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MEDI AMBIENT

Els ous de la
tortuga babaua
permetran conèixer
més l’espècie

OLIVIA MOLET

La Universitat de Barcelona analitzarà mostres genètiques de la
tortuga babaua que va nidificar
a la platja de l’Arrabassada de
Tarragona dilluns passat i que,
posteriorment, els ous es van
traslladar a una platja verge del
Delta de l’Ebre, per tenir-los sota
control.
L’anàlisi genètica permetrà
saber si la mare prové de la zona
americana de Florida o de l’est
del Mediterrani, les dues grans
àrees pròpies d’aquesta espècie,
i ajudarà a comprendre millor el
comportament d’aquest animal
desconegut pels científics.
En total, són 89 ous de tortuga
babaua (Caretta Caretta) dipositats –en el mateix ordre i posició
en el qual van ser posts a mitjanit
en la sorra mullada de l’Arrabassada– en un racó del Delta que
només el coneixen els Agents
Rurals de la Generalitat de Catalunya.
Però entre octubre i novembre
naixeran les cries i gràcies a les
restes que deixin –closques no
trencades, clofolles, exemplars
que morin– es podrà saber una
mica més d’aquest animal protegit en perill d’extinció i ple, encara, de llacunes per als biòlegs

marins.
Així ho esperen Manel Gazo,
director de l’organisme de conservació marina Submon i investigador de l’Institut de Biodiversitat Animal de la Universitat de
Barcelona (IRBio-UB), i Mari Luz
Parga, veterinària de Submon
especialitzada en tortugues, que
també van participar en el rescat
del niu.
«Diverses teories intenten explicar els criteris que segueix la
tortuga babaua per elegir on pon
els ous, però cap d’elles s’imposa
per damunt de les altres», matisen els dos experts. Una de les
hipòtesis és que tornen a la mateixa platja on van néixer, el que
complica les explicacions en el
cas tarragoní perquè ni tan sols
és una àrea pròpia de reproducció d’aquestes tortugues, situada
entre Grècia, Turquia i el nord
d’Àfrica en el cas mediterrani.
No obstant això, encara que
sigui un cas curiós, no és inusual,
ja que consten diversos precedents els últims anys a Castelló,
Costa Brava i Balears, i dos intents aquest mateix any al litoral
català.
La platja de Tarragona, lluny
de ser tranquil·la, és turística,
amb màquines que compacten la

Arriba la mostra col·lectiva
dels Tallers Oberts d’enguany
L’Associació d’Artistes Tallers
03 de Tarragona inauguraaquest dijous, a partir de les
set de la tarda, una exposició
col·lectiva dels Tallers Oberts
d’enguany. Posteriorment, es
duran a terme activitats, xerrades i presentacions dels treballs
fins a les deu de la nit. Els actes
continuen divendres, dissabte i
diumenge.
L’Associació d’Artistes Tallers 03 és una associació que
reuneix artistes de disciplines

Les restes del niu traslladat al Delta donaran
informació de la procedència i el comportament
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diverses, plàstiques i visuals,
tots ells establerts a la Part Alta
de Tarragona; és per això que
el nom és Tallers 03, fent referència al codi postal 43003,
d’aquesta part de la ciutat. L’any
2004 l’associació comença la
seva activitat amb la organització dels primers Tallers Oberts,
amb l’objectiu d’apropar l’art al
seu públic i mostrar el procés
del treball creatiu dels artistes,
iniciativa que s’ha seguit celebrant cada any.
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Els experts van ser els encarregats del trasllat dels ous.

Entre l’octurbre i el
novembre neixeran
les cries i es podran
analitzar els restes
sorra i, «és complicat que la mare
hagués nascut allà», planteja la
veterinària, que també es pregunta «on deu ser el mascle que
l’ha fertilitzat». La tortuga que va
pondre a l’Arrabassada va poder
escollir el lloc per la temperatura
de l’aigua i de la sorra, per alteracions com a resultat del canvi climàtic o fins i tot per interferències, com sorolls ambientals, que
la despistessin d’un altre destí,
estudien els dos científics.

L’índex de supervivència
d’aquests animals que acostumen a superar el segle de vida,
«no arriba a l’1 % als 20 anys,
l’edat adulta reproductiva» i la
primera selecció és al nèixer, perquè, al ser també un aliment, només la superen un 20%, estudient els experts. Una de les pitjors
amenaces de la tortuga babau
és l’home, sobretot per captures
involuntàries per les tècniques
de pesca d’arrossegament o del
palangre i, per això, Submon ha
desenvolupat un programa a la
costa andalusa i murciana, finançada amb fons europeus i la
Fundació Biodiversitat, per prevenir la seva captura.

Una classe de ball en benefici dels gats
L’Escola de Dansa de Tarragona Art i Flamenc va oferir ahir al
matí una Master Class solidària per recaptar fons en benefici
de l’entitat Tarraco Gats. L’objectiu és contribuir econòmicament en les despeses veterinàries i d’esterilització de gats del
carrer de Tarragona. Van participar-hi unes 40 persones.

