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El Zoo contribueix a la cria de tortugues de rierol, 
espècie vulnerable 
 
 

• El parc incorpora tortugues de l’espècie Mauremys leprosa per iniciar la cria i 
retornar-les després al seu medi natural, al Delta del Llobregat 

• La iniciativa és fruit de la col·laboració entre els ajuntaments de Barcelona i 
Viladecans; el Consorci del Delta del Llobregat; el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i 
el Zoo de Barcelona  
 

 
El Zoo de Barcelona ha acollit 12 tortugues (10 femelles i 2 mascles) de rierol procedents 
de Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) de Masquefa i 
cedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya. Es tracta de 12 exemplars de l’espècie Mauremys leprosa, 
espècie autòctona protegida vulnerable degut a la degradació del seu hàbitat i la 
introducció d’espècies competidores, com la tortuga de Florida 
 
Les tortugues cedides al Zoo s’han ubicat en una bassa de nova construcció situada entre 
la instal·lació dels flamencs  i la de les foques,  a prop del terrari. La bassa conté la 
vegetació autòctona del Delta: canyís (Phragmites australis), jonca marítima (Scirpus 
maritimus),boga (Typha angustifolia) i iris (Iris pseudocorus). 
 
Un cop realitzada la cria en captivitat, les tortugues seran reintroduïdes en el seu medi 
natural, en els espais protegits del Delta del Llobregat La reintroducció es farà quan les 
cries tinguin dos o tres anys de vida i siguin per tant suficientment grans per habitar amb 
certa seguretat de supervivència. 
 
La contribució del Zoo en la cria d’aquests animals és fruit de dos convenis entre el 
Consorci  del Delta del Llobregat i l’Ajuntament de Viladecans. 

 
I és que una de les principals funció del Zoo de 
Barcelona és impulsar plans de reproducció en 
captivitat de les espècies en perill d’extinció, 
especialment d’aquelles que formen part de la fauna 
dels espais naturals del nostre voltant.  
 
Un d’aquests espais és el Delta del Llobregat. Aquest 
indret conserva espais i espècies molt valuoses, 
malgrat sofrir una gran pressió urbanística.  
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El Zoo té com a prioritat precisament contribuir a la tasca reproductiva d’espècies que 
habiten en espais tan humanitzats com el Delta del Llobregat. 
 
 
El pla de cria de la tortuga de rierol que impulsen El Consorci i el Zoo persegueix diferents 
objectius: 
 

 Cria de l’espècie a les instal·lacions del zoo 
 Retorn de les cries nascudes  al seu entorn natural 
 Estudi sobre les tortugues alliberades així com altres aspectes del’ espècie al medi 

natural del Parc. 
 Sensibilització del nostres visitants sobre els valors naturals i la problemàtica 

natural del  Delta. 
 
La Pineda del Remolar 
 
La finca de la Pineda del Remolar, de 20 ha d’extensió, està situada a la platja de 
Viladecans, a la zona més propera a l’Aeroport.  Inclosa a la Xarxa Natura 2000 d’espais 
naturals de valor europeu, al costat  de les dunes de la platja per l’est i a la pròpia llacuna 
del Remolar al nord-est. Està poblada d’una magnífica pineda, on hi havia un càmping 
que en èpoques d’estiu acollia més de 10.000 persones. 
 
Quan AENA va cedir aquesta zona a l’Ajuntament de Viladecans,  aquest consistori va 
assumir les tasques de restauració i regeneració de la natura mitjançant obres 
d’enderrocs i desenrunament, treballs sobre la vegetació i convenis amb diverses entitats 
naturalistes com la Fundació Acció i Natura, l’ Institut Català d’Ornitologia o la Sociedad 
de Estudios Ictiológicos 
 
Les espècies i grups animals en qui s’està treballant directament són la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa) i la restauració de la població d’amfibis; és previst fer-ho també amb  
d’altres especies com són el fartet (Aphanius iberus), ratpenats i eriçons.  El Departament 
d’Educació del Zoo també preveu elaborar un pla d’educació ambiental per divulgar els 
valors naturals de la Pineda. 
 
L’Ajuntament de Viladecans pretén que la Pineda del Remolar es converteixi en un 
referent en l’educació ambiental, la recerca i la gestió de fauna, com a eines per a la 
defensa de la biodiversitat que ens és més propera, és a dir, en la conservació activa i la 
posta en valor del nostre propi patrimoni natural. 
 
 
 


