
NEMUS
Vol. 3 2013 115

Introducció
La tortuga de rierol, Mauremys leprosa (Scheigger, 
1812), està considerada com l’espècie de queloni autòc-
ton més abundant de la península Ibèrica (Godinho, R. 
et al. 1999; Soler et al., 2005, Pleguezuelos et al., 2002). 
Ocupa un espai geogràfic entre els 1.000 m i el nivell 
de la mar, amb una àmplia distribució a la Mediter-
rània occidental. No constava, però, cap cita al terme 
municipal de Sant Mateu del Maestrat. Les zones més 
pròximes on ha estat observada són la zona humida de 
Peníscola (BDBCV, 2013), la Pobla de Benifassà (Albert 
& Gómez Serrano, 2000) i el Delta de l’Ebre (Llorente et 
al. 1991). En el primer treball sistemàtic que incloïa tota 
la província de Castelló (Vento et al., 1991) només es va 
registrar a la zona sud-est. Una dècada més tard, Albert 
& Gómez-Serrano (2000), en un treball sobre tota la 
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La tortuga de rierol, Mauremys leprosa (Scheigger, 1812), és citada per primer cop a Sant Mateu del Maestrat (el 
Baix Maestrat). Es fa una primera valoració de l’estat de la població, que es considera bona, amb una estructura 
d’edat normal i amb abundants exemplars juvenils que asseguren el reemplaçament. No s’han observat altres 
tortugues d’aigua a la zona.
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First record of the Mauremys leprosa (Sauropsida: Testudines) in Sant Mateu del Maestrat.
Terrapin, Mauremys leprosa (Scheigger, 1812), is mentioned for the first time in Sant Mateu del Maestrat (el 
Baix Maestrat, Spain). A first assessment of the state of the population is made. That is considered good, with a 
natural age structure and abundant young specimens that ensure replacement. No other turtles were observed 
in the area.
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Figura 1 | Exemplar de Mauremys leprosa (Scheigger, 1812) 
trobat a la carretera de Sant Mateu del Maestrat a Cervera 
del Maestrat el 1/06/2013. Foto: V.F. Vallès.

Figure 1 | Specimen of Mauremys leprosa (Scheigger, 1812) 
found in the road of Sant Mateu del Maestat to Cervera del 
Maestrat on 1/06/2013. Photo: V.F. Vallès.
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província, només la donaven com a segura a la conca 
del riu Palància i, com a probable, al riu Sénia. En les 
mateixes zones la citen Jimenez et al. (2002). Hi ha, però, 
abundants cites recents al llarg del litoral castellonenc i 
també a l’interior: a Borriol i la Pobla Tornesa (BDBCV, 
2013). Al Maestrat se l’ha vista a la depuradora de Càlig 
(BE7682) i a la Llacuna a Albocàsser (YK5471) segons 
comunicació personal d’A. Llopis i R. Prades. 
En l’àmbit de la protecció legal, la Llei 42/2007 inclou la 
tortuga de rierol en el llistat d’espècies d’interès comu-
nitari que requereixen d’una protecció estricta i el Reial 
Decret 139/2011 la inclou en el Llistat d’Espècies Sil-
vestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE), però 
no està inclosa en el Catàleg Espanyol d’Espècies Ame-
naçades (CEEA). En la normativa autonòmica del País 
Valencià actualment figura en l’annex VI, tàxons exclo-
sos de les Llistes Valencianes però inclosos en la LESRPE 
(Ordre 6/2013), és a dir sense altra protecció que la que 
obliga l’estat. Suposa una relativa descatalogació respecte 
al Decret 32/2004, que exigia mesures generals de pro-
tecció. Malgrat això, sota la protecció de l’article 54 de 
la Llei 42/2007, estatal, romanen les prohibicions tant de 
matar-les, capturar-les o molestar-les com de posseir-ne, 
transportar-ne o comerciar amb elles.
S’han realitzat alguns projectes de reintroducció en 
espais protegits pels gestors ambientals, en aquesta àrea 
geogràfica, com ara a la Reserva de Fauna Salvatge de 
l’Illa d’Audí (Tortosa), al riu Ebre (Baiges, et al., 2012) o 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre (Bertolero, 2008), on 
ja s’ha constatat el seu fracàs. 
És una espècie omnívora fonamentalment carnívora 
(Barbadillo et al., 1999) i s’alimenta d’un ampli ventall 
de preses: insectes (Alarcos et al., 2008), ous (de Vries et 
al., 2008) i vertebrats (Dominguez et al., 2008.).
La sistemàtica s’ha complicat a nivell de subespècie en la 
dècada final del segle XX. Es van descriure set subespè-
cies al Marroc que cal afegir al tipus nominal M. l. leprosa 

(Schweigger, 1812) amb localitat tipus al sud d’Espanya. 
Schleich (1996) va descriure M. l. atlantica, M. l. erhardi, 
M. l. wernerkaestlei, M. l. marokkensis, M. l. saharica i M. 
l. zizi. I poc després Bour & Maran (1999), van descriure 
M. l. vanmeerhaghei que, al parer de Fritz et al. (2005), 
és l’única d’aquestes noves subespècies que és fàcil dis-
tingir, i tan sols en l’edat adulta, pels caràcters morfolò-
gics. Els estudis recents de l’ADN mitocondrial fets per 
Fritz et al. (2005 i 2006) han fet plantejar la necessitat 
de simplificar el ventall de subespècies i s’ha proposat 
que només han de romandre dos tàxons: M. l. leprosa 
(Schweigger, 1812) amb presència a la península Ibè-
rica i al Marroc (únicament al nord de la serralada dels 
Atlas); i M. l. saharica Schleich, a Algèria i Tunísia (al sud 
i a l’est de l’Atlas). Per aquestos autors (Fritz et al., 2005 
i 2006), l’origen geogràfic de M. leprosa cal situar-lo al 
nord d’Àfrica. A més a més, consideren que l’estret de 
Gibraltar no ha funcionat com una barrera, ja que ha 
estat traspassat per l’espècie en els dos sentits diverses 
vegades. En canvi, el que ha funcionat com una barrera 
que ha impedit el flux genètic de les respectives pobla-
cions al nord i al sud ha estat la serralada de l’Atlas. El 
fòssil més vell que es coneix de l’espècie està datat al Rus-
cinià, 5,4-3,4 milions d’anys, immediatament desprès de 
la crisi del Messinià (Fritz et al., 2005). Durant l’ultima 
glaciació, va romandre al sud de la Península Ibèrica i es 
va tomar a expandir per ella quan va acabar el període 
fred. En el registre fòssil del quaternari a Catalunya, revi-
sat per Fèlix et al. (2006), només s’han constatat cites en 
el neolític, passada l’última glaciació.
L’1 de juny de 2013, un dels autors (F.V.) va trobar un 
exemplar adult (21 cm. longitud) que menjava caragols 
de les mates d’herba seca de la cuneta de la carretera de 
Sant Mateu del Maestrat a Cervera del Maestrat. A par-
tir d’aquesta troballa accidental, es va explorar la zona 
pròxima fins trobar un lloc amb aigua permanent on, 
desprès de mesurar-lo i fotografiar-lo (fig.1), es va retor-
nar l’exemplar. Es va comunicar la troballa al tècnic de la 
CITMA, el qual va establir-ne un control.

Materíal i métodes
El riu Benifarquell es troba al terme municipal de Sant 
Mateu del Maestrat (el Baix Maestrat). És un rierol 
afluent de la Rambla Cervera que presenta aigua de 
forma continuada només en un tram, en la zona de la 
font Coberta, on el rierol fa un meandre (figura 2).
Per a fer el control, s’han utilitzat nanses amb dues cam-
bres, quedant la segona fora de l’aigua per evitar que els 
exemplar capturats es puguen asfixiar. Les nanses es van 
revisar periòdicament per minimitzar el temps en capti-
vitat dels exemplars. Se’n van utilitzar dues, separades 100 

Figura 2 | Localització.

Figura 2 | Location.
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m. També es van fer captures a mà. Els exemplars, una 
vegada sexats (en el cas dels adults), mesurats i marcats, 
es van retornar a l’aigua. El marcatge dels adults es va fer 
mitjançant mosses a les plaques exteriors. Les prospecci-
ons van ser realitzades per la Brigada de Conservació de 
la Biodiversitat de la Conselleria de Infrastructures, Terri-
tori i Medi Ambient, els dies 30/07/2013 i el 06/08/2013.
Per als topònims majors dels municipis s’usa la deno-
minació acadèmica, en el sentit que ha estat definida 
per Forner, G. et al. (2011). Se seguirà, per tant, el criteri 
de Sanchis Guarner (1966). Per als topònims menors se 
segueix a Carod (2007). 
Abreviatures: CITMA = Conselleria d’Infrastructures, 
Territori i Medi Ambient; BDBCV = Banc de Dades Bio-
diversitat de la Comunitat Valenciana.

Sistemàtica
Família GEOEMYDIDAE 
Gènere Mauremys
Mauremys leprosa leprosa (Schweigger, 1812)

Resultats i discusió
Es constata, en aquest primer control, la inexistència d’al-
tres tortugues, tant de l’autòctona tortuga d’estany (Emys 
orbicularis) com d’al·lòctones. Tampoc no s’ha trobat 
cap exemplar de la tortuga de Florida (Trachemys scripta 
elegans), la qual, en altres indrets, està tenint un gran 
expansió i sovint s’ha naturalitzat i es reprodueix amb 
normalitat, constituint una competidora de M. leprosa 
(Martínez-Silvestre et al., 2001; Cadi et al., 2004; Soler et 
al. 2005; González, J.J., 2012; Martínez et al., 2012). En 
canvi, sí que s’ha constatat una població abundant de 
l’al·lòcton cranc americà (Procamburus clarkii Girard, 
1852). 
Aquestes primeres dades semblen apuntar a una bona 
població, tot i que la zona amb aigua té unes dimensions 
reduïdes. La densitat és alta. A tall d’exemple, Soler et al. 
(2005) només indiquen 91captures (en dues tempora-
des 2001 i 2003-2004) al pantà de Foix, un espai molt 
més gran. Si es considera que les mesures de la closca 
poden representar un indicador aproximat de l’edat, 
aquesta població, com s’aprecia en la figura 3, presenta 
una estructura d’edat pròpia d’una comunitat natural 
viable amb preponderància de les edats inferiors, la qual 
cosa assegura el reemplaçament. Es distancia així d’al-
tres estudis, on bé només es capturen exemplars adults o 
bé aquestos són més abundants que els juvenils (Alarcos 
et al., 2009), la qual cosa podria estar indicant, sempre 
que la tècnica emprada no provoque biaixos, que són 
poblacions en perill per manca de reemplaçament.
Sobre la sex ratio, disposem encara d’una mostra molt 
menuda d’adults (10 exemplars), amb les limitacions 
que això suposa. Les minses dades actuals indiquen un 
30% de femelles. L’asimetria a favor dels mascles ha estat 
citada sovint (Soler et al. 2005, dona un 24% de feme-
lles al pantà de Foix) en aquesta espècie. En tot cas, s’ha 
constatat l’existència de femelles reproductores com així 

Figura 3 | Distribució d’exemplars segon la mesura de la 
corba de l’espatller.

Figure 3 | Distribution of specimens based on the size of the 
curve of the shoulder
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Taula 1 | Nombre d’exemplars de Mauremys leprosa captu-
rats. J = Juvenils; M = mascles; F = Femelles; F/A = Percen-
tatge de femelles sobre el total d’adults.

Table 1 | Number of specimens captured of Mauremys lep-
rosa J = Juvenile, M = Males, F = Females, F / A = Percentage 
of total adult females.

Captures nombre ex. J M F Total F/A %

Control 30/07/2013 23 3 1 27 25

Control 06/08/2013 12 4 2 18 50

Total 35 7 3 45 30
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ho indiquen també les abundants captures realitzades en 
els dos controls d’exemplars d’un i dos anys. 
En conclusió, es tracta d’una bona població, amb altes 
densitats, estructura d’edat natural que assegura el 
reemplaçament i no presenta problemes de competèn-
cia d’altres tortugues. 

Agraïments. A la Brigada de Conservació de la Biodi-
versitat de la Conselleria de Infrastructures, Territori i 
Medi Ambient per la realització del control. A Vicent 
Gual i Ortí per la confecció de les figures. Als correctors 
anònims pels suggeriments que han millorat la nota.
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