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RESUM 

 

 

 

 

 

 

La depredació per part d’animals carnívors i/o omnívors de les postes de tortuga 

mediterrània, condiciona molt negativament a la supervivència de l’actual i feble 

població de tortuga mediterrània de l’Albera. 

D’entre les poques opcions que permeten disminuir la depredació existent, 

sembla que l’aplicació de repel·lents pot oferir avantatges ètics, legals i de 

conservació respecte les tècniques letals (Liss, 1997; Ormerod, 2002; Macdonald 

& Baker, 2004). Malgrat tot, els mètodes de control amb l’utilització de repel·lents 

no han estat estudiats adequadament en ambients naturals (Liss, 1997; Barlow, 

2000). 

El propòsit d’aquest estudi ha estat avaluar l’eficàcia de dos productes químics 

repel·lents comercials en el control de la depredació de les postes de tortuga 

mediterrània. Aquests productes de provada eficàcia a condicions naturals eren 

específics un per a mustèl·lids i el segon per a senglars. Per tal d’avaluar 

l’eficàcia de l’aplicació d’aquests productes per protegir les postes de la tortuga 

mediterrània es varen distribuir 200 nius artificials en 8 parcel·les d’una superfície 

de 625m2 dins del Paratge Natural de l’Albera en una zona de concentració de 

postes (Vilardell et al., 2005, 2006 en redacció). Els productes repel·lents 

s’aplicaven en el perímetre de quatre de les vuit parcel·les i les restants, sense 

aplicació constituïen, les parcel·les control amb les que s’ha obtingut la taxa de 

depredació potencial de referència (que va resultar ser del 100%). 

S’ha obervat que l’efecte dissuassori dels repel·lents deixa de ser eficaç a partir 

del quart dia i tot fa pensar que els depredadors s’acostumen a la olor del 

repel·lent químic (Shivik et al. 2003). 

Els resultats obtinguts obliguen a continuar la cerca d’un mètode que permeti 

disminuir a la taxa de depredació de nius de tortuga existent a la zona. 
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1-. INTRODUCCIÓ 

L’espai natural de l’Albera, dins del qual s’inclou el Paratge Natural de l’Albera, forma 

part de la Xarxa Natura 2000, la xarxa europea d’espais naturals protegits que 

constitueix la iniciativa més important de la Unió Europea en política de conservació. 

La xarxa ve creada per l’aplicació de la Directiva Hàbitats i té com a objectiu la 

preservació de determinats hàbitats i espècies. 

La Directiva estableix a l’Annex II un llistat d’èspècies d’animals d’interès comunitari 

per la seva preservació de les quals és necessari designar zones especials de 

conservació. En aquest llistat hi figura la tortuga mediterrània (Testudo hermanni 

hermanni). 

 

Actualment, l’única població de tortuga mediterrània indubtablement natural de tota la 

Península Ibèrica és la que existeix , a l’Alt Empordà, a l’extrem est dels Pirineus i 

establerta dins l’àrea de protecció que recull el Paratge (Budó et al., 2003b). Aquesta 

s’extén per una àrea d’uns 350 Km2 i comprèn la regió que envolta la Serra de Balmeta 

i la Vall de Sant Quirze, a la part oriental de la Serra de l’Albera. Per desgràcia, 

actualment el creixement d’aquesta darrera població natural objecte d’estudi, es veu 

seriosament frenat per la depredació ocasionada en les seves postes (Budó & 

Capalleras, 2003). Això explicaria el perquè de les baixes densitats de població 

d’aquestes zones i la vellesa dels espècimens que s’hi troben. Els juvenils són 

escasos i tot indica que la natalitat és molt baixa (Budó & Capalleras, 2003; Vetter, 

2006). Encara que la taxa de reproducció pugui ser alta, l’elevada taxa de depredació 

dels nius i nounats és tan important que fa que el reclutament acabi sent alarmantment 

baix. 

 

La depredació per part d’animals carnívors i/o omnívors, tot i considerar-se un 

fenomen d’origen natural, és potser afavorit pels recents canvis d’usos que han pogut 

beneficiar als depredadors antropòfils. Es tracta en qualsevol cas d’un factor 

d’amenaça que pot condicionar molt negativament a l’actual i feble població de tortuga 

mediterrània de l’Albera. En zones estudiades a la Provença francesa (Madec, 1996) 

s’estima que la depredació de les postes de tortuga mediterrània pot arribar a ser fins 

a un 90% del total de les postes. El nivell de depredació sobre les postes de T. h. 

hermanni tot i poder ser variable al llarg dels anys (Budó, 2001) no deixa de ser un 

factor que incideix negativament sobre la recuperació de la tortuga mediterrània de 

l’Albera. 
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En el cas de la Serra de l’Albera, els mamífers que poden depredar les postes de T. 

h.hermanni són la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), el porc senglar (Sus 

scrofa), la geneta (Genetta genetta), el toixó (Meles meles) i els gossos (Canis 

familiaris) que rondin lliurement per aquesta zona. Tots aquests depredadors es poden 

alimentar també dels nounats de tortuga o de juvenils d’edats menors de 5 anys, 

aprofitant que la closca encara no està del tot ossificada. 

 

En un estudi realitzat per determinar la incidència de la depredació dels nius de tortuga 

es va obtenir a partir d’un tamany poblacional estimat, un percentatge de depredació 

estimat del 53,7%, amb un total de 19 nius reals depredats. (Budó et col., 2006). 

Durant l’any 2005 es va realitzar un assaig pilot per avaluar la taxa de depredació 

potencial sobre les postes dins el Paratge. Es van distribuir un total de 72 falsos nius, 

dels quals 71 varen resultar ser depredats (taxa de depredació potencial del 98’6%). 

(Vilardell & Molist, 2005). Paralel·lament en la zona que es va realitzar l’assaig pilot es 

va elaborar un cens de postes depredades, en el que es van localitzar 48 nius 

depredats i un total de 104 ous que presentaven indicis de depredació. El nivell de 

depredació és alarmant i és per aquesta raó que seria convenient avaluar la situació i 

portar a terme una sèrie de mesures que permetessin reduir la pressió dels 

depredadors sobre les postes.  

 

D’entre les poques opcions que permeten disminuir la depredació existent, sembla que 

l’aplicació de repel·lents pot ser la solució més sencilla, econòmica i respectuosa; 

oferint una alternativa benigna en la reducció controlada de la població depredadora 

(Baker & Macdonald, 1999; Cowen et col., 2000). L’aplicació de productes repel·lents 

en el control de la fauna salvatge pot oferir avantatges ètics, legals i de conservació 

respecte els letals (Liss, 1997; Ormerod, 2002; Macdonald & Baker, 2004). Malgrat tot, 

els mètodes de control amb l’utilització de repel·lents no han estat estudiats 

adequadament en ambients naturals (Liss, 1997; Barlow, 2000). Ara bé, el coneximent 

del comportament dels individus és imprescindible en front el control de les poblacions 

(Alonzo et col., 2003) alhora que la identificació del mode d’acció dels repel·lents serà 

important en l’aspecte econòmic, ambiental, de seguretat i de benestar de la fauna 

(Clark et col., 2000).  

 

Estudis recents en control de la població del toixó europeu per frenar els danys 

ocasionats en la zona d’Oxfordshire, utilitzant una sèrie de productes químics (Ziram, 

Capsaicin i cinnamamides) han resultat ser satisfactoris. (Baker et col., 2005). En 
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aquests darrers anys el Departament de Fauna i Habitatge ha emprat un repel·lent 

(Schwegler) per fer front a la depredació dels nius de xoriguer, ocasionada per fagina. 

El mateix producte ha donat també resultats satisfactoris en el Centre de Reproducció 

de Tortugues de l’Albera per al control de la depredació de les postes de tortuga. 

 

El propòsit d’aquest estudi ha estat avaluar l’eficàcia d’un parell de productes químics 

repel·lents comercials en el control de la depredació de les postes de tortuga 

mediterrània. Paralel·lament s’ha determinat la taxa de depredació potencial existent 

en una zona de concentració natural de postes. 
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2-. MATERIAL I MÈTODES 

 

2.1-. ÀREA D’ESTUDI 

L’emplaçament del niu es produeix generalment en llocs desprovistos de vegetació 

densa, sovint a l’abric d’un matoll de dimensions petites, Els espais escollits solen 

estar fortament insolats i presentar lleugers pendents que evitaran en cas de pluja 

l’entollament de l’aigua. En moltes ocasions les tortugues seleccionen zones amb un 

grau de transformació destacable per l’home, com poden ser camps de conreu 

abandonats, zones de pastura o vorals de camins. La zona d’estudi escollida per a 

realitzar l’assaig es troba dins del Paratge Natural de l’Albera, en la reserva natural de 

Sant Quirze de Colera i concretament en dos prats de pastura (Figura 1). Aquests dos 

prats de pastura presenten unes característiques òptimes perquè les tortugues hi 

realitzin les postes (Vilardell, A. et col, 2005; Vilardell, A. et col 2006, en redacció) 

alhora que cada any s’hi poden observar un elevat nombre de nius de tortuga 

depredats. 

 

Figura 1-.  Lloc escollit per a realitzar l’assaig d’avaluació de l’eficàcia en el control de productes 
repel·lents químics en el control de la depredació de postes de tortuta mediterrània. La zona on es van 
localitzar les parcel·les correspon a dos prats de pastura on any rere any s’observa un elevat nombre de 
nius de tortuga depredats. 
 

 

2.2-. DISSENY EXPERIMENTAL 

Per a determinar l’eficàcia en el control de la depredació de les postes de tortuga amb 

l’aplicació de productes químics repel·lents, es varen distribuir un total de 200 falsos 

nius en dos camps de pastura escollits i repartits en 8 parcel·les d’una superfície de 

625 m2.  

A cadascun dels camps es varen ubicar 4 parcel·les separades per 15 metres. Les 

parcel·les situades als extrems corresponien als controls, dels quals s’ha fixat la taxa 

de depredació potencial. A les parcel·les interiors, se’ls hi aplicava un producte químic 

repel·lent.  
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2.3-. REPEL·LENTS QUÍMICS I LA SEVA APLICACIÓ 

Al llarg d’aquest estudi es varen utilitzar dos tipus de repel·lent en dos assajos 

diferents. En el primer, es va utilitzar un repel·lent per a mamífers carnívors de la 

marca Schwegler, fabricat a Alemanya, presentat en flascons de 50 ml. Aquest 

repel·lent és de provada eficàcia per al control de depredació de nius, tant de tortuga 

en el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, com de xoriguer petit (Falco 

naumanni) en el programa de reintroducció de l’espècie al Parc Natural de l’Albera i al 

Parc Natural de Cap de Creus, realitzat per tècnics del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (Figura2). El repel·lent es va distribuir en el perímetre de les parcel·les dins 

de pots propilè de 20 ml. Els pots es col·locaven mig enterrats i cada 2 metres, de 

manera que per cada parcel·la es distribuïen un total de 25 pots. A l’interior de 

cadascun d’ells s’afegia un volum de 10 mL de repel·lent i un tros de cotó fluix que 

permetés una major persistència del repel·lent. 

 

En el segon assaig el repel·lent per a mamífers carnívors es va distribuir també cada 2 

metres, però en uns nous dispositius especials (Figura 2) que es penjaven a una 

alçada de 15 cm del sòl. Durant aquest, es va decidir incloure un segon repel·lent 

específic per a porcs senglars (Sus scrofa). Aquest repel·lent redueix en la majoria 

dels casos el 100% dels danys causat pels senglars. El mateix imita l’olor natural que 

el senglar deixa per avisar a altres animals de la mateixa espècie de què en la zona hi 

ha depredadors. El producte es presenta en un envàs de 500 gr i s’aplica cada 21 dies 

sobre unes tires d’alumini que es col·loquen al voltant de la zona d’entrada, cada 3 

metres aproximadament i a una alçada de cintura. (Figura 3). 

 

 

Figura 2-.  Disseny dels nous dispositius especials per a 
l’aplicació del producte químic repel·lent per a mustèl·lids. 
El dispositiu es fixava a 15 cm de distància al nivell del 
sòl, i presentava dues cares vàlides per a l’aplicació del 
producte químic. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 3-.  Els dispositius en els que s’aplicava el producte 
químic repel·lent per a porcs senglars es col·locaven 
seguint les recomanacions del fabricant, fixant-los a 
l’alçada de cintura. El sistema de fixació del producte 
repel·lent era semblant a l’utilitzat en els nous dispositius 
emprats per a mustèl·lids. 
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2.4-. FALSOS NIUS 

Per avaluar l’eficàcia de les aplicacions de productes químics repel·lents, es varen 

utilitzar nius artificials d’una profunditat de 8 cm i 6 cm d’ample aproximadament que 

correspon a les dimensions mitjanes dels nius reals. A cadascun d’aquests nius es van 

dipositar 3 ous de guatlla i es taparen amb la mateixa terra extreta. Per sobre del niu 

es va afegir un grapat d’herbes perquè aquest passés desapercebut. A partir de la 

depredació ocasionada en els falsos nius també s’ha determinat la taxa de depredació 

potencial de l’àrea objecte d’estudi. 

 

Alguns autors assenyalen que la detecció dels nius per part dels depredadors sembla 

que estigui basada en els rastres d’olors deixats per la femella en excretar orina 

mentre construeix la cavitat que ha d’allotjar els ous. Aquestes mostres olorífiques 

semblen tenir una perdurabilitat en el temps força curta, però suficient per alertar de la 

seva presència. Per aquesta raó, en cadascun dels nius artificials es va aplicar 

aproximadament 15 ml  de solució de femta i orina de tortuga. 

 

 

2.5-. SEGUIMENT DE LA DEPREDACIÓ 

La majoria dels possibles depredadors que s’han tingut en compte en el present estudi 

són d’hàbits nocturns, el que vol dir que no seria fins el dia següent a la col·locació 

dels falsos nius que es podria començar a observar els primers símptomes de 

depredació. Des del primer dia es va procedir a determinar la taxa de depredació, 

realitzant un control diari de totes les parcel·les i dels nius artificials. Després de dues 

setmanes la taxa de depredació es va determinar cada 7 dies, fins al final del període 

d’incubació (3 mesos aproximadament). El seguiment de la depredació dels falsos nius 

permet obtenir l’evolució de la depredació al llarg de tot el període d’incubació i amb 

això, l’eficàcia al llarg del temps dels repel·lents. 

Paralel·lament s’ha avaluat el nombre de nius naturals depredats que es localitzaven 

en la zona d’estudi. 
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3-. RESULTATS TAXA DE DEPREDACIÓ 

 

3.1-. TAXA DE DEPREDACIÓ A LES ZONES CONTROL 

En ambdós assajos, la depredació dels nius artificials en les parcel·les control va 

resultar ser immediata. 

La depredació en el primer assaig va ser molt ràpida, i ocasionada per senglars. La 

taxa de depredació final en les quatre repeticions dels dos assajos ha resultat ser la 

mateixa. En el primer assaig només dues parcel·les sense repel·lent van presentar 

falsos nius depredats el primer dia, amb una taxa de depredació d’entre el 25 i el 80%. 

Les dues parcel·les restants (repetició III i IV) no van presentar depredació (es 

trobaven localitzades a l’altre costat de torrent i segurament els porcs senglars no hi 

varen arribar fins a dies posteriors).En el segon assaig en canvi, la taxa de depredació 

obtinguda en el primer dia només va ser del 18%. La depredació de referència per al 

conjunt de les parcel·les o repeticions en els dies inicials s’observa que és superior 

durant el primer assaig (55’7%) que en el segon (21’6%) (Figura 4). 
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Figura 4-.  Percentatge de depredació corresponent a les parcel·les control obtingut     en el dia següent a 
la col·locació dels falsos nius;     després de dos dies i       passat quatre dies a la col·locació d’aquests.  

 

La depredació en el segon assaig va ser d’una forma més esglaonada. En el primer 

dia es va observar que les parcel·les interiors en les que s’aplicaven els dos repel·lents 

varen resultar ser una barrera que els depredadors no varen travessar, i es per això 

que les parcel·les control de l’altre extrem no varen presentar cap fals niu depredat. 

1r ASSAIG 2n ASSAIG 
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Segons la depredació observada en el primer i segon dia, el depredador entrava per 

un dels extrems d’una de les parcel·les control en direcció a les parcel·les repel·lent i a 

l’arribar-hi s’aturava i no continuava. És per això que les 4 repeticions en aquest segon 

assaig varen presentar diferents valors de depredació durant els primers dies, en 

funció del lloc per on entrava el depredador (Figura 4). 

Referent als nius naturals, en les parcel·les control durant els dos assajos, s’han 

localitzat 4 nius depredats. 

 

 

3.2-. TAXA DE DEPREDACIÓ A LES ZONES AMB REPEL·LENT  DE MUSTÈLIDS 

Es va observar que en el primer assaig els porcs senglars, varen ser els responsables 

de depredar els falsos nius tant de les parcel·les control com de les parcel·les amb 

repel·lent. És per això que amb aquest primer assaig en el que es va aplicar només 

repel·lent per a mustèl·lids, no es va poder avaluar l’eficàcia específica del producte 

químic (p<0.05). (Figura5) 

 
 

 

 
 
Figura 5-.  La majoria dels falsos nius depredats 
presentaven l’aspecte de la present imatge. A partir 
de l’aspecte dels ous una vegada depredats es pot 
arribar a determinar l’espècie causant de la 
depredació. En alguns dels falsos nius, s’han 
localitzat excrements d’alguns depredadors. Els 
falsos nius permeten determinar la taxa de 
depredació potencial i són l’eina d’avaluació de 
l’eficàcia de les aplicacions del repel·lents químics en 
el control de la depredació de les postes de tortuga 
mediterrània. 
 

 

 

 3.3-. TAXA DE DEPREDACIÓ AMB LA COMBINACIÓ DE REPE L·LENT DE 

MUSTÈLIDS I PORC SENGLAR 

Com a conseqüència dels resultats obtinguts en el primer assaig, es va decidir de 

realitzar un segon assaig amb una combinació de repel·lents químics. En el segon, 

com ja s’ha comentat, a més del repel·lent per mustèl·lid, es varen distribuir uns 

dispositius especials per a foragitar els porcs senglars. En un principi la casa comercial 

assegurava una eficàcia del 100%, però a partir del 3r dia es va observar un augment 

en la depredació de falsos nius depredats tant per senglar com per mustèlids. L’efecte 

de l’aplicació combinada de repel·lents permet una reducció important de la 
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depredació en els primers dies. (Figura 6,7) Fins el segon dia s’aconsegueix reduir el 

45% de depredació detectat en les parcel·les control a valors de depredació de 7,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6-.  Evolució de la taxa de depredació en funció del tractament. En el cas de les zones en les que 
es va aplicar repel·lent es pot observar que fins el tercer dia existeix un control en la depredació de les 
postes. A partir de llavors, el repel·lent perd la seva efectivitat i com a conseqüència, el percentatge de 
depredació es dispara fins a valors pròxims al 98% de falsos nius depredats.(* dies que tenen dades de 
depredació). 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

I II III IV I II III IV

%
 d

e 
de

pr
ed

ac
ió

 
 
 
Figura 7-.  Percentatge de depredació corresponen a les parcel·les en les que es va realitzar l’aplicació 
combinada dels dos repel·lents, obtingut en      el dia següent a la col·locació dels falsos nius;     després 
de dos dies i       passat quatre dies a la col·locació d’aquests.  
 
 

La majoria de les parcel·les o repeticions en el primer assaig mostren una depredació 

immediata ocasionada per senglars, mentre què en el segon assaig la depredació es 

veu incrementada a partir del 3r dia ocasionada per guineu, fagina o geneta i també 

per porc senglar.  
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Els primers nius naturals depredats que s’observaren dins de les parcel·les amb 

aplicació de repel·lent va ser 2 mesos després de la primera repetició i en el primer 

assaig. En total varen ser 2 els nius depredats. 
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4-. DISCUSSIÓ 

 

4.1-. REPEL·LENTS QUÍMICS EN EL CONTROL DE LA DEPRE DACIÓ 

Previs a la realització d’aquest estudi, els repel·lents químics representaven una 

esperança per disminuir la depredació que any rere any ocasiona la pèrdua de la gran 

majoria de nius de tortuga mediterrània. Però els resultats, si més no amb els dos 

productes que s’ha emprat, indiquen que l’aplicació de repel·lents químics no és eficaç 

en aquest cas. 

 

Tot i l’aplicació de productes repel·lents químics específics, la taxa de depredació 

observada entre les parcel·les amb repel·lent i les control ha acabat sent la mateixa. 

Tot fa pensar que els depredadors a partir del quart dia s’acostumen a la olor del 

repel·lent químic (Shivik et al. 2003), perdent aquest la seva capacitat de contenir-los 

fora de les parcel·les.  

 

En aquest estudi, l’aplicació dels productes repel·lents es va realitzar en les parcel·les 

interiors i no en les exteriors per tal d’evitar un possible efecte de barrera que afectés 

de manera indirecta a la taxa de depredació de referència. 

 

Engegat el primer assaig, l’entrada d’un grup de senglars va fer fracassar l’assaig 

ocasionant una depredació total (200 falsos nius) entre el primer i el segon dia. No es 

va poder avaluar l’eficàcia de control de la depredació amb l’aplicació de repel·lent 

químic específic per a mustèl·lids, però alhora se’n desprén que el senglar és un 

depredador potencial que s’ha de tenir seriosament en compte. Per aquesta raó, es va 

intentar buscar un repel·lent químic específic que permetés frenar l’entrada dels porcs 

senglars a les parcel·les. La majoria de productes utilitzats per a porcs senglars en 

carreteres són productes alarmants però no repel·lents. Al final es va trobar un 

producte que semblava que havia de funcionar ja que el fabricant assegurava una 

eficàcia (100%) que en aquest assaig no es va observar. Amb aquest producte es va 

poder realitzar un segon assaig amb una aplicació combinada de repel·lents que va 

millorar l’eficàcia en el control de la depredació en els primers dies. 

 

En el segon assaig es va decidir canviar el dispositiu per al repel·lent de mustèl·lids a 

l’observar que els senglars, probablement atrets per la olor del repel·lent, havien 

ocasionat desperfectes en la majoria dels tubs de propilè de 20ml. Es necessitava per 

tant, un dispositu que perdurés intacte durant tot l’assaig, es pogués reutilitzar en 

d’altres assajos i que alhora pogués mantenir l’olor del repel·lent que s’hi aplicaria. Ara 



         

 15 

bé, la col·locació del nou dispositiu a una alçada de més de 15 cm del sòl, podria 

significar una disminució de l’efecte en front la col·locació del dispositiu arran de terra.  

  

En ambdós assajos les parcel·les control mostren una taxa de depredació potencial 

molt elevada i alarmant, que s’hauria de controlar. S’ha observat que tot i l’elevada 

taxa de depredació potencial obtinguda en el conjunt de les parcel·les, el nombre de 

postes naturals depredades en la zona d’estudi ha estat menor que de costum (Budó & 

Capalleras, 2006, Vilardell & Molist, 2005). La dificultat en localitzar postes no 

depredades i la no localització d’exemplars nounats ha fet que sigués impossible 

evidenciar la disminució de la taxa de depredació natural dels nius de tortuga 

mediterrània. Una explicació d’aquesta possible diferència de depredació entre els nius 

artificial i naturals, seria que els rastres d’olors deixats per la femella en excretar orina 

mentre construeix la cavitat que ha d’allotjar els ous, podríen ser inferiors als rastres 

que es varen crear amb l’aplicació de 15 ml de solució de femta i orina de tortuga. Per 

tant podria ser que es produís una perdurabilitat de rastre artificial superior al natural i 

que estiguéssim atraient els depredadors.  

 

Les tortugues en el moment de la posta com ja s’ha comentat, seleccionen un lloc 

assolellat en un terreny obert, en general situat en el vessant orientat al sud de la vall, 

en una clariana de bosc, però com en el cas del Paratge Natural de l’Albera són els 

camps de conreu i zones de pastura els llocs que presenten major concentració de 

postes de tortuga mediterrània. L’existència de postes en aquestes zones fa que sigui 

necessària una gestió dels camps i dels cultius, fent especial atenció a les pràctiques 

agrícoles, per evitar la destrucció de les postes que no han estat depredades. Una 

gestió acurada que programés feines com la preparació del sòl, la sembra o la 

recol·lecció, l’entrada de qualsevol maquinària agrícola pesant en les diferents zones 

sensibles de postes (Vilardell et al., 2005, 2006 en redacció), permetria salvar aquella 

minoria de postes que no han estat depredades. A la zona, l’agricultura predominant 

és de secà, on la vinya, el blat i la civada són els cultius majoritaris. La majoria dels 

camps resten avui dia abandonats, però en els darrers anys el retorn de l’interès pel vi 

d’origen ha fet que les vinyes tornessin a aparèixer en el paisatge de l’Albera. La seva 

implantació i gestió a la zona hauria d’ésser regulada. 

 

 

4.2-. POSSIBLES ACTUACIONS PER DISMINUIR LA DEPREDA CIÓ 

El fracàs en el control de la depredació de les postes de tortuga amb aplicacions de 

productes químics repel·lents en front l’elevada taxa de depredació existent en la zona, 
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indica que és necessari planificar alguna actuació sobre la població o poblacions de 

depredadors potencials. Aquesta necessitat pren major importància si es té en compte 

que la població afectada és l’única d’origen natural de tota la península ibèrica i que en 

l’actualitat presenta símptomes d’envelliment. En el cas del Parc Nacional de 

Maremma (Itàlia), la presència de porc senglar obliga a combinar programes de 

reducció del número de senglars amb els propis programes de reproducció i repoblació 

per les tortugues que habiten al sud del riu Ombrone (Vetter, 2006). 

 

D’entre les mesures de control no letals de les poblacions de depredadors de les 

postes de tortuga, dins dels mètodes dissuasoris i a nivell de repel·lent, caldria 

diferenciar entre els repel·lents primaris i els secundaris. Els primaris són els que 

afecten al comportament, espantant l’animal, mentre que els repel·lents secundaris 

utilitzen els estímuls del comportament per a condicionar al depredador a un 

comportament concret. (Shivik et al. 2003). A continuació es presenta una pinzellada 

dels mètodes de control no letals més utiltizats a nivell mundial (Taula 1). 

 
Taula 1-.  Característiques rellevants de repel·lents primaris més emprats en el control no letal de la fauna 
salvatge a nivell mundial. 

MÈTODE CARACTERÍSTIQUES 
Estímuls visuals  Els animals ràpidament s’acostumn i s’habituen als estímuls. La mudança 

de l’objecte a les rodalies pot retardar intermitentment i aleatòriament el 
procés d’habituació (Shivik & Martin 2001). 
 

Soroll Durant la nit espantaran probablement als depredadors en un temps limitat 
(Blackshaw et al.. 1990, Bombford & O'Brien 1990, Koehler et al., 1990). Els 
canons explosius poden dissuadir la depredació del coiot durant 31 dies 
(Pfeifer y Goos 1982, Andelt 1996). 
 

Llums reflectants La habituació per llums és d’aproximadament de 91 días probables per als 
coiots (Linhart et al., 1984).  
 

Fladry Eficàcia baixa (Musiani y Visalberghi 2001, Shivik et al., 2003, Musiani et al.. 
2003). 
 

Repel·lents 
químics 

No existeixen repel·lents específics que afectin només a l’espècie individual 
(Lehner 1987). Renardine, per exemple, es l’oli d’alquitrà d’os que és un 
repel·lent per a coiots. El producte s’utilitza per a cobrir tanques, línies i els 
postes. Com qualsevol nou estímul, les olors estranyes fixades al voltant 
d’un conreu poden dissuadir els depredadors, però la seva eficàcia pot ser 
limitada degut a l’habituació (present estudi). 
 

Repel·lent 
biològic 

Sovint s’utilitza l’olor de depredadors per dissuadir d’altres. Com és el cas 
dels llops i els coiots (Shivik et al., 1996). És una tècnica que pot ser 
utilitzada en àrees de varis tamanys, però no s’ha avaluat a fons i la seva 
eficàcia encara és una incògnita. 
 

Fustigació En algunes situacions, pot ser possible protegir una àrea utilitzant bales de 
goma o altres projectils no letals per a prevenir l’entrada del depredadors.  
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Taula 2-.  Característiques rellevants de repel·lents secundaris més emprats en el control no letal de la 
fauna salvatge a nivell mundial. 

MÈTODE CARACTERÍSTIQUES 
Aversió 
condicionada al 
gust (CTA) 

CTA és una tècnica excelent per a dissuadir comportaments d’alimentació., 
que consisteix en donar un verí no mortal al depredador.  En condicions de 
camp no és eficaç (Dorrance i Roy 1978, Conover & Kessler 1994).  

Alimentació de 
diversió 

Augmentar la disponibilitat d’aliment pot permetre que els depredadors 
consumeixin aquests recursos, de manera que les postes de tortuga 
quedarien intactes (Ziegltrum 1990, Greenwood et al.1998 ), però aquesta 
alimentació alternativa pot no ser eficaç a llarg termini (Boertje et al. 1992).  
Això podria ser el que ha passat amb els ous de guatlla respecte les postes 
naturals de tortuga. 
 
 

Inhibició 
reproductiva 

La inhibició reproductiva pot ser una eina útil per reduir al mínim la 
depredació pels depredadors territorials (Knowlton 1983). Per contra, es 
tracta d’un mètode car i poc pràctic. 
 

Desplaçament L’exclusió dels depredadors en molts casos ha representat un èxit en el 
control de la depredació (Armistad et al., 1994, Waite & Phillips,1994; 
Stander, 1990). S’ha observat que els depredadors desplaçats procuren 
tornar, podent causar conflictes similars o pitjors, o moren. 
 

 

Existeixen d’altres mètodes enfocats més a la protecció de la població amenaçada que 

a foragitar la depredadora, com en els anteriors casos. Un dels mètodes que es podria 

desenvolupar consisteix en la protecció de cadascun dels nius amb una estructura de 

tela metàl·lica. La dificultat en la localització d’aquests nius fa que sigui un mètode poc 

pràctic i que requereixi constants prospeccions intensives en determinades zones 

sensibles de posta . Una alternativa és la construcció de vallat elèctric que protegeixi 

una zona concreta, que combinat amb l’aplicació de repel·lents químics ha donat molt 

bons resultats en diferents estudis (Shivik et al., 2003).  

 

 

Uns altres mètodes de control són els letals, que com el mateix nom indica implica la 

mort i eliminació dels depredadors. Des de la direcció del Paratge Natural de l’Albera 

es podria realitzar un conveni amb els caçadors, per a portar a terme la reducció d’una 

determinada població. La caça de les espècies de depredadors potencials de nius de 

tortuga, pot ser autoritzada en terrenys cinegètics en règim especial i amb caràcter 

excepcional quan aquests depredadors puguin ocasionar danys a la fauna autòctona. 

Les esmentades autoritzacions seran emeses pels directors dels serveis territorials del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
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Serà interessant primer, però, conèixer la densitat poblacional actual de cadascuna de 

les poblacions dels possibles depredadors per poder determinar la necessitat 

d’actuació sobre cadascuna d’elles. Les estacions IQAs permeten conèixer les 

densitats reals dels possibles depredadors existents dins el Paratge Natural de 

l’Albera. Les estacions IQAs nocturnes consisteixen en récorrer una sèrie d’itineraris 

fixes de 20 Km lineals amb un vehicle i un focus que permeti visualitzar a un radi de 20 

metres. Aquests itineraris es repetixen a una velocitat constant de 10Km/h, en el que 

es comptabilitzen els exemplars de les espècies definides que travessen el focus de 

llum. 

 

A partir dels resultats obtinguts caldria analitzar quins dels mètodes de control 

s’adapten millor a les característiques de la problemàtica existent, l’impacte ecològic 

de l’aplicació d’aquests mètodes i finalment avaluar l’eficàcia de cadascun dels 

mètodes escollits a nivell de microescala. 
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6-. FITXA DE RECURSOS ELECTRÒNICS 

 
Autoria : Vilardell, Albert; Capalleras, Xavier ; Budó, Joan ; Pons, Pere. 
 
Títol:  Avaluació de l’eficàcia d’aplicacions de productes repel·lents en el 
control de la depredació de les postes de tortuga mediterrània (Testudo 
hermanni hermanni). 
  
Publicació:  Document intern del DMAH 
 
Idioma:  Català 
 
Tipus de suport:  En paper i cd-rom 
 
Paraules clau:  Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, Reserves 
Naturals Parcials de St. Quirze de Colera, Tortuga mediterrània, Testudo 
hermanni hermanni, Depredació, Repel·lents. 
 
 

Resum:  La depredació per part d’animals carnívors i/o omnívors de les postes de tortuga 
mediterrània, condiciona molt negativament a la supervivència de l’actual i feble població de 
tortuga mediterrània de l’Albera. 
D’entre les poques opcions que permeten disminuir la depredació existent, sembla que 
l’aplicació de repel·lents pot oferir avantatges ètics, legals i de conservació respecte les 
tècniques letals (Liss, 1997; Ormerod, 2002; Macdonald & Baker, 2004). Malgrat tot, els 
mètodes de control amb l’utilització de repel·lents no han estat estudiats adequadament en 
ambients naturals (Liss, 1997; Barlow, 2000). 
El propòsit d’aquest estudi ha estat avaluar l’eficàcia de dos productes químics repel·lents 
comercials en el control de la depredació de les postes de tortuga mediterrània. Aquests 
productes de provada eficàcia a condicions naturals eren específics un per a mustèl·lids i el 
segon per a senglars. Per tal d’avaluar l’eficàcia de l’aplicació d’aquests productes per protegir 
les postes de la tortuga mediterrània es varen distribuir 200 nius artificials en 8 parcel·les d’una 
superfície de 625m2 dins del Paratge Natural de l’Albera en una zona de concentració de 
postes (Vilardell et al., 2005, 2006 en redacció). Els productes repel·lents s’aplicaven en el 
perímetre de quatre de les vuit parcel·les i les restants, sense aplicació constituïen, les 
parcel·les control amb les que s’ha obtingut la taxa de depredació potencial de referència (que 
va resultar ser del 100%) 
S’ha obervat que l’efecte dissuassori dels repel·lents deixa de ser eficaç a partir del quart dia i 
tot fa pensar que els depredadors s’acostumen a la olor del repel·lent químic (Shivik et al. 
2003). 
Els resultats obtinguts obliguen a continuar la cerca d’un mètode que permeti disminuir a la 
taxa de depredació de nius de tortuga existent a la zona. 
 


