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Resum
Des de l‟any 1984 fins a l‟actualitat els autors han estat estudiant diferents aspectes
de la biologia i l‟ecologia de la població de tortuga mediterrània (Testudo h.
hermanni) a la serra de l‟Albera. Durant els treballs de camp quan s‟ha observat
una tortuga menjant s‟ha anotat l‟espècie de vegetal o s‟ha recollit per a la seva
identificació posterior, si no era possible fer-ho in situ.
Fins al moment present es porten inventariades un total de 46 espècies de plantes
que pertanyen a 23 famílies, de les quals s‟ha anotat si en consumien les fulles, les
flors o els fruits. Pel que fa als bolets, només s‟ha observat el consum de 2 espècies.
S‟ha vist també, tot i que només en una sola ocasió, el consum d‟un caragol,
d‟excrements secs de vaca i d‟un cadàver d‟ocell.
Abstract
From 1984 to the present the authors have been studying different aspects of the
biology and ecology of the population of the Hermann‟s tortoise (Testudo h.
hermanni) in the Albera range. During this fieldwork, over the course of these
years, when a tortoise has been observed eating, the plant species has been noted or
has been collected for subsequent identification, if it were not possible to do so in
situ.
Up to the present a total of 46 plant species belonging to 23 families have been
inventoried, noting whether the leaves, flowers or fruits were consumed. The
consumption of only two species of mushrooms has been observed.
On one single occasion each the consumption of a snail, dry cow excrement and a
bird cadaver were observed.
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Introducció
La dieta de la tortuga mediterrània en el seu medi natural es compon,
bàsicament, de vegetals, tot i que molt ocasionalment pot consumir algun
tipus d‟invertebrats i restes d‟animals. L‟estudi de l‟alimen-tació de la
tortuga mediterrània occidental (Testudo hermanni hermanni) s‟ha fet en
condicions de semi-llibertat a França (Cheylan, 1981; Guyot & Lescure,
1994 ; Huot-Daubremont, 1999) o en condicions de llibertat a Itàlia
(Calzolai & Chelazzi, 1991).
Pel que fa a Catalunya, el primer treball sobre alimentació de la tortuga
mediterrània s‟ha realitzat al Parc Natural de l‟Albera (Budo et al., 2001),
amb una llista de 42 espècies vegetals, que es veu ara incrementat. A les
poblacions meridionals, concretament al PN del Montsant, s‟ha identificat en els darrers anys el consum de 31 espècies (Soler et al. 2007) i 47
espècies (Muñoz et al. 2008).
Amb el present treball es pretén aportar un llistat d‟espècies vegetals que
serveixi de base per determinar i aprofundir, en posteriors estudis sobre la
composició de la dieta de la tortuga mediterrània, pel que fa a la quantitat,
qualitat i temporalitat en el seu hàbitat natural de la serra de l‟Albera.
Material i Mètode
L‟any 1984 els autors van començar a estudiar els diferents aspectes de
l‟ecologia i biologia de la tortuga mediterrània a la serra de l‟Albera. Des
de llavors i fins l‟actualitat, mentre es realitzaven els diferents treballs de
camp, quan s‟observava una tortuga menjant s‟anotava l‟espècie
consumida, o bé es recol·lectava per ser identificada posteriorment. Això
ha permès confeccionar un llistat d‟espècies, agrupades per famílies i
alhora apuntar la part de la planta consumida (fulles, flors i fruits).
El període anual en que s‟han realitzat les observacions va des del 15 de
març fins al 10 de novembre, que es correspon amb el període d‟activitat
de la tortuga mediterrània a l‟Albera.
Resultats
La relació de les espècies vegetals i de les diferents parts consumides per
la tortuga mediterrània a la serra de l‟Albera es recullen a la taula 1,
mentre que a la taula 2 es resumeixen les diferents famílies de plantes que
formen part de la dieta.
Pel que fa als aliments d‟origen animal, durant tot el període d‟obser-
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vacions, en només una ocasió s‟ha observat una tortuga consumint un
cargol de l‟espècie Helix aspersa.
També s‟ha vist, un sol cop, una femella de tortuga consumint el cadàver,
recent mort, d‟un exemplar jove de gafarró (Serinus serinus).
En dues ocasions s‟ha pogut observar el consum d‟excrements secs de
vaca.
Durant la manipulació dels exemplars de tortuga és freqüent que l‟animal
expulsi les seves femtes; ha estat així com s‟han pogut detectar les restes
d‟un cranc de riu americà (Procambarus clarkii) (Budó & Mascort, 2001)
i les restes d‟un coleòpter (Cetonia aurata).
Conclusions
El llistat de plantes presentat mostra una gran diversitat en el règim
alimentari de la tortuga mediterrània. Una part important corresponen a
espècies vegetals herbàcies, tant anuals (teròfits) com perennes
(hemicriptòfits). El consum de petites mates llenyoses és percentualment
baix, i en cap ocasió s‟ha observat el consum de plantes aromàtiques,
abun-dants al seu hàbitat, com el timó, el fonoll, la farigola o el romaní.
En canvi, no és rar el consum de plantes amb altres substàncies de
defensa, com el làtex (present en diverses espècies de la família de les
compostes), que podrien no ser tolerades per alguns mamífers
remugadors.
Pel que fa a les diferents famílies, les més consumides són les compostes
(9 espècies) i les papilionàcies (7 espècies)
La part dels vegetals més consumida serien les fulles (82,6 % del total
d‟espècies). En força casos s‟ha observat el consum de fulles seques, a
ple estiu, i que caldria estudiar si es deu a la manca d‟espècies vegetals
hidratades o a una estratègia de l‟animal atribuïble a altres causes.
El consum de fruits, tot i que es produeix en plantes herbàcies, es dóna
també en les espècies llenyoses, sobretot en fruits de cobertes carnoses.
Les flors són consumides juntament amb altres parts de la planta, però
també aïlladament; les corol·les de color groc semblen ser particularment
atractives, com és el cas de la ginesta o de diverses compostes. En el cas
de les flors i els fruits, la tria d‟aliments semblaria, en part, estar guiada
per la visió. El consum de bolets, concretament d‟ou de bruixa (Clathrus
ruber) i cama-sec (Marasmius oreades), podríem dir que és un fet molt
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esporàdic en la dieta de la tortuga mediterrània, així com el consum
d‟invertebrats o el com-portament necròfag.
La tortuga mediterrània tindria un poder de resistència i tolerància
alimentària molt elevades, amb períodes molt contrastats com ara la
hibernació; la primavera, amb molta varietat de plantes, o l‟estiu, amb un
alt grau de deshidratació de moltes espècies vegetals. En l‟actualitat, i des
de l‟any 2006, els autors van recollint de forma sistemàtica totes les
femtes de tortuga mediterrània que van localitzant al seu hàbitat natural
de l‟Albera, per tal de ser analitzades pel Dr. Jordi Bartolomé de la
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona,
mitjançant anàlisi macroscòpic i microscòpic, amb l‟objectiu de
determinar d‟una forma molt més àmplia la composició qualitativa i
quantitativa de la seva dieta i estudiarne, a més, la temporalitat.

Taula 1 - Llista de les espècies vegetals ordenades alfabèticament per família i
gènere que formen part de la dieta de la tortuga mediterrània a la serra de l‟Albera.
La forma vital (FV) s‟indica de manera abreujada d‟acord amb la classificació de
Raunkiaer: Th (teròfit), G (geòfit), H (hemicriptòfit), Ch (camèfit), P (faneròfit),
NP (nanofaneròfit) i MP (megafaneròfit). Pel que fa a les parts de la planta
consumides s‟indiquen abreujadament Fu (fulles), Fl (flors) i Fr (fruits)

Família

Tàxon

FV

Fu Fl Fr

1

Borago officinalis (borratja)

Th

●

2

Carex halleriana

H

●

3

Sedum rupestre ssp. reflexum (crespinell)

Ch

●

4

Umbilicus rupestris (barretets)

H

●

5

Cistus albidus (estepa blanca)

NP

●

6

Cistus monspeliensis (estepa negra)

NP

●

Boraginàcies
Ciperàcies
Crassulàcies

Cistàcies
●

Butll. Soc. Cat. Herp., 18 (2009)

Família

113

Tàxon

FV

Fu Fl Fr

7

Centaurea pectinata

H

●

8

Cichorium intybus (xicoira)

H

●

●

9

Crepis bursifolia

H

●

●

10 Lactuca serriola (enciam bord)

Th

●

11 Leontodon sp.

H

12 Sonchus oleraceus (lletsó oleraci)

Th

●

13 Sonchus tenerrimus (lletsó fi)

Ch

●

●

14 Taraxacum sp. (dent de lleó)

H

●

●

15 Urospernum dalechampii (amargot)

H

●

●

16 Convolvulus arvensis (corretjola)

G

●

●

17 Alyssum maritimum (botgeta)

Ch

●

●

18 Capsella bursa-pastoris (sarró de pastor)

Th

●

19 Raphanus raphanistrum (rafanistre)

Th

●

20 Scabiosa atropurpurea (escabiosa)

H

●

21 Arbutus unedo (arboç, llipoter)

MP

●

22 Quercus suber (suro, surera)

MP

●

23 Geranium molle (suassanna)

Th

●

24 Brachypodium retusum (llistó)

Ch

●

25 Festuca gr. ovina (festuca)

H

●

26 Setaria viridis (xereix miller)

Th

●

27 Malva sylvestris (malva major)

H

●

Compostes

Convolvulàcies
Crucíferes

Dipsacàcies
Ericàcies
●

Fagàcies
Geraniàcies
Gramínies

Malvàcies

●
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FV

Fu Fl Fr

28 Olea europaea (olivera)

MP

●

30 Calicotome spinosa (argelaga negra)

NP

Oleàcies
Papilionàcies
●

31 Dorycnium pentaphyllum (botja d‟escombres) Ch

●

32 Lupinus angustifolius (llobins)

Th

●

33 Psoralea bituminosa (trèvol pudent)

H

●

34 Spartium junceum (ginesta)

NP

35 Trifolium sp. (trèvol)

Th

●

36 Vicia sp. (veça)

Th

●

36 Plantago lanceolata (plantatge fulla estreta)

H

●

37 Anagallis arvensis (anagall)

Th

●

39 Paliurus spina-christi (espinavessa)

MP

●

38 Rhamnus alaternus (aladern)

P

●

40 Clematis flammula (vidiella)

P

●

42 Crataegus monogyna (arç blanc)

MP

●

43 Rosa sp. (roser silvestre)

NP

●

41 Rubus ulmifolius (esbarzer, romaguera)

P

●

44 Celtis australis (lledoner)

MP

●

●
●

Plantaginàcies
Primulàcies
●

Ramnàcies

Ranunculàcies
Rosàcies
●

Ulmàcies
Urticàcies
45 Parietaria officinalis judaica (herba roquera) Ch

●

46 Vitis vinifera (vinya)

●

Vitàcies
P

●
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Taula 2 - Nombre d‟espècies de les principals famílies de plantes que formen part
de la dieta de la tortuga mediterrània
Nombre d’espècies

Percentatge (%)

Compostes

9

19,57

Papilionàcies

7

15,22

Gramínies

3

6,52

Rosàcies

3

6,52

Crucíferes

3

6,52

Altres (18)

21

45,65

Família
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