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Abstract 

 

Nowadays, the Hermann’s tortoise (Testudo hermanni hermanni) is a really 

endangered species in our country. To reinforce the last wild population of this species 

in Catalunya – which is located in the “PNIN de l’Albera” – captive breeding is carried 

out at the Albera’s Tortoise Reproduction Centre. The main purpose of this study is to 

analyse the growth and development of the hatchlings born in the Centre so the effort 

made by this entity is optimised. To achieve that, hatchlings’ growth has been traced 

from its birth to after the first hibernation and also an analysis of its morphology has 

been performed with the aim of finding differences between the egg incubation 

methods: outdoor (natural condition) or in an incubator (artificial condition). On the 

whole, the results show that artificial incubation has negative effects on the hatchlings, 

resulting in a non-optimal development. Anyways, work methodologies needs to be 

improved so better and more precise results can be obtained and the knowledge of this 

species’ biology can be improved. 

 

 

Resum 

 

La tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) és una espècie actualment molt 

amenaçada a la nostra terra. Al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera es 

duu a terme la cria en captivitat de la tortuga per a reforçar l’única població natural 

d’aquesta espècie a Catalunya situada al PNIN de l’Albera. Aquest estudi està orientat 

a analitzar el creixement i desenvolupament de les cries del Centre de Reproducció de 

Tortugues amb l’objectiu d’optimitzar l’esforç que es fa des d’aquesta entitat. Per a 

això s’ha fet un seguiment del creixement de les cries des del moment de l’eclosió dels 

ous i fins passada la primera hibernació i també una anàlisi de la morfologia 

d’aquestes tortugues per intentar trobar, principalment, diferències entre els dos 

mètodes d’incubació dels ous: a l’exterior (condicions naturals) o en incubadora 

(condicions artificials). Els resultats obtinguts mostren que, en línies generals, la 

incubació artificial té efectes negatius en les cries de tortuga generant deficiències en 

el desenvolupament d’aquests individus. Tot i això, cal millorar les metodologies de 

treball per obtenir resultats més precisos i poder conèixer millor la biologia d’aquesta 

espècie. 
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1. Introducció 

 

La tortuga mediterrània (Testudo hermanni) és una espècie de tortuga terrestre de 

distribució Paleàrtica que es troba al llarg de la conca de la Mediterrània ocupant 

d’oest a est els següents països: Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia-

Herzegovina, Sèrbia, Macedònia, Albània, Bulgària, Romania i Turquia (Bertolero, 

2015). També habita les principals illes mediterrànies: Balears, arxipèlag Toscà, 

Còrsega, Sardenya, Sicília, illes Jòniques i Eubea. La seva distribució tan àmplia ha 

permès la diferenciació de dues subespècies: Testudo hermanni hermanni (GMELIN 

1789) a la zona occidental i Testudo hermanni boettgeri  (MOJSISOVICS 1889) a la 

zona oriental, essent el riu Po el límit entre les dues subespècies (Budó et. al., 2004; 

Bertolero, op. cit.). 

 
Figura 1. Distribució de les subespècies de Testudo hermanni a la conca mediterrània 

(Soler et al., 2005). 

Aquest queloni, que és l’única espècie de tortuga terrestre autòctona de tota la 

Península Ibèrica, abans es trobava àmpliament distribuït al llarg del prelitoral català 

tal i com demostren les restes trobades en jaciments paleontològics o arqueològics 

(Budó et al., 2004; Soler et al., 2005). Emperò, aquesta gran distribució es va anar 

reduint sobretot en els últims segles de manera que només varen quedar tres nuclis 

poblacionals situats al Montsià, al Garraf i a l’Albera (Budó et al., op. cit.). Aquests 

nuclis es van anar reduint fins a desaparèixer en el cas del Montsià i del Garraf.  

 

La població de l’Albera, en canvi, ha sobreviscut però ha estat greument afectada per 

diversos factors, tant naturals com d’origen antròpic. Dins els factors naturals podem 

destacar una alta taxa de depredació sobre els nius de fins al 57% de depredació per 

part de diferents mamífers com el senglar, la guineu o el teixó. A aquesta depredació 
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cal afegir-hi la que té lloc sobre els juvenils per part dels mateixos mamífers que pot 

arribar a ser del 20% anual (Budó et al., 2004). També són de gran importància els 

incendis forestals que es produeixen de forma persistent a la conca mediterrània i que 

han sigut reiterats a la zona de l’Albera on habita la tortuga mediterrània (Bertolero, 

2015; Ferrer et al., 2012; Soler et al., 2005). Aquests incendis afecten directament la 

població causant mortalitat sobre els individus i també l’hàbitat degradant-lo i fent-lo 

inhabitable.  

 

Les activitats humanes han accentuat l’efecte d’aquests fenòmens reduint 

dràsticament les poblacions. Des de l’Edat Mitjana es va començar a implantar una 

ramaderia extensiva que va afectar molt el territori, alhora que es van començar a 

desforestar grans extensions de terreny per transformar-les en cultius (Budó et al., 

2004; Soler et al., 2005). Aquests canvis van causar una gran pèrdua de l’hàbitat de la 

tortuga, reduint notablement les zones que podia ocupar i separant els diferents nuclis 

poblacionals de la zona de l’Albera, fragmentant la distribució local de l’espècie 

(Bertolero, 2015). 

 

Aquestes modificacions de l’hàbitat perduren avui en dia. Les zones que encara es 

cultiven son inhabitables per la tortuga, mentre que a les zones on abans s’hi 

practicava ramaderia extensiva i que ara estan abandonades s’hi desenvolupa un 

sotabosc o màquia molt dens, convertint aquestes zones en poc favorables per la 

tortuga a més de tenir un alt risc d’incendi forestal (Bertolero, 2015). 

 

A aquests factors cal sumar-hi la creació de noves infraestructures com pistes forestals 

o carreteres que malmeten directament l’hàbitat i altra vegada el fragmenten, dificultant 

el moviment d’individus pel territori (Bertolero, 2015; Budó et al., 2004). A més a més, 

s’hi afegeixen treballs de prevenció d’incendis forestals mancats de rigor científic que 

han degradat l’hàbitat de la tortuga o fins i tot han causat la mort directa d’exemplars 

(Budó et al., 2004; Ferrer et al., 2012). 

 

Per últim, però no per això menys important, s’ha de tenir en compte l’espoli continu 

que ha patit la tortuga mediterrània en el darrer segle. Diversos autors parlen d’aquest 

procés: Bertolero (2015), Budó (2004), Ferrer (2012) i Soler (2005) fan referència a la 

pràctica que es va començar a dur a terme als anys 50 del segle passat, quan va 

començar a ser comú tenir una tortuga com a animal de companyia. No només 

actuaven els pagesos o caçadors de la zona que, en trobar tortugues, les recollien i 

portaven a casa, sinó que a més a més hi havia recol·lectors especialitzats amb 
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gossos ensinistrats per localitzar-les, endur-se-les i vendre-les seguidament a 

majoristes de diferents localitats per ser, posteriorment, venudes al públic. Aquest ha 

sigut un factor amb un impacte molt gran sobre la tortuga mediterrània i que, tot i que 

en menor mesura, malauradament continua avui en dia fins i tot essent T. hermanni 

una espècie protegida per llei i estar prohibida la seva comercialització. 

 

Així doncs, el conjunt de factors naturals i antròpics van anar empobrint la que avui en 

dia és l’única població natural de T. hermanni a la península, situada a l’actual Paratge 

Natural d’Interès Nacional de l’Albera. La població comprèn actualment una àrea d’uns 

130 km2 i s’estima que la densitat és d’unes 0.3 tortugues/ha (Bertolero, 2007). 

Aquesta densitat és considerada extremadament baixa, deixant poques expectatives 

de futur per a aquesta població. Davant d’aquestes condicions, l’espècie està 

considerada a Espanya com a “En Perill d’Extinció (EN)” per la IUCN (Llorente et al., 

2002). La justificació és que la seva àrea de distribució al país és molt reduïda 

(<5000km2), amb una sola població autòctona a Catalunya i la resta de poblacions 

considerades introduccions per l’home (Llorente et al., ibíd.).  

 

 

 

 

Figura 2.  Distribució actual de 

Testudo hermanni hermanni a 

Catalunya, mapa amb quadrícules 

UTM 10x10. El quadre vermell 

emmarca la població de l’Albera 

(modificada de Soler et al., 2005). 

 

 

Valorant aquesta situació i per tal de treballar en la conservació de l’espècie es van 

emprendre diverses mesures de conservació:  

 

- Mesures sobre l’hàbitat: l’any 1986 el Parlament de Catalunya aprovava la llei que 

declarava el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, amb la inclusió d’una 

reserva natural per protegir específicament una part de l’hàbitat de la tortuga 

mediterrània. Dos anys després es va ampliar aquesta reserva amb l’adhesió d’una de 
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nova. A més, l’any 1992, nou mil hectàrees de l’Albera eren incloses en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (Budó et al., 2004; Soler et al., 2005). 

  

- Mesures de conservació sobre l’espècie: l’any 1984 a través del Grup d’Estudi i 

Protecció de les Tortugues de la IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i 

Defensa de la Natura) es va articular la idea de construcció d’un centre de reproducció 

de tortugues, que es va instal·lar a Vilamaniscle. L’any 1992, aquest grup es va re-

fundar amb el nom d’Amics de la Tortuga de l’Albera i es va traslladar el Centre de 

Reproducció a l’actual emplaçament de Garriguella. La gestió d’aquestes instal·lacions 

va a càrrec d’aquesta entitat amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya i del Paratge Natural de l’Albera (Budó et al., 

2004; Soler et al., 2005). 

 

La funció prioritària d’aquest Centre és la cria en captivitat de l’ecotipus de tortuga 

mediterrània de l’Albera per tal de reforçar les poblacions naturals mitjançant 

l’alliberament periòdic de les cries que neixen al Centre de Reproducció. S’ha de tenir 

en consideració que el cicle biològic de la tortuga mediterrània és relativament lent: les 

cries no esdevindran adults reproductors fins els 8-12 anys (Bertolero, 2015; Budó, J., 

com. verb.). A més, els individus que trobem a l’Albera presenten un haplotip 

anomenat H3, que els diferencia de la resta de tortugues que trobem a Catalunya 

(reintroduccions) que presenten l’anomenat haplotip H5 (Fritz et al., 2006). A més 

aquests individus presenten diferències significatives de coloració respecte a d’altres 

poblacions (Pino et al., 2015), essent les tortugues de l’Albera més fosques que a la 

resta de Catalunya; és a dir, amb les taques negres de la closca més grans i les 

bandes negres del plastró contínues (figura 3). 

 

Figura 3. Comparativa de diferents fenotips de Testudo 

hermanni (modificada de Bertolero, 2015). 
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Considerant aquestes diferències i per evitar perdre les característiques genètiques i 

fenotípiques úniques d’aquesta població, no seria recomanable alliberar exemplars 

d’origen desconegut a l’Albera. Així doncs la feina del Centre de Reproducció de 

Tortugues (CRT) de l’Albera és de vital importància per intentar recuperar aquesta 

població de T. hermanni, ja que a causa de la biologia de l’espècie i el mal estat en 

que es troba la població autòctona no podria recuperar-se per si sola: l’única manera 

de conservar i augmentar la població és introduir-hi nous individus. 

 

Una de les altres actuacions d’aquest Centre és la d’efectuar estudis sobre la biologia, 

l’ecologia i l’hàbitat de la tortuga mediterrània a l’Albera. Amb això s’ha incrementat 

notablement el coneixement de l’espècie, la qual cosa permet l’aplicació més efectiva 

de mesures de conservació. La vessant d’educació ambiental és també essencial per 

a qualsevol projecte de conservació. Per les instal·lacions del CRT de l’Albera passen 

cada any milers de visitants, cosa que permet transmetre el missatge conservacionista 

sobre l’espècie i el seu hàbitat. 

 

Un dels projectes actuals del CRT és la creació d’un protocol de cria en captivitat de T. 

hermanni, tal i com es va fer amb la tortuga d’estany Emys orbicularis (Budó et al., 

2014), per tal de conèixer millor l’espècie i aconseguir que la feina que es fa al Centre 

sigui el més eficient possible. És en aquest entorn on s’ha desenvolupat el Treball de 

Fi de Grau, enfocat a l’estudi de diferents aspectes del creixement i desenvolupament 

de les cries de T. hermanni per tal de conèixer més sobre la biologia d’aquest queloni i 

per poder col·laborar en la mesura del possible amb la redacció del protocol de cria. 

 

 

2. Objectius 

 

Els següents objectius s’engloben dins d’un únic projecte: trobar quines són les 

condicions òptimes per al desenvolupament i creixement de les cries de Testudo 

hermanni hermanni per optimitzar l’eficiència de la feina que es duu a terme al Centre 

de Reproducció de Tortugues de l’Albera, amb el propòsit final de redactar un protocol 

de cria per a aquesta espècie que sigui el més efectiu possible. 

 

Enfocats dins dels projectes i problemàtiques actuals del Centre de Reproducció de 

Tortugues s’han plantejat diversos objectius per a aquest treball: 
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- Estudiar els efectes de les diferents condicions d’incubació dels ous en el 

desenvolupament dels individus. En l’època de posta de les femelles, una part dels 

ous són recollits i posats en una incubadora mentre la resta dels ous es deixen a 

l’exterior perquè segueixin una incubació natural. S’analitzarà si aquest factor 

influencia d’alguna manera en les cries, ja sigui positivament o negativa. 

 

- Buscar diferències entre tortugues de diferents orígens. Al CRT i ha un grup 

reproductor de T. hermanni de l’ecotipus de l’Albera, però cada any arriben al centre 

cries de la mateixa espècie d’un ecotipus diferent (Budó, J., com. verb.). S’estudiarà si 

existeixen diferències entre aquests diferents ecotipus o haplotips.   

 

- Estudiar els possibles efectes de l’addició d’excrements d’herbívors (vaca i conill de 

bosc) a la dieta de les cries. S’ha documentat que la tortuga mediterrània és copròfaga 

(Budó et al., 2009), però no es coneixen exactament els efectes de la ingesta 

d’excrements. S’avaluarà si aquest factor interfereix en el creixement de les cries. 

 

- Cercar i analitzar possibles paràsits presents en les cries. En anys anteriors al CRT hi 

ha hagut episodis d’elevada mortalitat on totes les cries d’un mateix terrari acabaven 

morint, però mai s’ha trobat una explicació a aquest fet tot i que es creu que la causa 

podria ser una infecció parasitària (Budó, J., com. verb.). S’estudiarà, en aquests 

casos de mortalitat, si hi ha presència de paràsits en les cries i es caracteritzaran tan 

acuradament com sigui possible. 

 

 

3. Materials i mètodes 

 

3.1. Espècie d’estudi 

 

L’espècie d’estudi, ja esmentada anteriorment, és la tortuga mediterrània (Testudo 

hermanni hermanni, GMELIN 1789). Aquesta espècie habita zones amb vegetació i 

ambients típicament mediterranis. Ocupa diversos hàbitats com alzinars d’alzina 

surera (Quercus suber), zones de cultiu abandonades on la vegetació comença a 

regenerar-se, màquies o garrigues de pi blanc (Pinus halepensis) sempre en regions 

amb característiques climàtiques concretes: hiverns suaus i estius calorosos i secs, 

sempre per sobre de la isoterma de 14ºC i pluviositat anual inferior a 700 mm (Llorente 

et al., 2002; Soler et al., 2005).  
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Figura 4.  Adults del grup 

reproductor del CRT. Fotografia 

de Mireia Pàmies.  

Com tots els rèptils, T. hermanni és un animal ectoterm: no té capacitat de regular la 

temperatura interna per mitjà de mecanismes propis sinó que aquesta depèn de 

l’ambient. És per això que a l’hivern, davant les condicions més desfavorables, la 

tortuga mediterrània hiverna. Generalment ho fa des de mitjans del mes de novembre 

fins les primeres setmanes del mes de març (Soler et al., 2005). En sortir de la 

hibernació s’inicia l’època de còpula que dura tot el període en que la tortuga és activa, 

amb pics de major o menor freqüència i/o intensitat (Bertolero, 2015). Les femelles 

ponen els ous generalment entre els mesos de maig i juny, podent realitzar entre 1 i 3 

postes anuals d’entre 3 i 5 ous cadascuna (Soler et al., op. cit.; Bertolero, op. cit.).  

 

Els ous poden requerir un temps d’incubació d’entre 60 i 120 dies (Cheylan, 1981) tot i 

que el més freqüent és una incubació d’entre 70 i 90 dies a una temperatura mitjana 

de 28ºC (Soler et al., 2005). Així doncs a mitjans d’agost comencen a néixer les 

primeres cries i el període d’eclosió dura fins a finals de setembre o fins i tot les 

primeres setmanes d’octubre (Soler et al., ibíd.). Per a individus en captivitat es poden 

incubar els ous artificialment en incubadores. Aquest procés redueix el període 

d’incubació que passa a ser d’entre 52 i 102 dies (Bertolero, 2015), segons les 

temperatures de la incubadora. S’ha trobat que la temperatura màxima superior és de 

34ºC (a temperatures superiors moren els fetus) i la mínima inferior és de 25ºC (per 

sota no es desenvolupen els embrions) (Soler et al., op. cit.; Bertolero, op. cit.). A més 

a més, la diferenciació sexual en T. hermanni  depèn de la temperatura d’incubació de 

l’ou (com en moltes d’altres espècies de tortuga), fet que ha portat a estudiar quina és 

la temperatura pivotant d’incubació; és a dir, la temperatura que estableix una 

proporció de sexes equilibrada (sex ratio 1:1) en el desenvolupament dels ous per a 

aquesta espècie. Tal i com comenten Soler et al. (2005) i Bertolero (2015) s’ha trobat 

que la temperatura pivotant és de 31,5ºC per a Testudo hermanni boettgeri 
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(Eendebak, 1995). Per sobre d’aquesta temperatura (entre 32 i 34ºC) la majoria dels 

fetus desenvoluparan femelles, mentre que per sota (entre 25 i 31ºC) trobarem 

majoritàriament mascles. Aquest fet permet controlar la sex ratio de poblacions en 

captivitat. 

 

3.2. Caracterització dels grups d’estudi i disseny experimental 

 

Els individus utilitzats en aquest treball varen ser cries de Testudo hermanni hermanni 

nascudes l’estiu del 2015 amb dos orígens diferents: 

 

a) Grup reproductor del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera constituït per 

adults reproductors provinents del Parc Natural d’Interès Nacional de l’Albera, 

nascudes al mateix Centre. La majoria d’aquestes cries provenen d’ous incubats en 

condicions naturals, és a dir, es deixen allà on els pon la femella perquè segueixin el 

cicle natural d’incubació d’aquesta espècie. En canvi, un petit grup d’ous són recollits 

tan bon punt la femella els pon i es duen a una incubadora que es manté a 32ºC. 

D’aquesta manera es pretén obtenir un nombre més gran de femelles que de mascles 

en el conjunt de les cries. Aquesta tècnica es duu a terme perquè, en edat adulta, un 

mascle pot fecundar diverses femelles, de manera que en desplaçar lleugerament la 

sex ratio a favor de les femelles s’augmenten el nombre de postes que es podrien fer 

cada any, incrementant finalment el nombre d’individus en la població. 

 

b) Cries d’un criador extern al Centre, totes mantingudes en incubadora a 31.5ºC des 

de la posta de la femella. 

 

Un cop nascudes, les tortugues es van mantenir segons les directrius que es 

segueixen al CRT: terraris de 56x58 cm amb capacitat per a unes 30 cries de tortuga, 

amb temperatura controlada (28-30ºC), fotoperíode controlat (9L-15F) i disponibilitat 

constant d’aliment i aigua. La dieta era a base de canonges, fulles de dent de lleó, 

escarola i d’altres brots tendres barrejats amb pinso triturat específic per a tortugues 

terrestres (marca “Tortoise Monster Diet”). L’aliment era preparat en iguals condicions 

per a tots els terraris, en un recipient a partir del qual es repartia a cada habitacle. 

L’aigua dels abeuradors era canviada dues vegades al dia i el menjar es renovava 

entre 2 i 4 vegades al dia segons el consum dels individus; és a dir, en els moments en 

que les cries requerien més aliment (per exemple abans de la hibernació) s’afegia més 

menjar al terrari quan s’acabava el disponible per a les tortugues. El sòl del terrari era 

recanviat un cop cada dues setmanes (aproximadament) per mantenir-ne la higiene. 



 

9 

 

Als terraris s’hi afegia fullaraca seca i petites estructures de fusta que servissin de 

“refugi” de nit per les cries. 

 

Per al disseny experimental s’havien de tenir en compte diversos factors limitants: 

 

- El temps del que es disposava per a l’experiment. El disseny i el treball experimental 

es van iniciar a l’agost del 2015 quan les cries començaven a néixer i va finalitzar a 

l’estiu del 2016. Per tant el disseny s’havia d’adaptar a aquest període de temps d’un 

any. 

 

- El nombre de cries del que es disposava i l’espai per mantenir-les. El nombre de cries 

era limitat pel grup reproductor del qual es disposa al CRT. A més, les tortugues no 

naixien totes en un instant de temps reduït sinó que les eclosions es prolongaven 

durant més d'un mes. Així doncs només es varen agafar els primers grups d’individus 

que van néixer per tal de quadrar l’experiment amb el temps del que es disposava. 

D’altra banda s’havien de tenir en consideració els costos del manteniment d’aquestes 

cries, principalment econòmics (aliment, aigua i corrent elèctric per mantenir la 

temperatura i llum de cada terrari). 

 

Seguint els diferents objectius del treball ja exposats es van caracteritzar els següents 

factors: 

 

 - Origen de les cries. Les cries podien provenir de: 

 · Grup reproductor que repoblarà la població de l’Albera, nascudes al tancat 

 exterior (incubació natural). 

 · Grup reproductor que repoblarà la població de l’Albera, nascudes a la 

 incubadora a 32ºC (incubació artificial). 

 · Grup provinent d’un criador particular, per repoblar la població del Garraf 

 (incubació artificial). 

 

- Excrements com a complement de la dieta. 

 · Grups sense accés a excrements. 

 · Grups amb accés a excrements de conill i vaca. 

 

Per als grups que tenien accés a excrements, aquests s’afegien regularment al terrari 

en un petit recipient per facilitar-ne l’accés a les tortugues. 
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Finalment, tenint en compte els factors experimentals i els limitants es varen crear els 

següents grups: 

 

- Albera, exterior. Nascudes del 21/8 al 24/8. Accés a excrements. (n=30) 

- Albera, exterior. Nascudes del 25/8 al 30/8. No accés a excrements. (n=30) 

- Albera, incubadora. Nascudes del 14/7 al 10/9. No accés a excrements. (n=30) 

- Criador, incubadora. Arribades al centre el 22/7. No accés a excrements. (n=20) 

- Criador, incubadora. Arribades al centre el 5/8. Accés a excrements. (n=30) 

 

Aquests grups estan codificats respectivament com a AE218, AE258, AI, CI227 i CI58 

(AE per Albera Exterior; AI per Albera Incubadora; CI per Criador Incubadora. Els 

nombres fan referència a la data de creació del grup). 

 

Per poder fer un disseny on es poguessin encreuar tots els factors faltarien tres grups: 

Albera, incubadora amb accés a excrements; Criador, exterior sense accés a 

excrements; Criador, exterior amb accés a excrements. El primer dels tres no es va 

poder fer degut a la manca d’individus i els altres dos no es varen contemplar ja que el 

criador extern només criava tortugues en incubadora i no seguint una incubació 

natural. 

 

A partir dels grups estructurats es va procedir a prendre diverses dades amb la finalitat 

d’analitzar diferents característiques de les cries de T. hermanni que permetessin 

estudiar els objectius plantejats. 

 

3.2.1. Creixement 

 

Per analitzar els creixements de cada grup tots els individus van ser pesats en una 

balança digital amb precisió d’un gram a intervals regulars d’uns 5 dies des del 

moment de l’inici de l’experiment fins a l’època d’hibernació, obtenint una sèrie de 8 

pesades. Es va anotar també el pes en sortir de la hibernació i dos mesos després de 

la hibernació. Es va calcular la mitjana d’aquests valors per grup i dia de pesada per tal 

de poder analitzar aquestes dades, ja que les cries no estaven individualitzades, de 

manera que podem tractar cada terrari com un grup experimental i els individus que el 

formen com a rèpliques. 
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A partir de les mitjanes es van calcular les taxes de creixement des del naixement fins 

la hibernació, seguint la sèrie de dades més completa. Es va calcular la taxa entre les 

pesades consecutives seguint la següent fórmula: 

 

 

 

On C = taxa de creixement; Pt = mitjana del pes en grams a temps t; Pt-1 = mitjana del 

pes en grams a temps t-1; D = dies entre t-1 i t.  

 

En aquest càlcul el creixement es va ponderar tenint en compte els dies entre una 

pesada i la següent ja que no sempre es podia mantenir la mateixa periodicitat en la 

presa de dades degut a la manca de temps (a vegades es pesaven els individus cada 

6 o 7 dies en lloc de 5). En dividir la taxa de creixement pels dies entre una pesada i la 

següent s’elimina el factor temporal obtenint una mitjana de creixement diari per 

aquells dies que pot ser comparada amb les altres. 

 

A partir d’aquestes dades es va realitzar una ANOVA d’un factor amb el software 

SigmaPlot (Systat Software, San Jose, CA) per detectar si hi havia diferències 

significatives entre els creixements dels grups. Com que existien aquestes diferències 

(p<0.05) es va realitzar una comparació múltiple per parelles per trobar quins grups 

eren diferents entre ells, fent servir el test de Dunn ja que el nombre d’individus en 

cada grup no era sempre el mateix. El mateix software calculava si hi havia normalitat 

en les dades i homoscedasticitat de variàncies. 

 

 

3.2.2. Condició 

 

En l’última pesada realitzada al final de 

l’experiment, quan les cries de T. hermanni 

tenien uns 9 mesos, es va mesurar alhora 

la longitud de cada tortuga des de la placa 

nucal fins les caudals de la closca (figura 

5), fent servir un peu de rei amb precisió 

de mil·límetres. Tenir dades emparellades Figura 5.  Esquema per a la mesura de la longitud 
de la closca de la tortuga (Bonnet et al., 2001). 
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de pes i mida va permetre calcular l’índex de condició dels individus al final de 

l’experiment. Per a aquest càlcul es va utilitzar l’índex de Jackson (Tortoise Protection 

Group, 2008): 

 

 

 

On I = índex de Jackson; P = pes en grams; L = longitud en centímetres. L està 

elevada al cub ja que el pes és una magnitud tridimensional (depèn del volum), en 

canvi la longitud és una magnitud lineal. En calcular L3 es transforma la longitud en 

una magnitud tridimensional, corregint aquesta diferència.  

 

Aquest índex generalment és utilitzat per comprovar si una tortuga de l’espècie T. 

hermanni està en condicions adequades per hibernar o no, tot i que també es pot usar 

fora d’aquest context com a indicador de l’estat dels individus (Tortoise Protection 

Group, 2008). 

 

Un cop calculats els índex de condició per a cada individu es va procedir a fer una 

ANOVA d’un factor amb el software SigmaPlot (Systat Software, San Jose, CA) per 

detectar diferències significatives en la condició de cada grup. En realitzar el test de 

normalitat es va veure que les dades no seguien una distribució normal (p<0.05). Així 

doncs es va procedir a fer el test de Kruskal-Wallis per buscar diferències entre els 

grups ja que no requereix normalitat en les dades ni homoscedasticitat de variàncies. 

Aquest test es basa en les medianes en lloc de les mitjanes. Com que existien 

aquestes diferències (p<0.05) es va realitzar una comparació múltiple per parelles fent 

servir altre cop el test de Dunn. 

 

3.2.3. Forma 

 

L’estudi de la forma es va dur a terme amb la tècnica de morfometria geomètrica, que 

permet estudiar la morfologia dels individus i analitzar-ne les variacions a partir de 

“Landmarks”, punts morfomètrics prèviament definits (Bookstein, 1991). D’aquesta 

manera es poden analitzar diferències en la forma entre els grups de treball. Per poder 

dur a terme aquest estudi tots els individus van ser fotografiats dos mesos després de 

sortir de la hibernació. Es van fotografiar la closca i el plastró de cada cria. 

Posteriorment les fotografies van ser tractades amb el programa TpsDig2. Mitjançant 

aquesta eina es va procedir a digitalitzar cada fotografia per col·locar-hi els landmarks 
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considerats d’interès per Sacchi et. al. (2007) amb algunes modificacions tenint en 

compte la diferència de morfologia del plastró entre cries i adults que impedeix el 

correcte posicionament d’alguns landmarks i també aprofitant l’experiència pròpia en 

un estudi similar dut a terme durant el Grau de Biologia, obtenint finalment 29 

landmarks per a la closca i 29 per al plastró tal com es mostra a la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquemes de plastró (esquerra) i closca (dreta) de tortuga amb els landmarks 

col·locats. El núm. 1 correspon al punt més proper al cap de l’animal.  

 

Cada fotografia es va digitalitzar dues vegades per poder estimar l’error en la 

digitalització. Posteriorment es va procedir a analitzar la forma amb el programa 

MorphoJ (Klingenberg, 2011). El primer pas va ser fer una alineació Procrustes, per tal 

d’eliminar la informació de la mida i l’orientació deixant només la informació de la 

forma, és a dir, portar tots els individus a la mateixa escala i fer encaixar la seva forma 

el màxim possible però sense deformar la imatge, tenint com a referència els 

landmarks definits (Klingenberg, 2002). Seguidament es van buscar i eliminar de 

l’anàlisi possibles outliers deguts a errors en la digitalització que tinguessin valors molt 

diferents a la mitjana.  

 

Abans de fer cap anàlisi es va executar un Procrustes ANOVA que ens permetés 

veure si existien diferències entre els individus i per testar l’error de la digitalització. A 

partir d’aquí, com que hi havia diferències significatives, es va generar la matriu de 

covariàncies que va permetre fer una Anàlisi de Components Principals (PCA). El 

software MorphoJ permet calcular la matriu de covariàncies i tots els procediments que 

se’n deriven a partir del component simètric o del component asimètric de variació de 

la forma. En un objecte amb simetria bilateral (com serien la closca i el plastró de la 

tortuga) el component simètric de variació de la forma es constitueix per les diferències 

entre individus, mentre que el component asimètric es genera a partir de les 
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diferències dins del mateix individu en cada costat del pla de simetria. Per a l’estudi de 

la variació de la forma, doncs, es va fer servir el component simètric (Klingenberg, 

2002). 

 

Una PCA ens proporciona informació de quants factors estan afectant a la forma dels 

individus i en quin percentatge afecta cadascun, a més de mostrar un patró en les 

relacions entre els diferents grups (Klingenberg, 2011), però no ens diu si hi ha 

diferències significatives entre els grups. És per això que es va fer una Anàlisi de la 

Variació Canònica (CVA) amb un test de distàncies entre parelles per permutacions 

(9999 iteracions). En l’entorn de MorphoJ, el CVA ens permet trobar si hi ha 

diferències significatives en la distància entre diferents grups, ja siguin distàncies 

Procrustes o distàncies de Mahalanobis. En aquest cas es van fer servir les distàncies 

Procrustes. 

 

A més, a causa dels resultats de la PCA (que seran explicats més endavant) es va dur 

a terme una ANOVA per veure si hi havia diferències en les longituds entre els 

diferents grups. En no haver-hi normalitat en les dades es va procedir amb un test de 

Kruskal-Wallis i com que existien diferències es va continuar amb un test de Dunn. 

 

L’estudi de la forma es va complementar amb un recompte de les escates 

supernumeràries que es podien trobar en alguns dels individus. A partir del recompte 

de cada individu es va fer una ANOVA per trobar si hi havia diferències significatives 

entre els grups. Altre cop les dades no seguien una distribució normal, per tant es va 

procedir amb un test de Kruskal-Wallis i en trobar diferències es va fer un test de Dunn 

per separar els grups entre ells. Degut a la poca consistència dels resultats, les dades 

es van agrupar en 2 categories (incubació natural o artificial) i es van buscar 

diferències entre els dos grups mitjançant un test de khi-quadrat (χ2). 

 

3.2.4. Simetria 

 

L’estabilitat en el desenvolupament d’un individu es veu reflectida en la seva capacitat 

de produir una forma ideal sota unes determinades condicions (Cuervo, 2000). Hi ha 

diversos factors d’estrès, tant genètics com ambientals, que afecten el 

desenvolupament dels individus allunyant-los d’aquesta forma ideal. En el cas 

d’organismes amb simetria bilateral que haurien de ser idèntics a dreta i esquerra del 

seu eix de simetria aquests factors poden generar asimetria en base a aquest eix. 

Aquest tipus d’asimetria s’anomena asimetria fluctuant (AF) i la seva anàlisi pot ser 
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una eina per estudiar si els individus han estat i/o estan sotmesos a algun tipus 

d’estrès. 

 

El procediment per a aquesta anàlisi és molt similar a l’estudi de la forma, però 

realitzant els diferents tests a partir del component asimètric de variació de la forma 

que ens proporciona el software MorpoJ, que és el que conté les diferències a dreta i 

esquerra del pla de simetria en un mateix individu. 

Començant a partir de les digitalitzacions fetes per a l’anàlisi de la forma es va realitzar 

una alineació Procrustes, seguida de l’anàlisi dels outliers. A continuació es va 

executar un Procrustes ANOVA, i com va mostrar es va generar la matriu de 

covariàncies per fer una PCA del component asimètric, seguida d’un CVA per trobar 

diferències significatives entre els grups usant les distàncies Procrustes. 

 

3.2.5. Estudi de paràsits 

 

En sortir de la hibernació al març, un grup de cries de T. hermanni alternatiu als grups 

experimentals amb els quals s’estava treballant va començar a patir una mortalitat 

acusada. Aquestes cries d’un sol terrari eren nascudes al CRT en condicions 

d’incubació natural (igual que dos dels grups experimentals). Davant d’aquest fet es va 

decidir analitzar també aquest grup, codificat com a AE49, per tal de descobrir la 

causa de la mortalitat. Es van pesar, mesurar i fotografiar els individus en l’última 

presa de dades de l’experiment amb la mateixa metodologia que l’esmentada en els 

apartats anteriors i per poder calcular els mateixos paràmetres (condició, forma i 

simetria) amb l’objectiu de comparar aquest grup amb els altres. A més es van calcular 

les mortalitats durant la hibernació per a cada grup (núm. individus morts/núm. total 

d’individus). 

 

Els treballadors del CRT suposaven que l’elevada mortalitat era deguda a una infecció 

parasitària. Per tal de demostrar-ho es van prendre 3 mostres d’excrements recents 

d’aquest grup (en manipular els animals per mesurar-los normalment defecaven, de 

manera que es van agafar aquests excrements com a més recents) i també 3 mostres 

de cada un de la resta de grups experimentals per fer-los servir com a control. Les 

mostres es van conservar en formol al 4%. Un cop al laboratori van ser muntades en 

un portaobjectes, agafant una gota de formol amb part del precipitat que s’havia format 

en el recipient, per ser observades al microscopi òptic a 100, 400 i 1000 augments per 

detectar i identificar possibles paràsits. 
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També es van preparar algunes de les cries mortes per disseccionar al laboratori amb 

l’objectiu de trobar altres indicis d’infeccions. Es van agafar tres tortugues del grup 

amb mortalitat conservades per congelació a -18ºC. Per procedir amb la dissecció es 

va extreure el plastró de la tortuga amb unes tisores per tal de veure’n els òrgans 

interns i analitzar-los sota la lupa binocular. Seguidament es va tallar un fragment de 

l’intestí de cada individu i es va conservar amb formol per a la posterior anàlisi al 

laboratori que va consistir, com amb les mostres d’excrements, en agafar una gota de 

formol amb el precipitat format en el recipient que contenia la mostra, preparar-la en un 

portaobjectes i analitzar-la al microscopi a 100, 400 i 1000 augments. 

 

 

4. Resultats 

 

4.1. Creixement 

 

L’estudi del creixement del període d’abans de la hibernació no va donar diferències 

significatives (F4, 29=0.593; p=0.671) (taula 1 annex). 

 

4.2. Condició 

 

En contrast amb el creixement, es van trobar diferències significatives entre els grups 

per l’índex de condició (H5=68.123; p<0.001). El test de Dunn va posar de manifest 

que el grup amb un índex de condició més alt era AE49, significativament diferent a AI, 

CI227 i CI58 (p<0.05), seguit del grup AE218 que també era diferent als grups AI, 

CI227, CI58 i AE258 (p<0.05). Finalment el grup AE258 que era diferent als grups 

AE49 i AE218 (p<0.05). No hi havia diferències significatives entre la resta de grups 

(taula 2 annex; figura 1 annex) 

 

4.3 Forma 

 

4.3.1. Closca 

 

El Procrustes ANOVA va donar resultats significatius. En la columna “Effect”, el camp 

“Individual” mostra les diferències entre individus (F135,15873=30.01; p<0.0001). El camp 

“Error 1” mostra l’error en la digitalització, no significatiu (F324, 15876=0.12; p=1.000) 

(taula 3 annex). 
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Una primera anàlisi de la PCA indicava que hi havia diferències. El grup CI58 quedava 

totalment separat de la resta pel PC1 i, juntament amb els grups CI227 i AI, quedaven 

més o menys separats dels tres grups AE. En mirar els valors propis es veia un primer 

factor que explicava el 38.71% de la variació de la forma i un segon que n’explicava un 

18.01%. La CVA va posar de manifest diferències en la distància Procrustes entre la 

majoria dels grups. Els únics grups entre els quals no hi havia diferències eren AE218 

amb AE258 (p=0.2231) i AE258 amb AE49 (p=0.3980), però sí que hi havia diferències 

entre AE218 i AE49 (p=0.0145) (figura _ annex, taula 1).  

 

Taula 1. P-valors dels tests de 

permutació (9999 iteracions) per 

les distàncies Procrustes entre els 

grups per la forma de la closca. 

 

 

 

La comparació de les longituds entre els grups també va donar diferències 

significatives (H5=88.864; p<0.001). El test de Dunn va mostrar dos grups 

significativament diferents: CI227 amb la longitud més gran (p<0.05) i AE49 amb la 

longitud més petita (p<0.05) (figura 7, taula 4 annex). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Boxplot dels 

resultats de l’anàlisi 

de les longituds. 

 

        AE218 AE258 AE49  AI    CI227 

AE258 0,2231 

AE49  0,0145 0,3980 

AI    0,0003 0,0021 0,0088 

CI227 <.0001 <.0001 <.0001 0,0002 

CI58  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
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Pel que fa a l’estudi d’escates supernumeràries, el test de Kruskal-Wallis va donar 

positiu (H5=25.949; p<0.001), però el test de Dunn no va trobar diferències entre cap 

dels grups (taula 5 annex). Per altra banda el test de khi-quadrat mostrava diferències 

entre les dues categories d’incubació (Khi-quadrat1=171.02; p<0.0001). 

 

4.3.2. Plastró 

 

El Procrustes ANOVA va donar resultats significatius. En la columna “Effect”, el camp 

“Individual” mostra les diferències entre individus (F135, 15606=40.02; p<0.001). El camp 

“Error 1” mostra l’error en la digitalització, no significatiu (F324, 15606=0.36; p=1) (taula 6 

annex). 

 

Pel que fa al plastró, la PCA separava a priori els grups CI227 i CI58. Respecte als 

valors propis hi havia un primer component que explicava el 42.60% de la variació de 

la forma i un segon component que n’explicava un 19.04%. La CVA va posar de 

manifest diferències entre tots els grups (figura _ annex, taula 2). 

 

Taula 2. P-valors dels tests de 

permutació (9999 iteracions) per 

les distàncies Procrustes entre 

els grups per la forma del plastró. 

 

 

 

4.4. Simetria 

 

4.4.1. Closca 

 

El Procrustes ANOVA mostrava diferències significatives. El camp “ind*side” explica 

les diferències a dreta i esquerra per cada individu (Asimetria Fluctuant) 

(F135,15873=7.43; p<0.0001) (taula 3 annex). 

 

El gràfic de la PCA (figura _ annex) no deixava entreveure cap diferenciació de grups, 

amb un primer component que explicava el 25.26% de la asimetria i un segon que 

n’explicava el 18.38%. L’estadística de la CVA posava de manifest diferències entre 

alguns dels grups, com es veu en la taula 3. 

 

        AE218 AE258 AE49  AI    CI227 

AE258 0,0394 

AE49  <.0001 0,0004 

AI    <.0001 <.0001 <.0001 

CI227 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

CI58  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0,0018 
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Taula 3. P-valors dels tests de 

permutació (9999 iteracions) per les 

distàncies Procrustes entre els grups 

per la simetria de la closca. 

 

 

 

Davant els resultats obtinguts i per simplificar la visualització dels resultats es va 

ajustar el gràfic de la PCA perquè mostrés dues categories: grups en incubadora (AI, 

CI58 i CI227) i grups d’exterior (AE49, AE218 i AE258). A més es van afegir les 

el·lipses de confiança amb una probabilitat del 0.9 (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Gràfic de la PCA pel 
component asimètric de la closca. 
En vermell els grups d’exterior, en 
blau els grups d’incubadora. 
 

 

4.4.2. Plastró 

 

El Procrustes ANOVA mostrava diferències significatives. El camp “ind*side” explica 

les diferències a dreta i esquerra per cada individu (Asimetria Fluctuant) (F135, 

15606=2.69; p<0.0001) (taula 6 annex). 

 

Al fer una primera revisió al gràfic de la PCA (figura _ annex) es podia apreciar que el 

PC1 separava els dos grups CI per una banda i el grup AI per l’altra, deixant els grups 

AE al mig. En mirar els valors propis es va veure que el primer component que 

        AE218 AE258 AE49  AI    CI227 

AE258 0,3989 

AE49  0,4064 0,1522 

AI    0,0410 0,0602 0,0064 

CI227 0,0440 0,0102 0,0887 0,0044 

CI58  0,3501 0,5594 0,2720 0,0150 0,2064 
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explicava la asimetria acumulava un 48.62% de la variació, mentre que el segon 

component n’acumulava el 17.95%. Al fer la CVA es varen trobar diferències en la 

distància Procrustes entre alguns dels grups, sense seguir un patró gaire clar, tal com 

es veu a la taula 4. 

 

Taula 4. P-valors dels tests de 

permutació (9999 iteracions) per les 

distàncies Procrustes entre els grups 

per la simetria del plastró. 

 

 

 

 

Igual que en el cas del plastró es va ajustar el gràfic de la PCA perquè mostrés dues 

categories: grups en incubadora (AI, CI58 i CI227) i grups d’exterior (AE49, AE218 i 

AE258). A més es van afegir les el·lipses de confiança amb una probabilitat del 0.9 

(figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Gràfic de la PCA 
pel component asimètric del 
plastró. En vermell els grups 
d’exterior, en blau els grups 
d’incubadora. 
 

 

 

4.5. Estudi de paràsits 

 

Les observacions de les mostres intestinals i d’excrements van posar de manifest la 

presència de microorganismes en el tracte digestiu de les tortugues. No es van trobar, 

        AE218 AE258 AE49  AI    CI227 

AE258 0,1509 

AE49  0,0013 0,2943 

AI    0,0873 0,0052 <.0001 

CI227 0,0014 0,3671 0,3948 0,0001 

CI58  0,0014 0,2515 0,1181 <.0001 0,2712 
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però, diferències clares entre els grups ni un patró en l’aparició dels microorganismes 

ja que: 

- La presència d’un protozou podia ser molt variable entre les rèpliques d’un mateix 

grup, però trobar-se en diferents grups. 

- Es van realitzar observacions de les mostres en dos dies diferents, i els resultats van 

variar d’un a l’altre. 

 

El per què de la poca consistència dels resultats serà discutit en el següent apartat del 

treball. A continuació es presenten les fotografies preses al microscopi òptic dels 

diferents organismes que es van visualitzar (figures 10 a 14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Flagel·lat a 1000x, identificat com a 

Hexamita sp. a partir de Jacobson (2007). 

Present en tots els grups excepte CI58 i AE218. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Possibles individus d’Entamoeba 

invadens a partir de Jacobson (2007) a 1000x. 

Trobats en tots els grups excepte en AE258 i AI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Ciliat identificat com a Nyctotherus sp. 

a partir de Jacobson (2007) a 400x. Present en 

una rèplica del grup AE258, molt abundant. 
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Figura 13.  Ous de nematode de la família Oxyuridae a 400x, identificats a partir de Wolf et al. 

(2007). Presents en una rèplica del grup AE258 (la mateixa on es van trobar els ciliats), molt 

abundants. 

 

 

 

 

Figura 14.  Identificat com a esporocist de 

Monocystis sp. a partir de Diagnosis of Veterinary 

Endoparasitic Infections (2016) a 400x. Present 

en una rèplica del grup AE49, poc abundant. 

 

 

Per altra banda, les disseccions de les tortugues van aportar un resultat diferent. En 

una de les tres cries no es va trobar cap signe d’infecció parasitària ni cap anomalia 

aparent. En canvi, en les altres dues es van trobar gran quantitat de grànuls calcaris 

repartits per tota la cavitat visceral alguns de petits i d’altres de més grossos com el 

que s’aprecia a la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Una de les tortugues 

disseccionades, on s’aprecien els grànuls 

calcaris. 
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5. Discussió 

 

Les anàlisis van mostrar diferències significatives entre els grups respecte alguns dels 

aspectes del creixement i desenvolupament de les tortugues. Tot i això aquests 

resultats s’han d’estudiar amb cura i tenint en compte diversos punts que poden 

afectar-los. 

 

Primerament s’ha de tenir en consideració que Testudo hermanni hermanni és una 

espècie de creixement relativament lent: un estudi que permetés apreciar amb precisió 

les diferències entre individus o grups hauria de tenir una llargada considerable, de 5 o 

10 anys prenent dades de manera que es poguessin constatar clarament els patrons 

en el desenvolupament de les cries fins a juvenils o adultes. Aquest estudi no compleix 

aquest requisit ja que s’havia d’encabir en un espai de temps molt més curt, és per 

això que se l’ha de tractar com a un estudi preliminar i introductori en el que es pretén, 

si és possible, trobar explicació per a algunes de les característiques d’aquesta 

espècie i sobretot establir una base per a un futur seguiment més exhaustiu i continuat 

de les cries que sigui factible durant un espai de temps apropiat. 

 

Aquests factor afectaria principalment a l’estudi del creixement de les cries, en el qual 

no s’han trobat diferències significatives. Això pot ser degut a que realment no hi hagi 

diferències en la taxa de creixement entre els grups, però com ja s’ha comentat 

aquesta espècie té un creixement molt lent i pot ser que la sèrie de dades sigui massa 

curta per a poder apreciar possibles variacions. Tot i això, si ens fixem en les mitjanes 

de la taxa de creixement, el valor màxim (grup AE218, mitjana de 1.52%) és gairebé el 

doble del valor mínim (grup CI58, mitjana de 0.84%), concretament un 80% més. 

Podria ser que hi haguessin diferències que no s’han pogut apreciar amb aquest 

disseny, però que podrien ser visibles en un experiment més llarg i amb les tortugues 

individualitzades en lloc de treballar per grups. 

 

Tot i no ser significatiu, veiem que les taxes de creixement dels dos grups amb 

incubació natural són lleugerament superiors als grups mantinguts en incubadora, fet 

que podria voler dir que mantenir els ous en incubadores genera un estrès en l’individu 

que afecta el seu creixement posterior. A més, el grup AE218 (grup amb excrements) 

té una mitjana de creixement més elevada que AE258 (grup sense excrements), la 

qual cosa podria indicar que la presència d’excrements és favorable per a les cries de 

tortuga, però aquesta tendència s’inverteix en els grups CI58 (grup amb excrements) i 
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CI227 (grup sense excrements). Per veure si aquestes tendències són certes o si són 

degudes a l’atzar s’hauran de comparar amb les altres anàlisis.  

 

Respecte a l’índex de condició, veiem altre cop el mateix patró: els grups incubats en 

condicions naturals (AE218, AE258 i  AE49) presenten un índex de condició igual o 

superior a 0.21, mentre que els grups incubats artificialment (AI, CI227 i CI58) 

presenten un índex de condició més baix, de 0.19. De tota manera només són 

diferents significativament (p<0.05) els grups AE49 i AE218, i el grup AE258 quedaria 

amb els d’incubació artificial. Així doncs, semblaria que els grups amb incubació 

natural presenten un índex de condició més elevat que els d’incubació artificial, fet que 

coincidiria amb la taxa de creixement en indicar que mantenir els ous en incubadores 

genera un estrès en l’individu que afecta la seva condició posterior, però no 

s’apreciaria cap diferència respecte la inclusió d’excrements a la dieta. 

 

L’estudi de la forma ha aportat resultats similars. Si ens fixem en la forma del plastró, 

la PCA (figura 3 annex) separa sobretot els dos grups CI, fet que podria indicar que les 

tortugues del criador extern són diferents morfològicament a les nascudes al Centre de 

Reproducció. Tal com es veu al gràfic (figura 3 annex) les tortugues del CRT tenen 

una forma de plastró més arrodonida, mentre que les del criador són més allargades. 

El CVA no acaba de sustentar aquests resultats ja que troba diferències significatives 

en les distàncies Procrustes entre tots els grups.  

 

La forma de la closca també segueix aquest patró, separant inicialment els grups del 

criador extern amb una forma més allargada dels grups del CRT amb tortugues més 

arrodonides (figura 2 annex). A més a més, el CVA ens dóna un pseudo-grup al no 

trobar diferències significatives en les distàncies entre els grups AE218 i AE258 i entre 

AE258 i AE49, separant aquests tres grups amb incubació natural dels tres grups amb 

incubació artificial que formen un bloc més o menys homogeni en el gràfic de la PCA. 

 

Veient aquestes morfologies s’ha d’incloure un altre possible factor: quan surten de 

l’ou, les tortugues són pràcticament rodones, i conforme van creixent adquireixen una 

forma més o menys ovalada (obs. pers.). Aquest fet coincideix amb les dates de 

formació dels diferents grups experimentals. Ordenats cronològicament els grups són: 

CI227, AI, CI58, AE218, AE258 i AE49. Els individus del grup CI227 seran unes 

setmanes més vells que la resta, fet que fa que siguin significativament més llargs que 

els altres tal com es veu en la figura 7. Per contra, els individus del grup AE49 són els 

més joves, i són els que tenen la longitud més curta. La resta queden més o menys 
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distribuïts segons el mateix patró. Si unim aquests factors amb la figura 3 de l’annex 

veiem com els individus es distribueixen per edat, quedant els més vells (allargats) a 

l’esquerra i els més joves (arrodonits) a la dreta. Aquest fet no és tant evident en la 

closca (figura 2 annex) però també hi és present. 

 

Juntament amb l’anàlisi de la morfologia es va dur a terme un recompte de les escates 

supernumeràries per cada individu. Com es mostra en el capítol de resultats 

l’estadística va donar respostes controvertides. El test de Kruskal-Wallis deia que sí 

que hi havia diferències però el test de Dunn no separava cap grup. Això es deu a que 

hi ha diferències en general però no es poden atribuir a grups concrets, el test no té 

prou potència per poder separar els grups entre ells. En canvi el test de Khi-quadrat sí 

que ens separa les dues categories plantejades. A més, si ens fixem en les dades en 

cru veiem que els grups mantinguts en incubadora presenten entre un 30 i un 40% 

d’individus amb escates supernumeràries, mentre que els grups amb incubació natural 

no presenten més d’un 5% d’individus amb aquesta afectació. Hi ha casos 

documentats amb ous mantinguts en incubadora que donen tortugues amb escates 

supernumeràries: per exemple se’n fa referència a Mundo Tortugas (2009) amb un 

gran ventall de fotografies de diverses espècies amb escates supernumeràries, però 

no s’ha trobat si són símptoma d’estrès. 

 

A partir d’aquí es generen diverses hipòtesis. La primera i més probable és que la PCA 

ens separa els individus per edat i no segons al grup al que pertanyen. Si aquesta 

hipòtesi és certa, les altres ja no seran aplicables. De tota manera, si deixem de banda 

aquesta primera opció i ens guiem pel CVA a més dels gràfics de la PCA, tenim dues 

altres hipòtesis: o bé l’anàlisi de la morfologia ens separa els grups segons el seu 

origen o els separa segons el tipus d’incubació dels ous. Si ens fixem en els gràfics de 

les PCAs aquesta diferenciació és principalment deguda a l’origen dels individus, però 

si tenim en compte les dades sobre escates supernumeràries es podria dir que les 

diferències en morfologia són degudes a mantenir els ous en incubadores artificials. 

Davant d’aquestes possibles causes, l’estudi de la morfologia s’ha de relacionar amb 

la resta per poder extreure’n conclusions clares. 

 

Un cop explicat l’anàlisi de la morfologia, s’ha de dir que la forma pot estar 

emparellada amb l’índex de condició. En el càlcul de l’índex de Jackson s’usa la 

longitud de la tortuga com a estimació del volum d’aquesta. Per altra banda, com ja 

s’ha dit la PCA ens mostra que les tortugues varien principalment entre una forma més 

allargada i una de més arrodonida. D’aquesta manera, en dues tortugues amb el 
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mateix pes i volum però una amb forma arrodonida i l’altra allargada l’índex de 

Jackson serà diferent: en la tortuga allargada la mesura de longitud serà més llarga 

que en l’arrodonida. Com que aquest valor se situa al denominador en el càlcul de 

l’índex, farà que el resultat sigui un nombre més petit. En canvi, una tortuga arrodonida 

(per tant, amb una longitud més petita) tindrà un índex de Jackson més elevat. En 

resum: una tortuga arrodonida tindrà un millor índex de condició que una allargada. Tal 

com s’ha vist les tortugues que presentaven un índex més elevat són, precisament, les 

que es mostren a la PCA amb una forma més arrodonida. Podria ser que una 

morfologia més arrodonida sigui símptoma de millor condició en l’individu o simplement 

que la diferència de formes entre grups (causada per diferències d’edats o per 

diferències genètiques) alteri els resultats en el càlcul de l’índex de Jackson. Seria 

interessant poder calcular un índex de condició amb altres paràmetres que permetés 

trobar si realment hi ha una correlació morfologia - condició o si les diferents formes 

“amaguen” els resultats reals. 

 

A diferència de la resta d’anàlisis, en l’estudi de la simetria/asimetria no es veuen uns 

patrons tan definits. Per a aquest paràmetre pot ser més interessant fixar-se en els 

gràfics de la PCA, ja que el CVA ens indicarà quins grups són diferents entre ells 

estadísticament però no ens explica quins són més simètrics o asimètrics.  

 

En els gràfics de la PCA (figura 4 annex per la closca i figura 5 annex pel plastró) 

esperaríem trobar un núvol de punts concentrat en el punt central (0,0) que serien 

individus totalment simètrics. Com més s’allunyin d’aquest origen, més els afectaran 

els diferents factors i per tant seran més asimètrics. En ambdues figures es pot 

apreciar que els punts s’escampen sobretot seguint l’eix del PC1. És a dir, no hi ha un 

gran nombre d’individus simètrics sinó que en tots els grups i ha un rang d’individus 

que presenten asimetria fluctuant. L’únic grup que podria destacar per allunyar-se 

visiblement del zero és AI en l’anàlisi del plastró (figura 5 annex).  

 

Si simplifiquem la visió dels resultats i només diferenciem els individus segons el tipus 

d’incubació dels ous (figures 8 i 9) veiem que tant per la closca com pel plastró 

l’el·lipse de confiança dels grups exteriors és més petita i queda dins de l’el·lipse dels 

grups d’incubadora. Això ens mostra que els individus amb incubació natural estan 

més concentrats a l’origen de coordenades, és a dir, que són més simètrics. En canvi 

els individus amb incubació artificial s’allunyen més de l’origen, per tant són més 

asimètrics. Així doncs aquesta anàlisi ens indica que els ous que es mantenen en 

incubadores donen individus que s’allunyen més de la simetria bilateral que els 
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d’incubació natural, per tant podem afirmar que la incubadora suposa un estrès per les 

cries de tortuga. 

 

En resum, si unim els diferents paràmetres estudiats veiem que la diferenciació 

principal és deguda a la incubació dels ous: en condicions naturals o artificials. Així 

doncs sembla que la incubació artificial pot tenir efectes negatius en les cries reduint el 

seu creixement i/o afectant la seva condició, fet que pot provocar problemes en el 

desenvolupament de les diferents estructures tal i com es veu en l’estudi de la 

simetria. Probablement l’origen i la genètica també influeixen en aquestes diferències, 

però el factor amb més pes és el tractament dels ous. En canvi l’addició o no 

d’excrements a la dieta no sembla que tingui cap paper important com a mínim en els 

primers estadis de creixement de la tortuga mediterrània, que és fins on aquest 

experiment ha pogut arribar. La primera valoració de la metodologia de cria és que la 

incubació artificial no és l’òptima per a les cries de T. hermanni, però cal un seguiment 

més a fons i prolongat dels individus per confirmar-ho. 

 

Tal com es comenta als resultats de l’apartat d’estudi de paràsits, els resultats van ser 

poc consistents. La causa principal és que les mostres no van ser tractades amb un 

esforç suficient com per poder extreure’n informació rellevant. Un cop s’havien pres les 

mostres es va proposar de realitzar dos procediments combinats per analitzar-les. El 

primer es basava en concentrar els possibles microorganismes presents en les femtes 

fent servir tècniques de flotació per densitats i/o centrifugacions (Anònim, 2012) per 

poder fer estimes qualitatives i quantitatives dels microorganismes que es trobaven en 

les femtes. El segon consistia en realitzar una tinció de Ziehl-Neelsen (Anònim, íbid.), 

amb l’objectiu de detectar individus de Cryptosporidium en la femta, que tal com 

explica Jacobson (2007) poden ser un dels principals causants de mortalitat en 

tortugues. Aquests dos procediments, però, no es van poder dur a terme. Així doncs 

es van analitzar les mostres amb una metodologia més senzilla tal i com s’explica a 

l’apartat 4.5 de resultats.  

 

En l’observació que es va fer al microscopi es van trobar organismes que poden ser 

perjudicials per a Testudo hermanni. Per exemple, el flagel·lat del gènere Hexamita és 

comú en tortugues, però a partir d’unes determinades concentracions pot causar 

problemes al seu hoste, sobretot en el sistema renal (Jacobson, 2007). Altres troballes 

més sospitoses podrien ser els ous d’Oxyuridae o el ciliat Nyctotherus que sí que es 

poden considerar paràsits, sobretot en les elevades concentracions que es van trobar 

en l’única rèplica on eren presents. Però, a priori, la tortuga d’on procedien era un 
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individu sa que no presentava cap símptoma ni hi havia mortalitat en el seu grup. En 

resum, els resultats relacionats amb la parasitologia ens mostren possibles infeccions 

en algun dels individus però no s’ha pogut trobar cap relació ni cap patró, per tant 

seran necessàries futures anàlisis per poder extreure conclusions fiables. 

 

Les disseccions van donar un enfocament totalment diferent a la problemàtica de la 

mortalitat. Els grànuls calcaris trobats a l’interior dels individus podrien ser símptoma 

d’algun tipus de malaltia no infecciosa. Aquestes tortugues, a més, tenien una closca 

molt tova comparada amb la resta d’individus en morir. Després de cercar bibliografia 

sobre aquest tema, s’ha trobat que podria ser que les cries que van morir presentessin 

un dèficit nutricional, probablement un problema d’absorció de calci degut a la manca 

de vitamina D3, tal com es suggereix a British Chelonia Group (2000). La manca 

d’aquesta vitamina pot ser deguda a un problema en la dieta o per manca de llum 

ultraviolada que permeti sintetitzar vitamina D3.  

 

Així doncs s’obre un enfocament nou a la problemàtica i cal treballar per trobar quina 

és la causa de l’alta mortalitat en els individus. Per una banda s’han d’analitzar més 

profundament les mostres de femtes per confirmar (o descartar) una infecció 

parasitària. Per altra banda s’hauria de fer un estudi al CRT per trobar la causa de les 

closques toves i la presència de grànuls en l’interior de la tortuga i veure si està 

relacionat amb la presència de paràsits o es tracta d’una malaltia relacionada amb la 

ingesta i absorció de nutrients. 

 

Finalment, cal valorar alguns dels procediments del treball. Per una banda, a l’iniciar el 

disseny experimental al Centre de Reproducció de Tortugues es va considerar la 

possibilitat d’individualitzar cada cria, és a dir, posar una marca a cadascun dels 

individus que permetés identificar-los individualment dins de cada grup. Aquesta idea 

es va descartar pels mateixos treballadors del CRT perquè ja s’havia implementat en 

experiències anteriors a aquest experiment i els resultats no havien sigut els esperats: 

la marca s’esborrava molt fàcilment de manera que es perdia la continuïtat en la presa 

de dades per cada individu. En aquest estudi, amb 140 individus a l’iniciar 

l’experiment, el seguiment hagués sigut molt complicat. Així doncs seria interessant 

trobar algun mètode més eficaç per marcar les cries ja que l’estudi individualitzat 

podria ser més entenedor que l’estudi per grups, sobretot per estudiar el creixement en 

pes. Es podria calcular la taxa de creixement de cada individu en lloc de la taxa per 

grup, que aportaria molta més informació: es podria veure si hi ha individus que no 

creixen a bon ritme i fer-ne un seguiment més estricte i les ANOVAs serien més 
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potents. També tindria sentit prendre la mesura de longitud de cada individu cada 

vegada que es pesés per poder estudiar-ne l’evolució en l’índex de condició, i no 

només calcular-lo en un moment concret com s’ha fet en aquest cas. 

 

Respecte a la simetria en el plastró es pot extreure una conclusió que s’haurà de tenir 

en compte. En la figura 5 de l’annex, si ens fixem en les formes extremes del PC1 

sembla talment com si la tortuga estigués inclinada cap a l’esquerra en els valors 

positius i cap a la dreta en els negatius. Per poder realitzar la fotografia del plastró la 

tortuga s’havia de deixar de cap per avall, recolzada sobre la closca, en una superfície 

adequada per fotografiar-la en un pla zenital. Com que la closca de la tortuga és 

corbada podria ser que l’individu no quedés totalment pla sobre la superfície sinó que 

s’inclinés a dreta o esquerra, de manera que la fotografia quedaria esbiaixada. 

Aquesta inclinació a dreta o esquerra quedaria reflectida en aquesta PCA. A més, 

aquest PC1 explicava un 48,62% de la variància, per tant podem dir que és bastant 

significatiu. Per a un estudi més precís es necessitaria un mètode que permetés que la 

tortuga estigués totalment plana, evitant la curvatura de la closca, per aconseguir una 

fotografia més exacta i evitar un possible biaix en els resultats. 

 

Per últim, cal una millor anàlisi de les mostres d’excrements. Com les mostres es 

troben conservades en formol, es pretén analitzar-les amb les tècniques mencionades 

anteriorment encara que quedi fora d’aquest treball per poder obtenir millors resultats 

en l’estudi de paràsits i trobar una solució al problema actual del Centre de 

Reproducció de Tortugues. A més, aquesta anàlisi es podria combinar amb la 

individualització de les cries per fer un seguiment de cadascuna i controlar la presència 

de possibles paràsits. També seria productiu descobrir l’origen dels grànuls calcaris 

que es van trobar: en cas que no es formin per causa de la presència d’algun paràsit 

caldria analitzar la dieta de les cries per trobar-hi possibles deficiències. 
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6. Conclusions 

 

- L’espècie Testudo hermanni hermanni presenta diferències en el seu 

desenvolupament i condició segons les condicions d’incubació dels ous. 

 

- La incubació artificial dels ous genera un estrès que afecta negativament la condició 

dels individus i la seva forma i simetria. 

 

- L’addició d’excrements a la dieta no afecta al creixement de les cries d’aquesta 

espècie. 

 

- No s’han trobat les causes de la mortalitat dels individus, però s’han aportat diferents 

dades i hipòtesis que permetran seguir treballant en aquest camp.  

 

- Cal millorar la metodologia de control dels individus del Centre de Reproducció de 

Tortugues per poder fer un seguiment individualitzat i prolongat de les cries per 

aconseguir trobar quines són les condicions òptimes de cria, alimentació i 

manteniment que permetin fer més eficient la cria en captivitat de la tortuga 

mediterrània.  
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9. Annex 

 
Taula 1. ANOVA del creixement. 
 
Group Name  N  Missing Mean Std Dev SEM  
AE218 7 0 1,520 1,294 0,489  
AE258 7 1 1,283 0,919 0,375  
AI 7 0 0,896 0,832 0,314  
CI227 7 0 1,005 0,679 0,257  
CI58 7 0 0,835 1,056 0,399  
 
Source of Variation  DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 4 2,280 0,570 0,593 0,671  
Residual 29 27,875 0,961    
Total 33 30,154     
 
 
 
Taula 2. Test de Kruskal-Wallis i comparació per parelles de l’índex de Jackson. 

 
Group N  Missing  Median    25%      75%     
AE218 29 0 0,222 0,216 0,234  
AE258 29 0 0,212 0,200 0,218  
AI 27 0 0,197 0,180 0,200  
CI227 19 0 0,197 0,188 0,210  
CI58 29 0 0,196 0,181 0,208  
AE49 25 0 0,230 0,212 0,246  
 
H = 68,123 with 5 degrees of freedom.  (P = <0,001) 
 
 
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Dunn's Method) : 
 
Comparison Diff of Ranks Q P<0,05   
AE218 vs AI 73,655 6,019 Yes   
AE218 vs CI58 67,603 5,626 Yes   
AE218 vs CI227 60,866 4,507 Yes   
AE218 vs AE258 37,828 3,148 Yes   
AE218 vs AE49 2,515 0,201 No   
AE49 vs AI 71,140 5,602 Yes   
AE49 vs CI58 65,088 5,212 Yes   
AE49 vs CI227 58,351 4,190 Yes   
AE49 vs AE258 35,312 2,828 No   
AE258 vs AI 35,828 2,928 No   
AE258 vs CI58 29,776 2,478 Do Not Test   
AE258 vs CI227 23,038 1,706 Do Not Test   
CI227 vs AI 12,789 0,933 Do Not Test   
CI227 vs CI58 6,738 0,499 Do Not Test   
CI58 vs AI 6,052 0,495 Do Not Test   
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Taula 3. Procrustes ANOVA per a la closca.  

 

Effect  SS  MS          df         F            P (param.) 

Individual 0.11547260    0.0008553526    135      30.01     <.0001 

Side  0.00608043    0.0002252010    27        7.90       <.0001 

Ind * Side 0.00384727    0.0000284983    135      7.43       <.0001 

Error 1  0.00124276    0.0000038357    324      0.12       1.0000 

Residual  0.50007520    0.0000314988   15876 

 

 

 

Taula 4. Test de Kruskal-Wallis i comparació per parelles de la longitud. 
 
Group N  Missing  Median    25%      75%     
AE218 29 0 53,000 51,000 55,000  
AE258 29 0 53,000 49,000 55,500  
AE49 25 0 45,000 43,000 47,000  
AI 27 0 51,000 48,000 55,000  
CI227 19 0 68,000 65,000 71,000  
CI58 29 0 56,000 51,500 59,000  
 
H = 88,864 with 5 degrees of freedom.  (P = <0,001) 
 
 
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Dunn's Method) : 
 
Comparison Diff of Ranks Q P<0,05   
CI227 vs AE49 125,565 9,017 Yes   
CI227 vs AI 77,309 5,643 Yes   
CI227 vs AE258 69,502 5,147 Yes   
CI227 vs AE218 63,019 4,666 Yes   
CI227 vs CI58 47,416 3,511 Yes   
CI58 vs AE49 78,150 6,258 Yes   
CI58 vs AI 29,893 2,443 No   
CI58 vs AE258 22,086 1,838 Do Not Test   
CI58 vs AE218 15,603 1,299 Do Not Test   
AE218 vs AE49 62,546 5,009 Yes   
AE218 vs AI 14,290 1,168 Do Not Test   
AE218 vs AE258 6,483 0,540 Do Not Test   
AE258 vs AE49 56,063 4,490 Yes   
AE258 vs AI 7,807 0,638 Do Not Test   
AI vs AE49 48,256 3,800 Yes   
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Taula 5. Test de Kruskal-Wallis i comparació per parelles del nombre d’escates 
supernumeràries. 
 
Group N  Missing  Median    25%      75%     
AE218 29 0 0,000 0,000 0,000  
AE258 30 0 0,000 0,000 0,000  
AI 29 0 0,000 0,000 1,000  
CI58 30 0 0,000 0,000 1,000  
CI227 19 0 0,000 0,000 1,750  
AE49 25 0 0,000 0,000 0,000  
 
H = 25,949 with 5 degrees of freedom.  (P = <0,001) 
 
 
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Dunn's Method) : 
 
Comparison Diff of Ranks Q P<0,05   
CI227 vs AE258 35,447 2,577 No   
CI227 vs AE218 32,861 2,373 Do Not Test   
CI227 vs AE49 28,907 2,025 Do Not Test   
CI227 vs CI58 14,097 1,025 Do Not Test   
CI227 vs AI 10,775 0,778 Do Not Test   
AI vs AE258 24,672 2,020 Do Not Test   
AI vs AE218 22,086 1,793 Do Not Test   
AI vs AE49 18,132 1,416 Do Not Test   
AI vs CI58 3,322 0,272 Do Not Test   
CI58 vs AE258 21,350 1,763 Do Not Test   
CI58 vs AE218 18,764 1,536 Do Not Test   
CI58 vs AE49 14,810 1,166 Do Not Test   
AE49 vs AE258 6,540 0,515 Do Not Test   
AE49 vs AE218 3,954 0,309 Do Not Test   
AE218 vs AE258 2,586 0,212 Do Not Test   
 
 

Taula 6. Procrustes ANOVA per al plastró. 

 

Shape. Procrustes ANOVA: 

Effect  SS  MS            df          F            P (param.) 

Individual 0.14903218    0.0011039420      135        40.02      <.0001 

Side  0.00902347    0.0003342027       27         12.11      <.0001 

Ind * Side 0.00372414    0.0000275862      135        2.69         <.0001 

Error 1  0.00331833    0.0000102418      324        0.36         1.0000 

Residual  0.44499751    0.0000285145      15606 
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Figura 1. Boxplot dels resultats de l’anàlisi de l’índex de Jackson. 

 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Anàlisi de components principals per la forma de la closca. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Anàlisi de components principals per la forma del plastró. 
 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Anàlisi de components principals per la simetria de la closca. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Anàlisi de components principals per la simetria del plastró. 
 


