albufera de Mallorca 31SEEOO 27/08/2004 
Chelydra serpentina Bassa de Genova 31SDD67 03/07/2001 
Chrysernys pieta PN s'Albufera de Mallorca 31SEEOO 22/0912005 
Maurernys leprosa PN s' Albufera de Mallorca 31SEEOO 10/2006 
Maurernys leprosa Bassa de ses Mines de Sineu 31SED08 05/0712007 
Mauren¡ysleprosa PN s' Albufera de Mallorca 31SEEOO 08/10/2007 
Traehernys seripta PN s'Albufera de Mallorca 31SEEOO 1992 
T s. elegans PN s' Albufera de Mallorca 31SEEOO 22/04/1995 
T s. elegans PN s' Albufera de Mallorca 31SEEOO 29/0512001 
T s. elegans Bassa de Genova 31SDD67 03/0712001 
Ts. elegans Embassament de Cúber 31SDE80 2002 
Ts. elegans Pedreres d' argila de Lloseta 31SDD89 08/08/2004 
Ts. scrieta PN s' Albufera de Mallorca 31SEEOO 31/07/2007 

Taula 1. Relació de taxons i localitzacions amb presencia en el medi natural de Mallorca. 
Table 1. Check/ist of taxa and locations with presence in the natural environrnent of Mallorca. 

1995 S' exportaren a Espanya procedents 
deIs Estats Units una mitjana de 500.000 
Trachemys scripta elegans anual s (Salzberg, 
1995). A partir de llavors arribaren altres 
taxons de tortugues d'aigua (Martínez
Silvestre i Cerradelo, 2000), possiblement a 
conseqüEmcia de la prohibició de la Unió 
Europea d'importar aquesta especIe 
(Reglament 2551/197 de 22-12-97) i es 
comencen a citar noves especies exotiques 
en el medi natural com Graptemys konhi, 
Graptemys pseudogeographica, Pelo medusa 
subrufa, Pseudemis floridiana, Pelodiscus 
sinensis o Macroclemys temmincki (Plegue
zuelos, 2002), algunes d'elles amb capacitat 
reproductora (Capalleras i Carretero, 2000; 
Martínez-Silvestre et al., 2001) 

A l'illa de Mallorca cap a l'any 1963 es 
dugueren els primers exemplars de 
Trachemys scripta en una capsa de fusta. 
Arribaren procedents deIs Palsos Baixos 
dues dotzenes de tortugues que foren tota 
una atracció a la ciutat de Palma deIs anys 
60 (Arnaiz, 2007 com pers.). 

Al medi natural únicament es tenia 
constancia de la presencia de Trachemys 
scripta elegans al Parc Natural de 
s' Albufera. D' aquesta mateixa especie, a 
més a més, es tenen dades de reproducció 

des de l'any 2001 a l'ambit del parc (Mas i 
Pere1ló, 2001). La present nota recull més 
informació sobre la presencia d'aquesta i 
altres especies de recent introducció al medi 
natural, així com dues cites de reproducció 
de dues altres especies al·loctones. 

Material i meto des 

Durant el periode 1992-2007 s'han com
pilat totes les cites de tortugues d'aigua exo
tiques que no siguin de la tortuga d'aigua 
(Emys orbicularis), així com els registres 
d'entrada al Centre de Recuperació de 
Fauna del COFIB procedents de captures o 
troballes en el medi natural i nuc1is urbans; 
en aquest darrer cas únicament per a 
Mauremys leprosa. 

Resultats 

A partir de les observacions enregistra
des i les entrades al Centre de Recuperació 
s'ha constatat la presencia al medi natural 
de 5 taxons de tortugues d'aigua d'introduc
ció recent (Taula 1). 
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Fig. 2. Chelvdm serpenlina (L innaeus, 1758). 

a) Che/ydra se"pentina (L innaeus, 
1758). Tortuga mossegadora (Fig. 2) 

S' ha citat en dues localitats de I' illa : el 
primer exemplar observat es va trobar des
cansant a la vorera d' una pedrera abandona
da conve rtida en una bassa a Genova 
(Palma); el segon exemplar, de 17 kg de pes, 
fou capturat al Parc Natura l de s' Albufera de 
Mallorca mentre es despla<;ava per tena 
d' un canal a un altre . 

b) Ch,.ysemys pieta (Schneider, 1783). 
Tortuga pintada 

S ' ha citat a dos punts del Parc Natural de 

l~sEec i c Nucli urbil 
Il/allrelllys lep rosa Son Ramoncll Nou 
II/allrelllys lep rosa Vill a de Sóllcr 
.l/allrelllys leprosa PCriferi a nucii urbil 

s' Albufera de Mallorca. En el canal de sa 

Siurana i en el Camí de 'n Pepo Ambdues 
cites han estat observac ions sense captura. 

c) Mauremys leprosa (Schweigger, 
1812). Tortuga de rierol (Fig. 3) 

S' ha constatat la reproducció d'aquesta 
especie a una mina de lignit abandonada i 
restaurada com a bassa de grans dimensions. 
Al Il arg de 2006 hi va haver diverses obser
vac ions a'j( lades de tOltugues d'aigua sense 
identificar. Amb la finali tat d'esser identifi
cades, durant el període de maig a juliol de 
2007 es capturaren amb nanses un adult i 

Munie iEi Dala 
Marratxí 06/0 1/2004 
Sóll cr 11 /04/2005 
Pa lm a 27109/2005 

.l /a llrelllys leprosa Ctra. Santa Mari a-Scncellcs Santa Mari a 11 11 1/2005 
;\/allrelllys leprosa s'A renal L1ucmajor 2 111 2/2005 
A/allrelllys lep rosa Cala Rajada Capdcpcra 04/05/2006 
.I/allrelll}'.s leEr osa Son Dav iu M3JTalxí 07/0(,/2006 

Taula 2. Relac ió d ' ing ressos al Centre de Recuperac ió del COFIB i les seves respecti vcs proccdencies. 
rabIe 2. Re/alion o/adl1lissioll.\' in Ihe Cenler o[ Recover v o/Ihe COPI/3 alle/ ils respeClive orig ins. 
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Fig, 3, Maurelll)'s leprosa (Schweigger, 18 12). 

dos juvenils i s'observa ren al menys tres 
juveni ls més, el que fa pensar que ex isteix 
un petit nucli reproductor a la zona, 

És destacable també I' entrada d'a lguns 
exemplars al Centre de Recuperació de 
Fa una del COFIB, procedents de nucli s 
urbans o entregats per particulars (Ta ula 2) 

d) Trachemys scripla elegans (Weid
Neuwied, 1839) Tortuga de Florida (Fig. 4) . 

El primer registre d 'aquesta especie en 
el medi natural data de I'any 1995 . La seva 
reproducció es constatada per Mas i Perelló 
a I ' any 200 I al/orrenl de San l Miquel, Pare 
Natural de s' Albufera de Mallorca, tot i que 
molt probablement fou anterior. Des de lI a
vo rs i fins a I' actuali ta t es continuen obser
vant i retirant exemplars d'aquest espai any 
rere any. 

A partir de I' any 200 1 es loea litzen tres 
loca litats naturals que no permeten la seva 

di spersió, ja que es tracta de basses d'a igua 
de grans dimensions (Bassa de Genova i 
Pedreres de L1oseta) i l' embassament de 
Cúber. A més, es té constancia de la presen
cia d' individus a'illats que es troben a sa fa
rejos per tota I' illa , en la majoria deI s casos 
com a mascotes. 

e) Trachemys scripla scripta (Schoepff, 
1792). Tortuga de Florida de bandes gro
gues . 

La primera cita de la que tenim constan
cia és la captura d' una feme lla adulta durant 
una campanya de control de tortugues d'ai
gua exótiques al Pare Natura l de s' Albu fera , 
En dates posteri ors i a la mateixa loea litat, 
s' han trobat altres exemplars juve nil s, el que 
fa pensar que també es reprodueix a la zona , 
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Fig. 4. Trachemvs seripla elegans (We id-Neuwicd, 1839). 

Discussió 

En el pe ríode 1992-2007 s' han enregis
trat un tota l de cinc taxons de tortugues d'a i
gua exotiques a I' illa de Mallorca : Chelydra 
serpentina , Chrysemys pieta, Mauremys 
leprosa, Traehemys seripta elegans, 
Traehemys seripta seripta. De totes ell es, 
tres especies es reprod ueixen al medi natu
ra l: Traehemys seripta elegans, Traehemys 
seripta scripta i Mauremys leprosa. 

De is taxons trobats al medi natural, 
Traehemys seripta elegans és el que presen
ta una major di stribució ja que es traba en 
quatre loca li ta ts diferents, essent el Parc 
Natura l de s' Albufera la localitat amb una 
poblac ió major i reproductora. En aquesta 

mateixa loca li ta t han estat també trabats la 
resta de taxons. El motiu tal vegada sigui 
que el Parc Na tural de s' Albufera de 
Mallorca és la zona humida més coneguda 
de I' illa i té una gran quantitat de llocs per 
alliberar per part deis particulars aquell s 
exemplars que ja no els interessa mantenir 
com a mascotes. 

Respecte a la presencia de Mauremys 
leprosa a la loca litat de Sineu, es tracta de la 
primera cita de reproducció d 'aquest taxon a 
les Illes Balears. Tot i que esta citada al Parc 
Natural de s' Albu fe ra de Malloca des de 
2006 encara no s' ha pogut confirmar la seva 
reproducció a I'espai natural. Si bé ex iste ix 
un flu x petit, pero continuat d'en trada d' in
di vidus a'ill ats als centres de recuperac ió de 
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fauna procedents de nuc1is urbans. r.; origen 
d'aquests individus és encara desconegut tot 
i que es podria intuir que es tracta d' origen 
peninsular. 

És qüestió de temps que la llista d'espe
cies de tortugues d'aigua exotiques s'incre
menti en nombre de taxons així com s'in
crementi l'area de distribució de les espe
cies actualment presents. En els darrers anys 
es venen als comer90s d'animals altres 
especies amb una gran capacitat d'adaptació 
al medi i que ja han estat citades a la penín
sula iberica en estat silvestre (Pleguezuelos, 
2002). 

Les conseqüencies de l'entrada de 
noves especies o l'increment de les pobla
cions existents podria provocar o agreujar 
impactes ambientals. Exemples d'aquests 
serien la competencia amb Emys orbicula

ris per les zones d' assolejament, les zones 
de posta i la introducció de malalties. Així 
mateix, especies com Chelydra serpentina, 
que malgrat s'alimenti principalment de 
peixos i invertebrats, depreden també sobre 
aus aquatiques (Bonin et al., 2006; 
Merchan, 1992), les quals són ofegades per 
enfonsament del cos de la presa dins l'ai
gua o empassant-se els polls sencers. Si a 
totes aquestes conseqüencies afegim el fet, 
més que demostrat, que les especies exoti
ques són una de les principals amenaces de 
la biodiversitat del segle XXI (Mooney i 
Hobbs, 2000) ja que són un deIs principals 
causants de la perdua de biodiversitat mun
dial, ens trobem amb una greu situació d'a
mena9a continuada de la fauna present a 
Mallorca. 
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