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1. INTRODUCCIÓ
L’estudi de les poblacions de tortuga mediterrània a Menorca es va iniciar el 2003 i
es realitza anualment i de manera ininterrompuda fins a l’actualitat. Durant aquest anys
s’han abordat diferents aspectes de la seva biologia, com ara la biometria (Bertolero 2003,
2006), la distribució dins l’illa (Bertolero & Pretus 2012), la relació genètica amb altres
poblacions (Fritz et al. 2006, Zenboudji et al. 2016), la importància de la conservació de
les seves poblacions (Bertolero 2006; Bertolero & Pretus 2015) i les diferències entre les
taxes de supervivència adulta de les tortugues alliberades i les residents d’Alfurí (Bertolero
et al. 2018). De l’estudi genètic de Zenboudji et al. (2016) cal destacar els resultats
obtinguts per a Menorca, que demostren la presència dos llinatges genètics clarament
diferenciats, un estretament relacionat amb el de les tortugues de l’Albera (Catalunya) i
l’altre totalment diferent al de totes les poblacions actuals conegudes. Aquest segon
llinatge resulta especialment interessant ja que podria haver arribat a Menorca a partir
d’una població que actualment està extingida. D’altra banda, de l’estudi de Bertolero et al.
(2018) es desprèn que les taxes de supervivència de les tortugues alliberades a Alfurí són
clarament inferiors a les de les tortugues residents i, a més a més, que durant els primers
anys de l’alliberament (1 a 3 anys) les taxes de mortalitat són les més altes. D’altra banda,
també cal indicar que diversa informació sobre l’estat de les poblacions menorquines i
dels diferent aspectes de la seva biologia ha estat recollida als informes que s’han realitzat
gràcies a les beques atorgades per l’Institut Menorquí d’Estudis i dels projectes realitzats
per al Consell Insular de Menorca.
En el present treball s’analitzen els resultats del seguiment de les cinc poblacions
de tortuga mediterrània dut a terme durant l’any 2017, dins el programa de seguiment de
la biodiversitat del Consell Insular de Menorca. De manera particular, l’estudi intensiu a
llarg termini de la tortuga mediterrània en aquestes localitats permet determinar els seus
paràmetres demogràfics mitjançant una metodologia de captura-marcatge-recaptura.
Aquestes localitats representen diferents hàbitats (barrancs, alzinars, dunars i màquies) i
situacions en què es poden trobar les poblacions de tortuga mediterrània a Menorca i, per
tant, poden servir per inferir per al conjunt de l’illa com evolucionen les seves poblacions.
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2. ZONES D’ESTUDI A LLARG TERMINI
Per tal de determinar l’estat de conservació, l’evolució i les característiques demogràfiques
de la tortuga mediterrània a Menorca, des de 2003 es du a terme un seguiment intensiu
en cinc poblacions que ocupen diferents hàbitats i/o presenten diferents contexts (Figura
1). Totes aquestes localitats es troben actualment dins de LICs i es detallen a continuació.

Figura 1. Mapa de distribució (verd) de la tortuga mediterrània a Menorca a partir de les
dades obtingudes en el període 2003-2006 (a partir de Bertolero & Pretus [2012]). Les
quadrícules marcades en color blau fan referència a les zones de seguiment anual
intensiu: 1) barranc d’es Bec; 2) Alfurí; 3) Cala’n Porter; 4) Tirant; 5) Son Bou.
Cala’n Porter (codi de la Xarxa Natura 2000 ES0000237). La zona de seguiment es troba
al final del barranc, just abans d’arribar a la zona urbanitzada de la platja. Queda
delimitada per la zona de pàrking, el torrent, la cinglera i els camps de fruiters. Amb una
superfície d’1.3 ha, és la localitat més petita de les cinc on es fan els seguiments.
Actualment és molt transitada ja que es troba a l’inici d’una etapa del Camí de Cavalls i la
facilitat de l’accés actual (obertura del camí des de 2010) fa que sigui una zona
freqüentada per la gent de la urbanització per passejar els gossos. A més a més, ha patit
un important canvi d’hàbitat a causa del tancament de la vegetació que hi ha a la vora del
torrent (esbarzerar impenetrable) i per l’obriment del Camí de Cavalls que recorre l’àrea
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d’estudi. A finals de l’estiu de 2015 es va afegir a aquesta parcel·la de seguiment la zona
que queda just dalt de la cinglera, que correspon a antics camps de pastura amb
vegetació de màquia d’ullastre oberta i amb moltes zones pedregoses (6.5 ha). S’ha
comprovat que les tortugues marcades són capaces de desplaçar-se entre aquestes dues
zones en pocs dies. Des de 2015 la zona superior de camps ha quedat inclosa de manera
regular dins del seguiment anual de la població de tortugues.
Barranc d’es Bec (codi de la Xarxa Natura 2000 ES0000238). Zona intermèdia del barranc
que presenta un hàbitat de màquia amb petits camps abandonats colonitzats per
vegetació arbustiva i arbòria. A les zones més obertes dels camps és abundant l’enclova
Hedysarum coronarium. És de propietat privada i no hi ha accés per a visitants. La
parcel·la de seguiment està subdividida en tres subzones, amb una superfície total de 8.6
ha. Aquesta zona va patir dues estassades mecàniques. La primera va afectar 3.3 ha de
la banda esquerra del torrent, possiblement a mitjan 2007 (detectada a la primavera
2008). La segona estassada va ser a finals de l’estiu de 2012 i va afectar tota la banda
dreta del torrent i la part esquerra que va quedar sense tocar en 2007-2008, en una
superfície de 5.3 ha. A la primavera de 2015 es va instal·lar per primera vegada en
aquests anys un ramat de vaques, que a principi de juny del mateix va ser retirat. Durant
el 2016 i 2017 la pastura de vaques ha estat de manera intermitent i no ha coincidit amb
els períodes de mostreig.
Dunes de Son Bou (codi de la Xarxa Natura 2000 ES0000238). Hàbitat de dunes amb
vegetació al cantó d’una de les platges amb major freqüentació de Menorca (10.4 ha). La
vegetació arbustiva dominant és el llentiscle Pistacia lentiscus i amb menor abundància
l’aladern Phyllirea media. Propietat pública, l’any 2007 s’hi van delimitar els espais per on
poden passejar els visitants. Malgrat aquesta delimitació, un nombre important de
persones continua envaint les dunes. La zona d’estudi és dividida en tres sectors des de
la zona del pàrking de la platja.
Dunes de Tirant (codi de la Xarxa Natura 2000 ES0000231). Hàbitat de dunes amb
vegetació (10.8 ha). La vegetació arbustiva està formada principalment per sivines
Juniperus phoenicea i llentiscles Pistacia lentiscus. La zona d’estudi és dividida en quatre
sectors, dos dels qual tenen un accés directe des de la platja i són freqüentment visitats,
tots dos estan separats pel torrent. Els sectors interiors estan separats del de la platja per
una tanca, ja que en alguns anys hi pasturen vaques o cavalls. En el sector interior més
allunyat de la platja, abans de la campanya de primavera de 2017, es van obrir
(desbrossar) una sèrie de “corredors” entre les jonqueres del sector interior (Figura 2).
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D’altra banda, dins d’aquest sector també s’ha detectat un peu de la gramínia invasora
herba de la pampa Cortaderia selloana, que caldria eradicar abans que s’estengui per tota
la zona.

Figura 2. Zona interior de Tirant amb un dels “corredors” oberts entre les jonqueres
(polígon groc), on s’aprecia el rebrot de la vegetació al maig 2017.
Alfurí (codi de la Xarxa Natura 2000 ES5310113). Turó amb alzinar molt extens i abundant
vegetació arbustiva de sotabosc (13.6 ha) on fins inici dels anys 2000 hi havia pastura
extensiva i explotació del bosc. Actualment de propietat pública i d’accés lliure per als
visitants, la majoria dels quals només la creuen pel camí per anar cap a la platja de cala
Pilar, tot i que en els últims anys també hi ha gent que entra directament al bosc en busca
de setes.
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3. METODOLOGIA DE SEGUIMENT A LLARG TERMINI DE LES POBLACIONS
Al llarg de tots els anys d’estudi se segueix el mateix protocol quan es troba una tortuga,
tal com es detalla a continuació:
1. S’individualitza totes les tortugues noves mitjançant marcatge a la closca (codi i
numeració indicats pel Servei de Protecció d’Espècies, Direcció General de Biodiversitat,
Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears) (Figura 3; vegeu Bertolero et al.
2011b). Segons la mida de les tortugues, el marcatge es fa amb una serra de marqueteria
o amb una llima petita. La llima permet marcar els individus més petits, fins i tots els que
tenen pocs dies d’haver eclosionat. La primera captura de cada tortuga és l’inici del seu
historial de captures al llarg dels anys.

A

B

Figura 3. A) Numeració de les plaques marginals per fer el codi de les marques i obtenir el
número d’identificació de cada tortuga. Amb la marca a la placa supracaudal dreta es
reconeixen les tortugues trobades a Menorca. B) Exemple de les plaques que s’han de
marcar per obtenir la tortuga número 6259.
2. Si la tortuga ja es troba marcada, sempre s’enregistra el seu número d’identificació
(independentment del nombre de captures que tingui al llarg d’un o més anys). Si són
recapturades al llarg d’un mateix any, les tortugues ja marcades formen la base de dades

8

Seguiment de la tortuga mediterrània a Menorca en 2017
de recaptures intraanuals. D’altra banda, les recaptures en anys diferents formen la base
de dades de recaptures interanuals.
3. Es recullen les característiques de l’individu: pes (g), longitud de la closca (± 0,01 mm),
longitud del plastró (± 0,01 mm), edat (segons anells de creixement; Bertolero et al. 2005),
grup de classe d’edat i sexe (Taula 1; Bertolero et al. 2011b). Les tortugues en les quals
no s’observen els caràcters sexuals secundaris es classifiquen com a juvenils. El individus
que ja els presenten, però que encara es troben en una fase de gran creixement (anells
de creixement amples), es consideren com a subadultes i es classifiquen com a mascles o
femelles. Les tortugues amb dos classes d’anells (anells amples característics de la fase
de creixement juvenil i anells estrets a partir de la maduració sexual) es classifiquen com a
adults joves (s’hi observen clarament els anells) i com a adults vells (amb anells parcials
o sense anells evidents; en ambdues situacions el creixement anual no és apreciable)
(Figura 4). L’edat de maduració sexual es determina pel recompte del nombre d’anells de
creixement gruixuts que hi ha abans dels anells estrets (Castanet & Cheylan 1979).

Figura 4. Tipus d’anells de creixement per definir les categories de classes d’edat (extret
de Bertolero et al. 2011b).
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Classe d’edat
1

Definició
Mascle adult vell

Característiques
Anells de creixement parcials o sense anells
evidents
2
Femella adulta vella
Anells de creixement parcials o sense anells
evidents
3
Juvenil
Anells de creixement gruixuts i sense caràcters
sexuals secundaris. Normalment, la longitud
de la closca < 100 mm
4
Mascle adult jove
Anells amples i anells estrets
5
Femella adulta jove
Anells amples i anells estrets
6
Mascle subadult
Anells de creixement amples i s’observen els
caràcters sexuals secundaris
7
Femella subadulta
Anells de creixement amples i s’observen els
caràcters sexuals secundaris
Taula 1. Definició de les diferents classes d’edat i sexe.
4. Es registra l’hora solar (hora i minuts) i la forma en què es localitza la tortuga: vista,
oïda, rastre o amagatall. En les dues primeres classes es registra també la distància
aproximada (m) a la qual es fa el contacte.
5. Es pren nota del comportament que realitza la tortuga (desplaçament, insolació,
alimentació, intent de còpula, combat entre mascles, repòs i dormint).
6. Es revisa la closca per determinar si presenta el nombre de plaques còrnies correcte
(closca: 1 nucal, 5 vertebrals, 4 costals per banda, 2 supracaudals, 11 marginals per
banda; plastró: 2 gulars, 2 humerals, 2 pectorals, 2 abdominals, 2 femorals, 2 anals, 2
axil·lars i 2 inguinals) i si tenen algun tipus de ferida o trencament.
7. Es prenen les coordenades de cada localització amb un GPS (Garmin Etrex® o Garmin
Colorado 300®).
8. Es fa una foto de la closca i del plastró a la primera captura anual de cada tortuga.
Totes aquestes dades es recullen en una fitxa de camp, de manera que molta d’aquesta
informació té codis assignats que fa que sigui molt ràpid de registrar (de mitjana, el
marcatge i la presa de dades es fan en 5.4 minuts [SD = 2.5, n = 9082], però depèn també
de l’experiència de l’observador). Els períodes òptims per dur a terme els mostrejos són
entre abril i juny i entre setembre i octubre, condicionats per la climatologia.
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4. MATERIAL I MÈTODES
4.1 Seguiment any 2017
El període d’estudi va ser entre els dies 25 de maig al 7 de juny i del 20 de
setembre al 5 d’octubre de 2017. En aquests períodes es van mostrejar intensivament les
localitats del Barranc d’es Bec, d’Alfurí, de Cala’n Porter, de Tirant i de Son Bou a fi de
determinar els paràmetres demogràfics d’aquestes poblacions (Taula 2). Les quatre
primeres d’aquestes poblacions s’estudien des de 2003 i l’última, a partir de 2005.

Zones Prospectades

Dies*

Temps (minuts)

Barranc d’es Bec

5

3443

Alfurí

6

3498

Cala’n Porter (zona torrent)

5

920

Cala’n Porter (camps superiors)

5

1610

Dunes de Tirant

11

4768

Dunes de Son Bou

6

2515

Total

16754

Taula 2. Relació de les zones mostrejades, amb els dies i el temps dedicats a la seva
prospecció. *Més d’una localitat pot haver estat visitada el mateix dia.
4.2 Anàlisis de les dades
La mida de la població de cadascuna de les localitats estudiades va ser estimada amb
els mètodes de captura-recaptura per a poblacions tancades (Otis et al. 1978) i amb el
programa Mark (White & Burnham, 1999). Per al càlcul de la mida de població no es van
considerar les tortugues nascudes a la tardor de 2017 (ja que tot just s’incorporen a la
població a final d’estiu i principi de tardor).
Es va calcular la supervivència anual (θ) de les tortugues adultes (les dues classes
d’adults conjuntament) per al període 2003-2017 aplicant els models de captura-marcatgerecaptura (Lebreton et al. 1992; per a aquesta espècie: Bertolero et al. 2007, 2018,
Fernández-Chacón et al. 2011) i amb l’ajuda del programa Mark (White & Burnham 1999).
Es considera que aquestes estimes corresponen a la supervivència anual aparent, ja que
no es pot distingir els individus que moren dels que emigren de manera permanent.
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Prèviament
rèviament es va determinar si es podia emprar com a model de partida el model general
de Cormark-Jolly-Seber (en aquest cas θt*pop*s,pt*pop*s) mitjançant el programa U-Care
U
(Choquet et al. 2005). Dins l’anàlisi de supervivència l’ajust
l’ajust de cada model es fa
mitjançant el càlcul de la seva màxima versemblança (MLEs maximum-likelihood
maximum
estimates) i per all procés de selecció dels millors
mil
models (millor ajust) s’utilitza el criteri de
selecció d’Akaike (AIC). El model que millor s’ajusta a les dades és el que presenta el
valor d’AIC més baix i es considera que les diferències entre models són significatives si
els seus valors d’AIC >2 (si la diferència d’AIC entre models és <2, els models es
consideren equivalents). En les estimes de supervivència es van incloure diferents
covariables d’interès biològic (p.e. anys [t], sexe [s], població [pop
pop], increment de
freqüentació), per determinar si aquestes influeixen en las probabilitats de supervivència.
Com que en l’anàlisi de 2015 no es van trobar efectes del clima (temperatura
(temperatura mitjana i
pluviositat anuals),
), ni tampoc de les
l modificacions dels hàbitats, en l’anàlisi d’aquest any
no es van incloure
loure aquests factors. Però sí que es va continuar modelitzant considerant
consi
les poblacions en les quals a priori hi ha més freqüentació humana [freq]. Així, per
determinar l’efecte de la freqüentació es van analitzar els sectors amb diferent
accessibilitat dins de la població de Tirant (zona platja versus zona interior),
interior el conjunt de
Son Bou i de Cala’n Porter (únicament incloent la zona del torrent).
torrent) Entre els factors que
podien influir en les taxes de recaptura es van considerar el temps, la població, el sexe i
l’esforç de mostreig [e]] realitzat cada any (nombre de dies mostrejats en cada població).
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5. RESULTATS
5.1 Generalitats
Durant el seguiment de les cinc poblacions es van realitzar 1322 observacions, que
inclouen les tortugues recapturades i les trobades mortes (Taula 3).

Zones

Classes d’edat
F
MS FS

MV

FV

J

M

1. Barranc d’es Bec

21

61

10

38

36

14

2. Alfurí

32

31

7

51

27

3a. Cala’n Porter (torrent)

7

7

13

10

3b. Cala’n Porter (camps)

11

14

3

4. Tirant

32

61

5. Son Bou

1

13

Total

Rec

M

Total

33

51

3

267

9

10

57

1

225

4

4

5

19

1

70

17

11

1

3

19

1

80

65

76

49

12

11

162

9

477

41

41

43

16

18

28

2

203

104 188 139 233 169

56

80

336 17 1322

Taula 3. Nombre total de tortugues localitzades segons les classes d’edat per a les
primeres captures (inclou tortugues marcades en anys anteriors). MV = mascles adults
vells; FV = femelles adultes velles; J = juvenils; M = mascles adults joves; F = femelles
adultes joves; MS mascles subadults; FS = femelles subadultes. REC = nombre de
tortugues recapturades; M = nombre de tortugues mortes. Total: inclou totes les captures
més els exemplars morts.
5.2. Biometria
Per al conjunt de les poblacions localitzades al sud i al nord de l’illa se’n presenten les
dades biomètriques de pes i longitud de la closca segons classes d’edat a les Taules 4 i 5.
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Sud

Nord

Edat

n

Pes ± SD (g)

n

Pes ± SD (g)

Mascles vells

40

604 ± 91

64

516 ± 84

Femelles velles

96

927 ± 148

92

850 ± 129

Juvenils (sexe indeterminat)

67

33 ± 35

72

30 ± 25

Mascles adults joves

106

551 ± 99

127

509 ± 76

Femelles adultes joves

93

906 ± 153

76

777 ± 112

Mascles subadults

35

412 ± 102

21

343 ± 99

Femelles subadultes

59

509 ± 210

21

498 ± 162

Taula 4. Mitjana del pes (± la seva desviació estàndard) segons el sexe, el grup d’edat i la
zona (Sud = poblacions del barranc d’es Bec, dunes de Son Bou i Cala’n Porter; Nord =
poblacions de Tirant i Alfurí) per al conjunt de tortugues capturades a Menorca en 2017.
Sud

Nord

Edat

n

Le ± SD (mm)

n

Le ± SD (mm)

Mascles vells

40

145.4 ± 7.0

64

138.3 ± 7.4

Femelles velles

96

167.9 ± 9.7

92

164.6 ± 8.6

Juvenils (sexe indeterminat)

67

47.6 ± 14.7

72

49.0 ± 11.5

Mascles adults joves

106

139.7 ± 8.3

127

137.1 ± 7.1

Femelles adultes joves

93

165.5 ± 10.5

76

158.4 ± 7.7

Mascles subadults

35

125.2 ± 12.0

21

116.7 ± 13.0

Femelles subadultes

59

132.3 ± 22.1

21

132.5 ± 18.0

Taula 5. Mitjana de la longitud de la closca (Le ± la seva desviació estàndard) segons el
sexe, el grup d’edat i la zona (Sud = poblacions del barranc d’es Bec, dunes de Son Bou i
Cala’n Porter; Nord = poblacions de Tirant i Alfurí) per al conjunt de tortugues capturades
a Menorca en 2017.
En comparar entre les localitats del nord i les del sud, es van trobar diferències
significatives en el pes i la longitud de la closca en els mascles i femelles adults (Taula 6).
Així, les tortugues del nord van ser significativament més petites que les del sud (Taules 4
i 5, Figura 5).
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Pes

Longitud de la closca

Edat

F

p

gl

F

p

gl

Mascles adults

25.48

<0.0001

1, 335

15.55

<0.0001

1, 335

Femelles adultes

45.01

<0.0001

1, 355

23.14

<0.0001

1, 355

Taula 6. Resultats de l’anàlisi de la variança en comparar entre poblacions el pes i la
longitud de la closca (gl = graus de llibertat).

Mascles
800
600 700
400

500

Pes (g)

150
140
130

300

120
110

Longitud closca (mm)

160

Mascles

Nord

Sud

Nord

Femelles
1200
1000

Pes (g)

800

180
170
160

600

150
140

Longitud closca (mm)

190

Femelles

Sud

Nord

Sud

Nord

Sud

Figura 5. Medianes de la longitud de la closca i del pes en les femelles per a cadascuna
de les poblacions (línia gruixuda). Les diferents lletres indiquen diferències significatives
entre poblacions en el pes. L’amplitud de la caixa representa el 25 i 75 percentil, la barra
punteja el rang interquartil i els punts són observacions extremes (outliers, observacions
superiors o inferiors a 1.5 vegades el rang interquartil).

5.3 Resultats poblacionals
5.3.1 Sex-ratio i proporció de juvenils vs adults observades
La sex-ratio adulta trobada en el conjunt de les cinc poblacions estudiades no ha
estat significativament diferent de la paritat entre sexes (1:1 χ12 = 2.95, p = 0.086).
Tanmateix es van trobar diferències significatives en la proporció de mascles i femelles
adults en cada població ( χ 52 = 16.6, p = 0.005; Taula 7), on les poblacions de Cala’n
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Porter i Alfurí van presentar una proporció més baixa de femelles i al barranc d’es Bec una
menor proporció de mascles.
D’altra banda, la proporció de juvenils i de subadults respecte al nombre
d’exemplars adults ha variat significativament entre poblacions ( χ 5 = 47.11, p < 0.001;
2

Taula 7), ja que les poblacions en els camps de Cala’n Porter i en Alfurí van presentar una
menor proporció de juvenils (Figura 6).

Població

M

F

J

Bc Bec
Alfurí
C. Porter
(torrent)
C. Porter
(camps)
Tirant
Son Bou

59
83

97
58

57
26

Total
213
167

17

11

22

28
108
42

25
110
56

Total

347

357

Sex-ratio Proporció
M:F
A:J
1:1.64
1:0.70

1:0.37
1:0.18

50

1:0.65

1:0.79

7
88
75

60
306
173

1: 0.89
1:1.02
1:1.33

1:0.13
1:0.40
1:0.77

275

969

1:1.06

1:0.40

Taula 7. Nombre de tortugues, segons les categories d’edat i sexe, sex-ratio i proporció
d’adults i juvenils per a cadascuna de les poblacions estudiades. M = mascles adults; F =

0.8

0.9

1.0

femelles adultes; J = juvenils de sexe indeterminat més mascles i femelles subadults.

0.6
0.5
0.4
0.3
0.0

0.1

0.2

Proporció de tortugues

0.7

Adults
Juvenils

Bec

Porter C

Alfurí

Porter T

Tirant

Son Bou

Figura 6. Proporció de tortugues observada segons la seva categoria d’edat en cadascuna
de les poblacions estudiades en 2017 (Bec = barranc d’es Bec; Porter C = camps de
Cala’n Porter; Porter T = torrent de Cala’n Porter).
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5.3.2 Mida poblacional
La mida poblacional i la densitat de població adulta i juvenil (incloent-hi els
subadults) van presentar importants diferències entre localitats (Taules 8 i 9). La densitat
més alta d’adults es va trobar al barranc d’es Bec i la de juvenils, a la zona del torrent de
Cala’n Porter (Taules 8 i 9).
Població

n (ES)

IC 95%

Model

densitat (t/ha)

Bc Bec

323 (42)

258 – 426

Mth

38

Alfurí

260 (27)

218 – 326

M0

19

C. Porter (torrent)

41 (7)

33 – 64

M0

32

C. Porter (camps)

105 (20)

79 – 159

Mt

16

C. Porter conjunt

142 (19)

115 – 190

M0

18

Tirant

318 (19)

288 – 361

Mt

29

Son Bou

258 (61)

177 – 426

Mth

25

Taula 8. Mida de població adulta (n) calculada per captura-recaptura i valors de densitat
(t/ha tortugues adultes per hectàrea) per a cadascuna de les poblacions estudiades. ES =
error estàndard, IC 95% = interval de confiança al 95%. Models: Mo = probabilitat de
captura constant; Mt = probabilitat de captura varia en el temps; Mth = probabilitat de
captura varia en el temps i hi ha heterogeneïtat en les captures.
Població

n (ES)

IC 95%

Model

densitat (t/ha)

Bc Bec

129 (30)

90 – 212

M0

15

Alfurí

89 (44)

44 – 240

M0

7

C. Porter (torrent)

35 (15)

21 – 90

M0

27

C. Porter conjunt

51 (20)

31 – 120

M0

7

Tirant

185 (37)

133 – 284

Mt

17

Son Bou

146 (56)

81 – 322

M0

14

Taula 9. Mida de població juvenil (n: classes d’edat 3, 6 i 7) calculada per capturarecaptura i valors de densitat (t/ha) per a cadascuna de les poblacions estudiades. No hi
són inclosos els juvenils nascuts a la tardor de 2017. En la zona dels camps de Cala’n
Porter es van capturar molt pocs juvenils (n = 6) i no s’hi va poder estimar el nombre per
captura-recaptura. ES = error estàndard, IC 95% = interval de confiança al 95%. Pels tipus
de models vegeu la Taula 8.
A partir de les mides de població adulta i juvenil calculades per captura-recaptura es va
tornar a estimar la proporció de juvenils respecte a la d’adults. A diferència dels resultats
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obtinguts a la Taula 7, en determinar la proporció de juvenils respecte a la d’adults
mitjançant les estimes de mida de població obtingudes per captura-recaptura (Taula 10)
es troba que a Cala’n Porter i Son Bou es van capturar la mateixa proporció d’adults i
2

juvenils que els estimats per captura-recaptura ( χ1 < 2.70, p > 0.10). Mentre que al
barranc d’es Bec, Alfurí i Tirant es van capturar significativament menys juvenils que els
esperats

( χ12 = 17.79, p < 0.001; χ12 = 6.52, p = 0.011; χ12 = 11.46, p < 0.001;

respectivament). D’altra banda, la població per a la qual enguany es va calcular un major
nombre de juvenils va ser la de Cala’n Porter a la zona del torrent, amb 0.85 juvenils per
cada adult (Taula 10).
Proporció

Proporció

A obs:J obs a

A CR:J CR

129

1 : 0.36

1 : 0.40

260

89

1 : 0.18

1 : 0.34

15

41

35

1 : 0.54

1 : 0.85

53

6

105

-

1 : 0.11

-

81

21

142

51

1 : 0.26

1 : 0.36

Tirant

218

72

318

185

1 : 0.33

1 : 0.58

Son Bou

98

41

258

146

1 : 0.42

1 : 0.57

Total

694

215

1342

635

1 : 0.31

1 : 0.47

A obs

J obsa

Ad CR

J CR

Bc Bec

156

56

323

Alfurí

141

25

28

Població

C. Porter
(torrent)
C. Porter
(camps)
C. Porter
conjunt b

Taula 10. Nombre de tortugues trobades en cada població (obs) i estimades a partir del
càlcul per captura-recaptura (CR). a En aquesta taula no es consideren en el nombre de
juvenils les tortugues nascudes a la tardor de 2017 i, per això, no coincideix amb els
valors indicats en la Taula 7. A = adults; J = juvenils.

b

Els valors de la població conjunta

de Cala’n Porter no estan considerats en els totals, ja que s’ha considerat cada
subpoblació per separat.

5.3.3 Supervivència anual
Es va calcular la supervivència anual dels adults per a les cinc poblacions
estudiades per al període 2003-2017. De la mateixa manera que a l’anàlisi de les dades
del període 2003-2016, es va detectar un fort efecte dels transeünts (Test3.SR p<0.001;
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proporció alta d’individus que només es capturen una vegada, considerats com a no
residents dins de la zona d’estudi) dins del model general de partida de Cormack-JollySeber (θt*pop*s, pt*pop*s; que considera el temps [t], les poblacions [pop] i el sexe [s] amb
2
interacció de tots tres factors; χ 901
= 952.90, p = 0.112). Per tenir en compte l’efecte dels

transeünts hi ha dues possibilitats: 1) eliminar la primera captura de cada història de vida
(Pradel et al. 1997), com es va fer a l’anàlisi de 2016 (Bertolero 2016); o, 2) considerar
dues “classes d’edat”, en les quals la supervivència durant el primer any (1ª captura) és
diferent que a la resta d’anys (Choquet et al. 2005). Aquesta segona opció és el que s’ha
aplicat tant en l’anàlisi present com en una avaluació recent sobre la supervivència en els
projectes de reintroducció, que inclou les poblacions del Delta de l’Ebre i d’Alfurí (Bertolero
et al. 2018).
El model més general (θt*pop*s, pt*pop*s) es va simplificar en primer lloc eliminant les
interaccions entre els diferents factors (θt+pop+s, pt+pop+s; model núm. 1 versus núm. 2; Taula
11). També es va comprovar que les probabilitats de supervivència i recaptura no eren
constants en el temps ni entre poblacions i sexes, ja que el model núm. 3 va presentar un
pitjor ajust. A partir del model núm. 2 es van modelitzar en primer lloc les taxes de
recaptura, però no se’n va obtenir cap model que millorés els resultats del model núm. 2.
Com en anys anteriors, l’esforç de prospecció anual no va quedar reflectit dins dels
models. Així, les probabilitats de recaptura van variar segons les poblacions, el sexe i els
anys (Figura 7). Els valors més baixos van ser els obtinguts per a les femelles al barranc
d’es Bec l’any 2007 (10.9%) i els més alts per a les femelles a la zona de la platja de
Tirant l’any 2016 (80.4%).
A partir del model núm. 2 es va continuar la modelització de les taxes de
supervivència. En primer lloc es va analitzar si les taxes de supervivència estaven
condicionades pel temps o si es podia considerar que eren constants en cada població i
per a cada sexe (model núm. 6) o constants en cada població i iguals entre sexes (model
núm. 7; Figura 8). El següent pas va ser determinar si a la població de Tirant les taxes de
supervivència eren similars entre el sector de la platja (de més fàcil accés) i el sector
interior (passada la tanca), i es va comprovar que aquestes taxes no eren similars (model
núm. 9; coincidint amb els resultats de 2015, però no amb els de 2016). D’altra banda, el
que sí es va detectar és que al sector interior de Tirant hi havia diferències entre mascles i
femelles, però que a la resta de poblacions les supervivències eren similars entre sexes
(model núm. 10). A continuació es va analitzar un model que contrastava si la
supervivència en les zones amb major freqüentació humana diferia de la de les poblacions
menys accessibles, i, a diferència de l’anàlisi de 2016, no es va trobar un bon ajust (model
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núm. 11). Finalment, a partir del model núm. 10 es va incorporar l’efecte dels transeünts
(model núm. 12), que va resultar ser el que presentava el millor ajust. En aquest model la
supervivència de les tortugues va ser diferent entre poblacions, sense diferències entre
sexes dins de cada poblacions (a excepció del sector interior de Tirant, en que sí que n’hi
havia), i les supervivències el primer any de captures van ser entre 5% i 17% menors,
segons cada població, que a la resta d’anys (la màxima diferència va ser per a les
femelles del sector interior de Tirant; Figura 8).
Model
1) θt*pop*s, pt*pop*s

np ∆AICc
626 611.791

wi
significat biològic del model
0.000 supervivència i recaptures dependents del
temps (t), de la població (pop) i del sexe
(s) amb interacció de tots tres factors (*)
85.901
0.000 supervivència i recaptures dependents del
temps (t), de la població (pop), del sexe
(sexe) sense interacció de tots tres factors
(+)
1103.932 0.000 supervivència i recaptures constants (cte)

2) θt+pop+s, pt+pop+s

74

3) θcte, pcte

2

Modelització de les recaptures (supervivència com en el model núm. 2 [θt+pop+s])
4) pt+pop
62 160.057 0.000 recaptures sense diferències entre sexes
dins una mateixa població
5) pt
50 452.318 0.000 recaptures
sense diferències
entre
poblacions ni sexes
Modelització de la supervivència (recaptures com en el model núm. 2 [pt+pop+s])
6) θpop+s
49 74.867
0.000 supervivència sense diferències en el
temps
7) θpop
43 76.579
0.000 supervivència sense diferències en el
temps ni sexe
8) θs
39 92.679
0.000 supervivència sense diferències en el
temps ni la població
9) θpop(Tirant platja=interior)+s 47 87.864
0.000 supervivència diferent entre poblacions i
sexes, però similar en els dos sectors de
Tirant
10) θpop(s-Tirant interior)
44 67.646
0.000 supervivència diferent entre poblacions i
igual entre sexes (a excepció de Tirant
interior, amb diferències entre sexes)
11) θpop(freqüentació, s-Tirant 42 70.882
0.000 supervivència igual entre poblacions amb
freqüentació humana (Cala’n Porter =
interior)
Tirant zona platja = Son Bou) i diferent de
la resta de poblacions (barranc d’es Bec ≠
Alfurí ≠ Tirant interior mascles ≠ Tirant
interior femelles)
12) θpop(s-Tirant interior, a2) 51 0.000
1.000 Efecte transeünts (a2), supervivència
diferent entre poblacions i igual entre
sexes (a excepció de Tirant interior,
que sí inclou diferències entre sexes)
Taula 11. Models de supervivència dels adults per a les poblacions del Barranc d’es Bec,
d’Alfurí, de Cala’n Porter, de Tirant (sectors platja i interior separats) i de Son Bou. Els
valors d’AICc i wi serveixen per seleccionar el millor model (valor més baix d’AICc). En
negreta el model seleccionat (núm. 12), que presenta un 100% de suport (wi). np és el
nombre de paràmetres estimats en cada model.
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Figura 7. Estimes de probabilitat de recaptura dels adults (p) per a les diferents poblacions
segons l’ocasió de captura i segons el sexe (F = femelles; M = mascles). Les barres
indiquen l’interval de confiança al 95%.
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Figura 8. Estimes de probabilitat de supervivència dels adults (θ) segons poblacions per
als adults amb el model núm. 12 (θpop(s-Tirant

interior, a2)).

Les barres indiquen l’interval de

confiança al 95%. Per al sector de Tirant interior: M = mascles, F = femelles. Cal notar que
per a una millor representació gràfica dels intervals de confiança, l’eix de les ordenades
està en el rang de 0.5 a 1.0.
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Per als juvenils es van analitzar conjuntament les classes d’edat 3, 6 i 7. A
diferència dels adults (i com ja va passar a l’anàlisi de 2016), les dades obtingudes en el
període 2003-2017 no es van ajustar al model més general de partida (θt*pop, pt*pop; que
2
considera el temps [t] i les poblacions [pop] amb interacció de tots dos factors; χ 280
=

338.14, p = 0.009). Per això, dins el procés de selecció de models es va tenir en compte
l’excés de variació de les dades (overdispersion) fent servir un valor de ĉ = 1.2077 (ĉ =
2
/df) en lloc d’1. Es van provar primer els models generals i d’aquests es va
χ 280

seleccionar el núm. 2, que considera diferències entre poblacions i el temps, tant en les
taxes de supervivència com en les de recaptura, sense interacció de tots dos factors
(Taula 12). Una simplificació del model en les taxes de recaptura no va millorar els
resultats del model núm. 2 (núm. 4). Les probabilitats de recaptura per a cada població i
segons els anys es presenten en la Figura 9.
A partir del model núm. 2 es va continuar la modelització de les taxes de
supervivència. Cap dels models que es van provar a continuació van obtenir un millor
ajust que el model núm. 2 (Taula 12; Figura 10). En primer lloc, es va confirmar que les
taxes de supervivència van diferir entre les dues zones de Tirant (coincidint enguany amb
els resultats dels adults), i la taxa de la zona interior va ser un 16% més alta que la de la
zona de platja (model sense efecte del temps). D’altra banda, tampoc en els juvenils es va
trobar que les taxes de supervivència de les poblacions més freqüentades (Son Bou,
Tirant platja i Cala’n Porter) fossin semblants, si bé en tots els casos van ser inferiors a la
de la resta de poblacions (model núm. 5; Figura 11).
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Model
1) θt*pop, pt*pop

np ∆AICc
140 55.903

wi
significat biològic del model
0.000 supervivència i recaptures dependents del
temps (t) i de la població (pop) amb
interacció de tots tres factors (*)
0.000
1.000 supervivència i recaptures dependents
del temps (t) i de la població (pop) sense
interacció de tots dos factors (+)
323.510 0.000 supervivència i recaptures constants (cte)

2) θt+pop, pt+pop

38

3) θcte, pcte

2

Modelització de les recaptures (supervivència com en el model núm. 2 [θt+pop])
4) pt
31 57.216 0.000 recaptures considerant només diferències
en el temps
Modelització de la supervivència (recaptures com en el model núm. 2 [pt+pop])
5) θpop
25 26.450 0.000 supervivència sense diferències en el
temps
6) θt
31 116.015 0.000 supervivència sense diferències entre
poblacions
7) θpop(Tirant platja=interior)+t
37 19.8881 0.000 supervivència diferent entre poblacions,
però similar en els dos sectors de Tirant
8) θpop(freq)+t
32 58.673 0.000 supervivència igual entre poblacions amb
freqüentació humana (Cala’n Porter =
Tirant zona platja = Son Bou) i diferent de
la resta de poblacions (barranc d’es Bec ≠
Tirant interior ≠ Alfurí)
9) θpop(nord vs sud)
33 117.291 0.000 supervivència igual per a les poblacions del
nord (Alfurí = Tirant) i diferent de la de les
poblacions dels sud (Cala’n Porter =
barranc d’es Bec = Son Bou)
Taula 12. Models de supervivència dels juvenils per a les poblacions del Barranc d’es Bec,
d’Alfurí, de Cala’n Porter, de Tirant (sectors platja i interior separats) i de Son Bou. Els
valors d’AICc i wi serveixen per seleccionar el millor model (valor més baix d’AICc). En
negreta el models seleccionat. np és el nombre de paràmetres estimats en cada model.
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Figura 9. Estimes de probabilitat de recaptura
recaptu dels juvenils (p)) per a les diferents
poblacions segons l’ocasió de captura. En la població de Son Bou el primer any per al
qual es pot estimar la probabilitat de recaptura és 2006. Només es presenten les estimes
de recaptura fins l’any 2016,, ja que en aquest model l’estima de recaptura de 2017
201 no es
pot diferenciar de l’estima de supervivència de 2016.
201 Les barres indiquen l’interval de
confiança al 95%.
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Figura 10. Estimes de probabilitat de supervivència dels juvenils (θ) segons poblacions
amb el model núm. 2 (θpop+t) que considera la supervivència diferent entre poblacions i
anys. En la població de Son Bou el primer any per al qual es pot estimar la probabilitat de
supervivència és 2005. Només es presenten les estimes de supervivència fins l’any 2015,
ja que en aquest model l’estima de supervivència de 2016 no es pot diferenciar de l’estima
de recaptura de 2017. Les barres indiquen l’interval de confiança al 95%.
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Figura 11. Estimes de probabilitat de supervivència dels juvenils (θ) segons poblacions
amb el model núm. 5 (θpop) que considera la supervivència diferent entre poblacions els
dos sectors de Tirant.
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6. DISCUSSIÓ
6.1 Biometria
Els valors de biometria de les tortugues adultes el 2017 han estat similars als que
es venen registrant des de 2015, mantenint-se les diferències ja trobades entre les
poblacions de Tramuntana (Tirant i Alfurí) i les de Migjorn (barranc d’es Bec, Son Bou i
Cala’n Porter), amb mides clarament superiors en aquestes últimes. D’altra banda, cal
considerar que el 14.8% de les 1191 tortugues adultes han estat mesurades en el tres
anys i 33% en dos d’aquests anys (10.2% en 2015 i 2016; 6.6% en 2015 i 2017; i, 16.2%
en 2016 i 2017). En el cas del juvenils de sexe no determinat sí que s’ha detectat una
variació entre anys, que depèn de la proporció d’individus de cada edat real (<6 anys) que
es troba cada any i, principalment, del nombre de tortuguetes tot just eclosionades
localitzades a finals d’estiu (2015: 44; 2016: 16; 2017: 60).
Com ja es va indicar en informes anteriors, les tortugues adultes de Menorca
respecte a la d’altres poblacions occidentals es caracteritzen per presentar valors
intermedis (Bertolero 2003). Així, són més petites que les tortugues de Còrsega (Joubert &
Cheylan 1989), més grans que les d’Itàlia (Loy et al. 2007; Filippi et al. 2010) o l’Albera
(Bertolero 2010) i similars a les de Maures (França; Stubbs & Swingland 1985).

6.2 Sex-ratio
L’evolució de la sex-ratio de les tortugues adultes al llarg dels anys s’ha mantingut
aproximadament constant dins de cada població, però presentant diferències entre
poblacions (Figura 12). Així, a les poblacions de Tirant, Son Bou i Alfurí es manté la sexratio cada any al voltant de 1:1 (tot i que a Alfurí pot haver-hi una tendència a esbiaixar-se
cap als mascles), mentre que al barranc d’es Bec hi ha cada any un clar predomini de les
femelles (1.00:1.36) i al conjunt de Cala’n Porter dels mascles (1.00:0.71; de manera més
pronunciada a la zona dels camps superiors).
En altres poblacions de tortuga mediterrània s’ha documentat paritat entre sexes,
com ara en determinades poblacions italianes (Loy et al. 2007; Mazzotti et al. 2007; Filippi
et al. 2010), mentre que altres presenten sex-ratios esbiaixades cap als mascles (Stubbs
et al. 1985) o fortament cap a les femelles (Cheylan 2001). Aquesta última situació és
important de remarcar, ja que és la que s’ha documentat en diverses poblacions que es
troben en declivi (sud de França i l’Albera [Catalunya]; Cheylan 2001; Bertolero 2017).
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Figura 12. Evolució del sex-ratio en cadascuna de les poblacions al llarg dels diferents
anys d’estudi.

6.3 Proporció de juvenils:adults i densitat poblacional
La proporció de juvenils respecte a la d’adults ha variat de manera molt important
en el període 2008 a 2017 (Figura 13). La tendència a incrementar-se la proporció dels
adults respecte a la dels juvenils es manté de manera generalitzada a totes les
poblacions, i és més evident a les poblacions de Son Bou, Tirant i Alfurí (Figura 13).
D’altra banda, si bé la població de Cala’n Porter va presentar fins a 2015 una disminució
en la proporció de juvenils, s’observa un canvi de tendència en aquests dos últims anys.
Comparant amb els resultats de 2016, en els quals a Cala’n Porter, Alfurí i Tirant
les poblacions estimades d’adults superaven el 70% de la població total, el 2017 aquesta
situació s’ha detectat novament a Alfurí i, per primera vegada, al barranc d’es Bec.
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Figura 13. Percentatge d’individus estimats per captura-recaptura segons la seva classe
d’edat per a cadascuna de les poblacions i segons els anys. Per a Cala’n Porter s’ha
emprat el nombre de juvenils observats, ja que no es va poder calcular la mida de
població per a aquesta classe d’edat l’any 2015.
Malgrat les tendències observades d’augmentar la proporció d’adults respecte a la
de juvenils, les densitats d’adults no presenten tendències clares en la major part de
poblacions, sinó oscil·lacions anuals que poden ser conseqüència del caràcter obert
d’aquestes poblacions i la presència d’individus transeünts (Figures 14 i 15). L’única
població amb una tendència significativa a incrementar moderadament el nombre d’adults
ha estat la d’Alfurí (correlació de Spearman; Figura 15). Malgrat això, totes aquestes
correlacions entre la densitat de tortugues i els anys transcorreguts s’han d’interpretar
amb cautela ja que el nombre d’anys és reduït (7 anys) i més, si es té en compte que es
tracta d’una espècie amb estratègia demogràfica de tipus K (baixa taxa de reclutament i
alta supervivència adulta). En el cas dels juvenils trobem una situació semblant a la dels
adults, amb importants oscil·lacions anuals en la major part de poblacions (Figures 14 i
16). Però, en cap cas les correlacions han estat significatives, i només han estat a prop
del límit estadístic de significació a les poblacions d’Alfurí i Tirant (Figura 16).
En el cas de la població de Tirant la densitat d’adults ha estat molt més alta en
2016 i 2017 que la registrada en anys anteriors (Figures 14 i 15). És difícil explicar
aquests canvis importants de densitat en aquesta zona, sinó és per canvis en el ritme
d’activitat i en les probabilitats de recaptura.
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Figura 14. Variació de la densitat de tortugues adultes en cadascuna de les poblacions
entre els diferents anys. Per a la població de Cala’n Porter s’ha emprat el nombre de
juvenils observats, ja que no es va poder calcular la mida de població per a aquesta
classe d’edat els anys 2010 i 2015.
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Figura 15. Correlacions entre la densitat d’adults i els anys per a cadascuna de les
poblacions (es presenten els valors de significació de cada correlació de Spearman).
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Figura 16. Correlacions entre la densitat de juvenils i els anys per a cadascuna de les
poblacions (es presenten els valors de significació de cada correlació de Spearman).
En un context general de l’espècie, les densitats estimades d’adults i de juvenils a
Menorca són molt bones (>10 t/ha) en comparació amb les observades en la major part
de poblacions occidentals, on moltes es troben per sota (o molt per sota) d’aquest llindar
(síntesi en Cheylan 2001). Així per exemple, les poblacions de Còrsega i de les Maures
presenten densitats inferiors a 3 t/ha i la de l’Albera a 0.7 t/ha en les zones no cremades i
un 31% encara més baixes en les zones cremades (Couturier et al. 2014), mentre que al
delta de l’Ebre les densitats d’adults són del 7%.
6.4 Supervivència
A partir del model seleccionat que no considerava diferències entre sexes en la
supervivència aparent adulta (a excepció de la zona interior de Tirant) i dues “classes
d’edat” (model núm. 12), es va obtenir que totes les poblacions analitzades presentaven
taxes per sobre del 93.5% anual. Aquesta diferència amb els resultats de l’any 2015 (89%)
es deu, com es va comentar a l’informe de 2016, al fet que es va detectar un fort
component d’individus transeünts, que si són inclosos en l’estima global fan que les taxes
de supervivència tendeixin a ser infravalorades. Per incorporar l’efecte dels transeünts
dins dels models i evitar infravalorar les taxes de supervivència hi ha dues possibilitats: 1)
eliminar la primera captura (Pradel et al. 1997), com es va fer a l’anàlisi de 2016; o, 2)
considerar 2 classes d’edat, diferenciant d’aquesta manera la supervivència a la primera
captura de la de la resta d’anys (Choquet et al. 2005), com s’ha fet en l’anàlisi d’enguany.
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Les taxes de supervivència adulta aparent (no es pot diferenciar mortalitat de
l’emigració permanent) obtingudes en cadascuna de les poblacions en el període 2003 a
2017 es consideren que són altes, ja que dins del context de l’espècie la mitjana és del
89% (rang 80-97%; a partir de: Guyot 1996, Henry et al. 1999, Hailey 2000, Willemsen &
Hailey 2001 i Fernández-Chacón et al. 2011).
Amb aquesta nova modelització de la supervivència adulta s’han trobat els
següents canvis respecte als resultats obtinguts el 2015 i 2016:
•

No es detecten diferències sexuals en la major part de poblacions (com es va trobar
el 2016, però no el 2015), situació que és més coherent amb els resultats de sexratio i concorda amb la d’altres poblacions amb sèries llargues de dades (p.ex.
Henry et al. 1999, Bertolero et al. 2007, Fernández-Chacón et al. 2011). Les
úniques diferències trobades entre sexes han estat a la zona interior de Tirant, que
podrien ser degudes a la gran diferència entre sexes que s’ha registrat en la
supervivència dels transeünts (Figura 8). Així mateix, les femelles transeünts
d’aquesta zona són les que han presentat les taxes de supervivència més baixes
respecte a la resta de poblacions. Per la qual cosa, caldria determinar si es deu a
un efecte de moviment estacional de les femelles de les zones dels voltants cap les
zones de dunes més obertes, que podrien ser seleccionades per a la nidificació
(Figura 17).

•

Coincidint amb els resultats de 2015, novament s’han trobat diferències en les
taxes de supervivència dins la població de Tirant entre la zona de la platja i de
l’interior (el 2016 no es van detectar aquestes diferències). Aquest resultat resulta
difícil d’explicar, ja que totes dues zones es troben interconnectades. Una major
mortalitat en aquesta zona podria ser deguda a un cert espoli al ser de més fàcil
accés. La mortalitat també podria ser real, ja que la zona està directament sotmesa
a l’efecte de la tramuntana i s’han comprovat importants desplaçaments de sorra de
la zona de primera línia de dunes que van colgar zones senceres de vegetació de
més a l’interior.

•

Les poblacions que han presentat les taxes de supervivència aparent més baixes
han estat les de Cala’n Porter i la zona de la platja de Tirant (93.5%). El fet que
presentin un fàcil accés per a la gent podria no ser la causa d’aquestes taxes de
supervivència més baixes, ja que altres poblacions, com ara Son Bou i Alfurí, també
són de fàcil accés i presenten taxes clarament superiors.
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Figura 17. Ortofotomapa de la zona de Tirant. En groc s’indiquen els límits de la zona
d’estudi, que, tal com s’aprecia, ocupa només una part de les zones també favorables per
a les tortugues (a excepció de la banda nord, que delimita amb la platja).
En el cas dels juvenils, el millor model de supervivència obtingut, amb un 100% de
suport, va ser el que mostrava que hi havia diferències significatives entre poblacions (fins
i tot entre les zones de Tirant) i al llarg dels anys. No es va trobar un efecte entre zones
més freqüentades i resta de poblacions. Coincidint amb els resultats de 2016, la població
que va presentar les taxes de supervivència juvenil més baixes va ser la de la zona de la
platja de Tirant, mentre que en la d’Alfurí i al barranc d’es Bec es van trobar les més altes
(coincidint en aquestes dues poblacions amb els resultats obtinguts per als adults). Les
úniques poblacions per a les quals es disposa d’informació de supervivència juvenil són la
de Còrsega i del delta de l’Ebre, en què totes dues presenten una supervivència anual
mitjana de 0.68 per tortugues entre 0 i 9 anys (Henry et al. 1999; Fernández-Chacón et al.
2011). Considerant aquest mitjana com a llindar, només les poblacions d’Alfurí i del
barranc d’es Bec presentarien supervivències superiors, la de les dunes de Son Bou seria
similar, mentre que a Tirant i Cala’n Porter les taxes es trobarien en el rang de 0.50 - 0.65
(Figura 11).
A totes les poblacions les taxes de recaptura dels adults i dels juvenils van ser més
baixes el 2007 i el 2013-2014 (Figures 7 i 9), ja que van ser anys amb menor esforç de
mostreig. Tanmateix, i a pesar de la disminució de les probabilitats de recaptura, quan es
va emprar la covariable de l’esforç de prospecció, els models no s’hi van ajustar de millor
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manera. Altres factors, com són les condicions climàtiques particulars durant els dies de
seguiment, poden influir de manera important en el nombre de tortugues que es localitzen
ja que condicionen l’activitat de les tortugues, de manera que afectin finalment a les taxes
de recaptura (p.ex., s’ha observat que en una mateixa població, en la mateixa època de
diferents anys, el nombre de tortugues localitzades en un dia pot diferir en més del doble).
D’altra banda, les taxes de recaptura dels juvenils (Figura 9) van ser molt més baixes que
les dels adults, i en la major part de poblacions, per sota del 40% anual (només superiors
en alguns anys a Tirant). Aquesta situació és habitual, ja que els juvenils presenten
comportaments molt més discrets que els adults.
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7. CONCLUSIONS
1) Hi ha diferències biomètriques entre les poblacions de tortugues de Menorca, amb
tortugues adultes de major mida en les poblacions localitzades al sud (barranc d’es Bec,
Son Bou i Cala’n Porter) que en les localitzades al nord (Tirant i Alfurí). Aquestes
diferències no estan relacionades a priori amb el tipus d’hàbitat en què es troben, ja que
les poblacions situades en l’hàbitat de dunes també presenten diferències entre elles
(tortugues de Son Bou amb mides superiors que les de Tirant). Un possible origen
d’aquestes diferències fenotípiques és que s’ha demostrat que es tracta de dues línies
genètiques clarament diferenciades (Zenboudji et al. 2016).
2) La sex-ratio en les poblacions de Cala’n Porter i d’Alfurí han estat desequilibrades en
favor dels mascles, mentre que la del barranc d’es Bec cap a les femelles. A Cala’n Porter
ja s’havia detectat aquesta tendència anteriorment, mentre que no ho havia estat a Alfurí,
on sembla que la tendència es va accentuant amb el pas dels anys. D’altra banda, l’any
2016 la població a Son Bou va presentar una major proporció de mascles, mentre que el
2017 ha estat al contrari. Aquestes oscil·lacions anuals indiquen que és millor veure
l’evolució de les tendències del sex-ratio al llarg dels anys i no pas en un sol dels anys
(Figura 12).
3) La disminució en la proporció de juvenils respecte a la d’adults detectada el 2015 s’ha
mantingut el 2017, si bé en algunes poblacions s’ha incrementat el nombre de juvenils
respecte als estimats en 2016 (Tirant, Cala’n Porter i molt marginalment a Alfurí; Figura
13). Aquesta reducció en la proporció de juvenils és més remarcable si es compara amb
les que hi havia en el trienni 2008-2010, en què la major part de poblacions podien estar
formades per més del 50% de juvenils. Com ja es va indicar, no es pot descartar que els
canvis en les proporcions de juvenils i adults formin part d’oscil·lacions naturals amb cicles
llargs, per tant, caldria seguir-ne l’evolució i/o intentar determinar les causes d’aquesta
variabilitat.
4) Les densitats de tortugues en les cinc poblacions monitorades són molt bones (26 a 58
t/ha, adults i juvenils de manera conjunta), en el context que es coneix per a l’espècie i, en
particular, per a les poblacions occidentals, on en general són inferiors a 10 t/ha i en molts
casos inferiors a 5 t/ha. D’altra banda, per a la major part de poblacions no s’ha detectat
una tendència significativa (positiva o negativa) en la densitat d’adults o juvenils en el
període 2008-2017. Les excepcions es troben a d’Alfurí, amb una suau tendència
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significativa a incrementar la densitat d’adults, i a Tirant i Alfurí, amb tendències a
disminuir la densitat de juvenils.
5) Es considera que els valors de supervivència aparent adulta de les diferents poblacions
seguides a Menorca són bons o molt bons (mínim de 93.5%, rang: 93.5-98.2%), ja que
són superiors a la mitjana registrada per a l’espècie.
6) Les taxes de supervivència adulta han estat constants entre anys i sense diferències
entre sexes (a excepció del sector interior de Tirant, en què els mascles han presentat una
supervivència més alta), situació que és habitual en espècies longeves i, en particular,
també registrada per a la tortuga mediterrània en altres treballs.
7) Les taxes de supervivència adulta han presentat diferències entre poblacions, però
entre algunes poblacions aquestes diferències han estat minses. D’una banda, les taxes
més baixes, però similars, s’han estimat en les poblacions de Cala’n Porter i la zona de
platja de Tirant i, d’altra, les taxes més altes, però també similars al barranc d’es Bec i els
mascles de la zona interior de Tirant.
8) La supervivència de les tortugues juvenils ha presentat importants variacions entre
poblacions i anys. Com s’ha indicat per als adults, aquestes variacions entre poblacions
evidencien les diferents condicions en què es troba cada població, malgrat que algunes
d’elles estiguin molt pròximes (barranc d’es Bec i Son Bou) o siguin contigües (les dues
zones de Tirant). Cal remarcar que el 2014 s’observa una important disminució de la
supervivència juvenil, que s’ha mantingut també baixa el 2015, després d’un període
(2009-2013) amb valors alts i amb una tendència a l’increment (no és possible obtenir
l’estima de supervivència de 2016 amb el model seleccionat, que inclou l’efecte del temps,
ja que no es pot diferenciar-la de l’estima de recaptura de 2017). Cal considerar que les
estimes de supervivència per a la classe juvenil encara són una aproximació i que
requereix d’una anàlisi més detallada segons classes d’edats reals.
10) Les taxes de recaptura són més altes en les tortugues adultes que en les juvenils.
Això es deu al fet que les adultes són més fàcils de detectar, tant per la seva mida com pel
seu comportament, que en el cas dels juvenils és molt més discret.
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