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1.- INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 
 

Aquest dossier de premsa inclou les diferents aparicions del projecte LIFE Potamo 

Fauna als mitjans de comunicació, recollides per l’Oficina Tècnica del LIFE durant el 

segon semestre del 2016.  

 

Este dosier de prensa incluye las diferentes apariciones del proyecto LIFE Potamo 

Fauna en los medios de comunicación, recogidas por la Oficina Técnica del LIFE 

durante el segundo semestre de 2016.  

 

This press summary includes various appearances of LIFE Potamo Fauna project in 

the media, collected by the Technical Office of LIFE during the second half of 2016.  
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2.- RELACIÓ D’APARICIONS ALS MCO / RELACIÓN DE 

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN / LIST OF 

THE MASS MEDIA APPERANCES 
 
2.1.- DIARI / PERIÓDICO / NEWSPAPER 

 
2.1.1.- LOCAL 
 

 DIARI DE GIRONA, 11/07/2016 

 

Hongria s'interessa pel projecte LIFE 
Una delegació va visitar el Consorci de l'Estany a Banyoles 

11.07.2016 | 10:11 
 

 

 

 

 

 

Delegació d´Hongria al Pla de l´Estany. diari de girona 

BANYOLES | DDG El Govern d'Hongria, concretament el ministeri d'Agricultura i 

Desenvolupament Nacional d'aquest país, està interessat en el projecte banyolí LIFE 

Potamo Fauna, que té quatre anys de durada, fins al 2017, i que gràcies al finançament 

del 50% de fons europeus incideix en la conservació d'espècies amenaçades com el cranc 

de riu de potes blanques, la nàiade allargada, la tortuga de l'estany o els cargolets. 

De fet, el passat mes de maig, una delegació del ministeri hongarès va visitar el Consorci 

de l'Estany a Banyoles per conèixer com millorar la seva capacitat de gestió en els seus 

propis projectes d'aquests fons. A més, el 20 de juny, el coordinador tècnic de LIFE 

Potamo Fauna, Quim Pou, va viatjar a Budapest per impartir una xerrada en un programa 

de formació del LIFE Capacity Building al Ministeri d'Agricultura, on hi van assistir 60 

tècnics hongaresos. Pou va presentar el projecte Potamo Fauna, les accions que es porten 

a terme i va parlar sobre les espècies objectiu del mateix i els resultats esperats. 

Espanya és un dels països que més beneficis ha obtingut fins al moment del programa 

LIFE en el període 2007/2013. Des de fa dos anys, el 2014, Hongria és també beneficiària 

del projecte LIFE. En el seu cas, però, l'adhesió al projecte està prevista que duri, com a 

mínim, fins al 2020. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/11/hongria-sinteressa-pel-

projecte-life/793300.html 
 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/08/15/projecte-europeu-millorara-fauna-fluvial/630720.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/08/15/projecte-europeu-millorara-fauna-fluvial/630720.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/11/hongria-sinteressa-pel-projecte-life/793300.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/11/hongria-sinteressa-pel-projecte-life/793300.html


 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 

 

 

 

- 4 - 

 EL PUNT AVUI, 11/07/2016 

Hongria s'interessa pel 

Life Potamo Fauna 

 

Hongria s'ha interessat pel projecte Life Potamo Fauna. Foto: EL PUNT AVUI. 

 

REDACCIÓ - GIRONA 

L'experiència del projecte Conservació de fauna d'interès europeu a la 
xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (Life 
Potamo Fauna) i el seu desenvolupament ha estat objecte d'interès per 
part dels ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Nacional 
d'Hongria. En aquest sentit, s'han portat a terme aquesta primavera i 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/88/alta/780_0008_5488760_190f7eca29666e90a95038af4bf880d6.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/88/alta/780_0008_5488760_190f7eca29666e90a95038af4bf880d6.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/88/alta/780_0008_5488760_190f7eca29666e90a95038af4bf880d6.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/88/alta/780_0008_5488760_190f7eca29666e90a95038af4bf880d6.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/88/alta/780_0008_5488760_190f7eca29666e90a95038af4bf880d6.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/88/alta/780_0008_5488760_190f7eca29666e90a95038af4bf880d6.jpg
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estiu diferents trobades de treball en xarxa, com ara la visita d'una 
delegació hongaresa, formada per tres funcionàries del Ministeri 
d'Agricultura del govern d'Hongria, que va visitar el Consorci de 
l'Estany a Banyoles per conèixer diferents projectes del programa 
europeu Life i com millorar la seva capacitat de gestió en els seus 
propis projectes. També el coordinador tècnic del Life Potamo Fauna, 
Quim Pou, va ser a Budapest per impartir una xerrada en un programa 
de formació. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/985933-hongria-
sinteressa-pel-life-potamo-fauna.html 

 

 DIARI DE GIRONA, 29/07/2016 

 

Capturen una tortuga a l'Estany de Banyoles 
que era un perill per la seva mossegada 
L'exemplar, d'uns 20 centímetres, és d'una espècie exòtica que pot arribar a pesar 16 quilos quan és 

adult 

29.07.2016 | 10:19 

 

 

Veure Galeria 
Capturen una tortuga a l'Estany de Banyoles que era un perill per la seva mossegada 

 

ACN | BANYOLES Tècnics del Consorci de l’Estany han atrapat una tortuga mossegadora 

(‘Chelydra serpentina’) en una cuneta inundada a prop de l’Estany de Banyoles després que 

algú l’alliberés. És un exemplar jove que fa uns 20 centímetres però quan és adult pot arribar a 

pesar 16 quilos. A banda de ser una espècie exòtica originària d'Amèrica del Nord té una 

mossegada molt potent i per tant era un autèntic perill per a qualsevol persona que l’hagués 

tocat pensant-se que era una inofensiva tortuga d’aigua. La van descobrir per casualitat i 

gràcies a tenir coneixements d’aquests amfibis la van identificar. “Té la cua i la closca amb 

protuberàncies similars a un cocodril petit i el cap i el coll és com el d’una serp, que li permet 

disparar ràpidament i atrapar la presa”, explica el director tècnic del Consorci de l’Estany, 

Miquel Campos. És la tercera que troben a la zona en els últims quinze anys. 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/985933-hongria-sinteressa-pel-life-potamo-fauna.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/985933-hongria-sinteressa-pel-life-potamo-fauna.html
http://www.diaridegirona.cat/multimedia/fotos/comarques/el-pla-de-lestany/2016-07-29-66079-capturen-tortuga-lestany-banyoles-perill.html
http://www.diaridegirona.cat/multimedia/fotos/comarques/el-pla-de-lestany/2016-07-29-66079-capturen-tortuga-lestany-banyoles-perill.html
http://www.diaridegirona.cat/multimedia/fotos/comarques/el-pla-de-lestany/2016-07-29-66079-capturen-tortuga-lestany-banyoles-perill.html
http://www.diaridegirona.cat/multimedia/fotos/comarques/el-pla-de-lestany/2016-07-29-66079-capturen-tortuga-lestany-banyoles-perill.html
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“No convé trobar-nos aquesta tortuga a la natura perquè s’adapta fàcilment a l’entorn i perquè 

algú podria prendre mal”. Amb aquestes paraules, el director tècnic del Consorci de l’Estany, 

Miquel Campos, subratllava que ha estat una sort poder localitzar-lo i atrapar-lo. En 

declaracions a l’ACN, ha explicat que va ser una descoberta fortuïta, que no s’esperaven, 

mentre dimarts passat inspeccionaven una cuneta inundada al costat de la carretera de 

circumval·lació de l’Estany i a l’altra banda de la sortida del camp de regates de rem. Estava 

mig enterrada entre el llot i la fullaraca però les protuberàncies a la closca la van delatar. Ara 

estan pendents de traslladar-la al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (Alt 

Empordà) on podrà viure en captivitat. 

Calculen que té entre 3 i 4 anys –fa 20 centímetres de llarg- però podria arribar a doblar 

aquesta mida quan sigui adult -és un mascle- arribant a superar els 16 quilos de pes i fins a 36 

quilos en captivitat. Destaca per ser una tortuga d’aigua de color marronós, d’aspecte robust i 

amb detalls similars a un cocodril petit –la cua i la closca tenen protuberàncies-. Viu en llocs 

ombrívols i entollats, normalment enterrada entre el fang i la vegetació, on s’alimenta 

d’invertebrats com ara peixos, granotes o libèl·lules. Quan són adults, poden arribar a menjar 

polls d’ocells. Però si per alguna cosa destaca és per tenir una mossegada potent, gràcies als 

llavis altament tallants que, combinats amb un coll de serp retràctil i àgil, el converteixen en un 

hàbil caçador. Unes característiques que agraden molt als aficionats de terraris. 

Es pot comprar per uns 25 o 35 euros en el cas de tenir un any i el seu preu augmenta de valor 

com més gran és. El comerç d’aquests animals exòtics està molt poc regulat i és difícil de 

controlar sobretot per la comercialització per Internet entre particulars. Els experts recorden que 

si s’allibera de forma fortuïta o intencionada al medi natural pot generar greus problemes 

ambientals a banda de ser un perill per a les persones. Un missatge que també ha volgut donar 

l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. “És lícit perdre l’interès per un animal o perquè 

desconeixia que era tan agressiva, però cal ser responsable i evitar alliberar-la en un entorn 

com l’estany perquè pot ser un perill”, afirma el batlle. 

Així ho demostra el que va succeir l’any 2013 en una petita població bavaresa a Alemanya. Va 

aparèixer un exemplar de tortuga mossegadora que va atacar un nen de vuit anys. Li va 

arrencar un tros de taló d’Aquil·les mentre nedava en un llac i va fer disparar les alarmes. Algú 

també l’havia alliberat. 

La tercera que capturen en 15 anys 

No és la primera vegada que atrapen un exemplar d’aquesta espècie a l’Estany de Banyoles, 

un indret amb una gran biodiversitat. L’any 2001 van capturar un mascle de 13 quilos i l’any 

2014 un altre exemplar en un rec de Banyoles. 

Aquesta espècie, però, és una excepció ja que el 86% de les captures de tortuga exòtica que 

ve fent el Consorci de l’Estany des de l’any 2006 –sobretot durant els dos últims projectes LIFE 

Estany 2001-2013 i el que està vigent, el Potamo Fauna- són de l’espècie de florida o d’orelles 

vermelles. Entre les 650 tortugues que s’han capturar en aquests deu últims anys, també s’han 

detectat 7 altres espècies o sub-espècies, com ara la falsa tortuga mapa o la tortuga pintada. 

Una dada positiva és que actualment es capturen més individus de tortuga d’estany i de rierol, 

les dues espècies autòctones, que d’exòtica. De moment n’han localitzat 37 enfront de les 11 

d’espècies de fora. Això es deu, segons el consorci, a la bona aclimatització de les tortugues 

d’estany procedents dels alliberaments que van començar l’any 2011 i també als bons resultats 

de la campanya de control i captura d’exemplars. 
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ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/29/capturen-tortuga-lestany-

banyoles-que/796480.html 

 

 EL PUNT AVUI, 30/07/2016 

 

Capturen una tortuga 

amb trets de cocodril a 

Banyoles 
  L'exemplar, d'uns 20 centímetres, és d'una espècie exòtica que pot 

arribar a pesar 16 quilos quan és adulta 

  Els experts en la matèria alerten que era un perill per la seva 

mossegada 

 

Un detall de la tortuga. Foto: ACN. 

 

L'espai de l'estany de Banyoles, rere l'inici del camp de regates, on els tècnics del consorci van 

localitzar la tortuga. 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/29/capturen-tortuga-lestany-banyoles-que/796480.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/29/capturen-tortuga-lestany-banyoles-que/796480.html
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497002_3d0e223b018fb9d1cc5b4cd7499f53e8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497002_3d0e223b018fb9d1cc5b4cd7499f53e8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497002_3d0e223b018fb9d1cc5b4cd7499f53e8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497002_3d0e223b018fb9d1cc5b4cd7499f53e8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497003_5fc11d7dfeddb9661cf706ad77079ed9.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497003_5fc11d7dfeddb9661cf706ad77079ed9.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497003_5fc11d7dfeddb9661cf706ad77079ed9.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/97/alta/780_0008_5497003_5fc11d7dfeddb9661cf706ad77079ed9.jpg
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REDACCIÓ - BANYOLES 

Tècnics del Consorci de l'Estany han atrapat una tortuga mossegadora 
(Chelydra serpentina) en una cuneta inundada a prop de l'estany de 
Banyoles després que algú l'hagués alliberat, segons ha informat ACN. És un 
exemplar jove que fa uns 20 centímetres, però quan sigui adult pot arribar a 
pesar 16 quilos. 

A banda de ser una espècie exòtica originària d'Amèrica del Nord, té una 
mossegada molt potent i per tant era un autèntic perill per a qualsevol 
persona que l'hagués tocat pensant-se que era una inofensiva tortuga 
d'aigua. 

La van descobrir per casualitat i gràcies al fet de tenir coneixements 
d'aquests amfibis la van identificar. “Té la cua i la closca amb protuberàncies 
similars a les d'un cocodril petit i el cap i el coll és com el d'una serp, que li 
permet disparar ràpidament i atrapar la presa”, explica el director tècnic del 
Consorci de l'Estany, Miquel Campos. I ell mateix hi ha afegit: “No convé 
trobar-nos aquesta tortuga perquè s'adapta a l'entorn i perquè algú podria 
prendre mal.” 

És la tercera que troben a la zona en els últims quinze anys. Campos ha 
explicat que va ser una descoberta fortuïta, que no s'esperaven, mentre 
dimarts passat inspeccionaven una cuneta inundada al costat de la carretera 
de circumval·lació de l'estany i a l'altra banda de la sortida del camp de 
regates de rem. 

Estava mig enterrada entre el llot i la fullaraca però les protuberàncies a la 
closca la van delatar. Ara estan pendents de traslladar-la al Centre de 
Reproducció de Tortugues de l'Albera (Alt Empordà), on podrà viure en 
captivitat. 

Calculen que té entre tres i quatre anys, fa 20 centímetres de llarg, però 
podria arribar a doblar aquesta mida quan sigui adulta –és un mascle– i 
arribar a superar els 16 quilos de pes i fins a 36 quilos en captivitat. Destaca 
pel fet de ser una tortuga d'aigua de color marronós, d'aspecte robust i amb 
detalls similars als d'un cocodril petit –la cua i la closca tenen 
protuberàncies–. Viu en llocs ombrívols i entollats, normalment enterrada 
entre el fang i la vegetació, on s'alimenta d'invertebrats com ara peixos, 
granotes o libèl·lules. Quan són adultes, poden arribar a menjar polls 
d'ocells. Però si per alguna cosa destaca és perquè té una mossegada potent, 
gràcies als llavis altament tallants que, combinats amb un coll de serp 
retràctil i àgil, la converteixen en una hàbil caçadora. Unes característiques 
que agraden molt als aficionats de terraris. 

Es pot comprar per uns 25 o 35 euros en el cas de tenir un any i el seu preu 
augmenta com més gran és. El comerç d'aquests animals exòtics està molt 
poc regulat i és difícil de controlar sobretot per la comercialització per 
internet entre particulars. 
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Els experts recorden que si s'allibera de forma fortuïta o intencionada al 
medi natural pot generar greus problemes ambientals, a banda de ser un 
perill per a les persones. Un missatge que també ha volgut donar l'alcalde de 
Banyoles, Miquel Noguer. “És lícit perdre l'interès per un animal o perquè 
desconeixia que era tan agressiva, però cal ser responsable i evitar alliberar-
la en un entorn com l'estany perquè pot ser un perill”, afirma el batlle. 

Així ho demostra el que va succeir l'any 2013 en una petita població bavaresa 
a Alemanya. Va aparèixer un exemplar de tortuga mossegadora que va atacar 
un nen de vuit anys. Li va arrencar un tros de taló d'Aquil·les mentre nedava 
en un llac i va fer disparar les alarmes. Algú també l'havia alliberat. 

Queda clar, doncs, que qui té aquesta espècie de tortuga ha d'evitar alliberar-
la en espais naturals per evitar danys. 

20 
 

centímetres 

té l'exemplar de tortuga mossegadora capturat a l'estany. 

16 
 

quilos 

pot arribar a pesar l'exemplar quan sigui adult; ara és jove. 

3 
 

exemplars 

d'aquest tipus de tortuga s'han capturat a l'estany en quinze anys. 

La tercera que es captura en quinze anys 

No és la primera vegada que atrapen un exemplar d'aquesta espècie de 

tortuga a l'estany de Banyoles, un indret especialment important perquè té 

una gran biodiversitat. L'any 2001 van capturar un mascle de 13 quilos i 

l'any 2014 un altre exemplar en un rec de Banyoles. Aquesta espècie, però, 

és una excepció ja que el 86% de les captures de tortuga exòtica que ha fet 

el Consorci de l'Estany des de l'any 2006 –sobretot durant els dos últims 

projectes Life Estany 2001-2013 i el que està vigent, el Potamo Fauna– són 

de l'espècie de Florida o d'orelles vermelles. Entre les 650 tortugues que 
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s'han capturat en aquests deu últims anys, també s'han detectat set altres 

espècies o subespècies, com ara la falsa tortuga mapa o la tortuga pintada. 

Una dada positiva és que en l'actualitat es capturen més individus de 

tortuga d'estany i de rierol –les dues espècies autòctones– que d'exòtica. De 

moment n'han localitzat 37, respecte a les 11 d'espècies de fora. Això és 

degut, segons el Consorci, a la bona aclimatació de les tortugues d'estany 

procedents dels alliberaments que van començar l'any 2011, i també als 

bons resultats de la campanya de control i captura d'exemplars. 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/991925-capturen-una-

tortuga-amb-trets-de-cocodril-a-banyoles.html 

 

 

 

 REVISTA LA COMARCA, 22/09/2016 

 

L’ARTICLE ES POT CONSULTAR A LA PÀGINA 3 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

file:///X:/0-

%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitja

ns%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%

20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/1609

22%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-

%20La%20Comarca.pdf 

 

 

 

 EL PUNT AVUI, 04/10/2016 

 

MEDI AMBIENT 
BANYOLES - 4 octubre 2016 0.00 h 

Troben un amfibi mort 

a la Selva per un fong 

que amenaça algunes 

espècies 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/991925-capturen-una-tortuga-amb-trets-de-cocodril-a-banyoles.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/991925-capturen-una-tortuga-amb-trets-de-cocodril-a-banyoles.html
file://nas_manlleu/lidia_traveria/0-%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitjans%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/160922%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-%20La%20Comarca.pdf
file://nas_manlleu/lidia_traveria/0-%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitjans%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/160922%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-%20La%20Comarca.pdf
file://nas_manlleu/lidia_traveria/0-%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitjans%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/160922%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-%20La%20Comarca.pdf
file://nas_manlleu/lidia_traveria/0-%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitjans%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/160922%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-%20La%20Comarca.pdf
file://nas_manlleu/lidia_traveria/0-%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitjans%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/160922%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-%20La%20Comarca.pdf
file://nas_manlleu/lidia_traveria/0-%20Projectes/LIFE%20Potamo%20Fauna/E.3%20Relació%20amb%20els%20mitjans%20de%20comunicació/Altres%20notícies%20aparegudes%20als%20mitjans,%20no%20correspon%20amb%20nota%20de%20premsa%20ni%20rdp/2016/160922%20Exposició%20LIFE%20Potamo%20Fauna%20Olot%20-%20La%20Comarca.pdf
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 Pot causar mortalitats massives d'amfibis i comportar-ne la 

desaparició o una reducció dràstica de poblacions 

 Es va localitzar a tocar del riu Ter 

 

El tòtil que van trobar mort a la comarca de la Selva la primavera passada. Foto: ACN. 

 

ACN - BANYOLES 

Els tècnics del projecte Life Potamo Fauna han localitzar un exemplar 
de tòtil (Alytes obstetricans) que va morir per quitridiomicosi, una 
patologia greu provocada per un fong que en algunes espècies pot 
causar mortalitats massives d'amfibis i comportar la desaparició o una 
reducció dràstica de poblacions en un indret concret. Es va localitzar la 
primavera passada en una zona humida a tocar del riu Ter a la comarca 
de la Selva. Davant les sospites, van avisar el Cos d'Agents Rurals 
perquè recollissin l'exemplar i el portessin a analitzar, tal com estableix 
el protocol en aquests casos. Les anàlisis han donat positiu, i és un dels 
pocs casos que s'han detectat a Catalunya en els últims anys i dels quals 
té constància el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat. També és el 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/19/alta/780_0008_5519988_b23567d8d4b1a6805b1709e1ffcdd0b0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/19/alta/780_0008_5519988_b23567d8d4b1a6805b1709e1ffcdd0b0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/19/alta/780_0008_5519988_b23567d8d4b1a6805b1709e1ffcdd0b0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/19/alta/780_0008_5519988_b23567d8d4b1a6805b1709e1ffcdd0b0.jpg
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primer que es detecta en els tres projectes europeus Life que ha 
gestionat fins ara el Consorci Estany, amb seu a Banyoles. 

Els tècnics el van descobrir durant el seguiment d'amfibis que es fa a la 
comarca de la Selva en el marc del projecte Conservació de fauna 
d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, 
Fluvià i Muga (Life Potamo Fauna). El van trobar en una zona humida 
a tocar del riu Ter. En concret, aquest exemplar de tòtil mort tenia la 
part inferior de les potes del darrere de color rosat, molt probablement 
a causa de les hemorràgies internes causades pel bacteri Aeromonas 
hydrophila. Aquest bacteri es troba freqüentment al sòl i a l'aigua i es 
considera part de la flora natural dels amfibis, però si es troba en 
concentracions elevades sobre el cos de l'animal causa la malaltia 
anomenada red legs, que provoca hemorràgies i inflamació a la zona 
afectada. 

Actualment, molts patòlegs consideren que aquest bacteri es comporta 
com un patogen oportunista, ja que creix exponencialment quan 
detecta un desequilibri causat per altres agents biòtics molt més 
problemàtics com en aquest cas el fongBatrachochytrium 
dendrobatidis, causant de la quitridiomicosi, que debilita molt la salut 
de l'animal. Per això, quan es van detectar les potes rosades en 
l'animal, els tècnics van considerar que podia estar afectat també per 
quitridiomicosi i es va procedir a l'anàlisi. Una prova que va confirmar 
les sospites dels tècnics. 

LA XIFRA 

4 

anys és la durada 

(2014-2017) del Life Potamo Fauna, un projecte finançat per fons europeus. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1009401-troben-un-

amfibi-mort-a-la-selva-per-un-fong-que-amenaca-algunes-especies.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1009401-troben-un-amfibi-mort-a-la-selva-per-un-fong-que-amenaca-algunes-especies.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1009401-troben-un-amfibi-mort-a-la-selva-per-un-fong-que-amenaca-algunes-especies.html
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 DIARI DE GIRONA, 05/10/2016 

 

Troben un tòtil mort per un fong que mata 
amfibis massivament 
L'exemplar localitzat pels tècnics del projecte Life Potamo Fauna patia quitridiomicosi, un dels 

pocs casos registrats a Catalunya en anys 

05.10.2016 | 06:58 
 

 

 

 

 

 

 

El tòtil, amb les potes del darrere rosades a causa de les hemorràgies Diari de Girona 

BANYOLES | ACN / DDG Els tècnics del projecte Life Potamo Fauna han localitzar un 

exemplar de tòtil (Alytes obstetricans) que va morir per quitridiomicosi, una patologia greu 

provocada per un fong que en algunes espècies pot causar mortalitats massives d'amfibis, 

i comportar la desaparició o una reducció dràstica de poblacions en un indret concret. 

Els tècnics van descobrir-lo en una zona humida a tocar del riu Ter durant el seguiment 

d'amfibis que es fa a la comarca de la Selva en el marc del projecte Conservació de fauna 

d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE 

Potamo Fauna). El projecte incideix en la preservació espècies amenaçades com el cranc 

de riu de potes blanques, la tortuga d'estany, la nàiade allargada els cargolets o amfíbis 

com el tòtil, a més de lluitar contra les espècies exòtiques invasores. 

En concret, aquest exemplar de tòtil mort tenia la part inferior de les potes del darrere de 

color rosat, molt probablement a causa de les hemorràgies internes causades pel bacteri 

Aeromonas hydrophila. 

Aquest bacteri es troba freqüentment al sòl i a l'aigua i es considera part de la flora natural 

dels amfibis, però si es troba en concentracions elevades sobre el cos de l'animal causa la 

malaltia anomenada red legs, que provoca hemorràgies i inflamació a la zona afectada. 

Actualment, molts patòlegs consideren que aquest bacteri es comporta com un patogen 

oportunista, ja que creix exponencialment quan detecta un desequilibri causat per altres 

agents biòtics molt més problemàtics com en aquest cas el fong Batrachochytrium 

dendrobatidis, causant de la quitridiomicosi, que debilita molt la salut de l'animal. 

Per això, quan es van detectar les potes rosades en l'animal, els tècnics van considerar 

que podia estar afectat també per quitridiomicosi i es va procedir al seu anàlisi. Van avisar 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 

 

 

 

- 14 - 

el cos d'Agents Rurals perquè recollissin l'exemplar i el portessin a analitzar, tal com 

estableix el protocol en aquests casos 

Les anàlisis han donat positiu, essent un dels pocs casos que s'han detectat a Catalunya 

en els últims anys i que en tingui constància el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat. 

També és el primer que es detecta en els tres projectes europeus Life que ha gestionat 

fins ara el Consorci Estany amb seu a Banyoles. 

Segons detallen els científics, la quitridiomicosi afecta els amfibis, i en algunes espècies 

pot provocar la mort massiva de poblacions en localitzacions concretes mentre que en 

d'altres no arriba a ser mortal. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/10/04/troben-totil-mort-fong-

que/807479.html 

 

 

 

 EL PUNT AVUI, 13/11/2016 

 

Més cranc de potes 

blanques pel Ter, el 

Fluvià i la Muga 
  Són exemplars criats al centre de reproducció d'aquest crustaci que 

gestiona a Olot el Parc Natural de la Garrotxa 

  És una espècie amenaçada per un paràsit introduït pel cranc 

americà 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/10/04/troben-totil-mort-fong-que/807479.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/10/04/troben-totil-mort-fong-que/807479.html
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Agents Rurals duent a terme un dels alliberaments, acompanyats per tècnics del Centre de 

Reproducció del Cranc de Riu del molí de la Moxina de la ciutat d'Olot. Foto: EPA. 

 

JORDI CASAS - OLOT 

Tècnics del Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton d'Olot, amb la 
col·laboració dels Agents Rurals, han alliberat 687 exemplars de cranc de riu 
autòcton, entre final d'octubre i principis de novembre. S'han dut a terme en 
diversos punts de les conques dels rius Fluvià, Ter i Muga. 

En concret, a Sant Jaume de Llierca, a la conca del Fluvià se n'han alliberat 
224; a Sant Feliu de Pallerols, a la conca del Ter, 187, i 276 a la conca de la 
Muga. Fins l'any que ve, any de finalització del projecte europeu Potamo 
Fauna, en el qual s'emmarca aquest projecte, els reforçaments es porten a 
terme en vuit sectors Xarxa Natura 2000 de les comarques gironines. 

Un dels principals objectius del projecte europeu Life Potamo Fauna 
Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià i Muga és la conservació i recuperació del cranc 
de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), una espècie greument 
amenaçada. 

Població en risc 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/35/alta/780_0008_5535214_5d1d299d53298e689737fc2d7c1c7a2d.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/35/alta/780_0008_5535214_5d1d299d53298e689737fc2d7c1c7a2d.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/35/alta/780_0008_5535214_5d1d299d53298e689737fc2d7c1c7a2d.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/35/alta/780_0008_5535214_5d1d299d53298e689737fc2d7c1c7a2d.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/35/alta/780_0008_5535214_5d1d299d53298e689737fc2d7c1c7a2d.jpg
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El cranc de riu autòcton era una espècie habitual a la major part de cursos 
hídrics de l'Europa meridional. A finals de la dècada dels anys setanta del 
segle passat, es va produir una epidèmia a causa d'un paràsit, l'afanomicosi 
Aphanomyces astaci, coneguda com la pesta dels crancs, que va provocar una 
disminució dràstica de la població. Aquest paràsit va ser introduït pel cranc 
americà, espècie que s'ha estès ràpidament pels rius del país. 

L'expansió d'aquesta malura s'ha vist accentuada per l'expansió recent del 
cranc senyal i del cranc dels canals d'origen americà. A la conca del riu 
Fluvià, fa més de vint anys que s'està treballant amb el coneixement 
d'aquesta espècie i 10 en el pla de recuperació. L'any 2004 es va crear el 
Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton a Olot, gestionat per 
l'equip tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

LA DATA 

2004 

És l'any en què 

es va crear el Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton al molí de la 

Moixina d'Olot 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1021346-mes-cranc-

de-potes-blanques-pel-ter-el-fluvia-i-la-muga.html?cca=1 

 

 

 

 DIARI DE GIRONA, 16/12/2016 

 

Augmenten les captures 
de les tortugues exòtiques 
a la zona de Celrà i 
Sobrànigues 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1021346-mes-cranc-de-potes-blanques-pel-ter-el-fluvia-i-la-muga.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1021346-mes-cranc-de-potes-blanques-pel-ter-el-fluvia-i-la-muga.html?cca=1
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En el marc del projecte Life Potamo Fauna també s'han fet 

actuacions de recuperació de les tortugues d'estany 

Ddg Girona 16.12.2016 | 10:30 

 

 

 

 

 

Algunes de les tortugues trobades a Celrà. 

L'Oficina Tècnica del Life Potamo Fauna ha informat que durant aquest any s'han 

capturat 183 tortugues exòtiques, de les quals 24 a l'Estany de Banyoles i 158 

al riu Ter. El 85% de les captures del riu Ter s'han realitzat entre Celrà i 

Sobrànigues, tot i que també se n'han capturat a Bescanó, Fontajau, Sarrià de Ter 

i Medinyà. Aquest nombre de captures representa un augment significatiu, ja que 

durant els dos anys anteriors del projecte Life Potamo Fauna s'havien capturat 198 

individus al riu Ter. 

Tot i així, cal destacar que el 38% de les captures es van agafar en una mateixa 

trampa a Sobrànigues, la qual ha capturat un total de 59 tortugues exòtiques, 

amb un màxim de 24 en un dia dins la mateixa trampa. A l'Estany de Banyoles les 

captures es mantenen igual de baixes com altres anys, fet que indica que no hi ha 

augment de la població i que aquesta està bastant controlada. En el cas del riu 

Ter, s'han agafat quatre espècies o taxons diferents, les dues varietats de tortuga 

de Florida, la d'orelles vermelles i la de panxa groga representen la majoria de 

captures. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/12/16/augmenten-captures-

tortugues-exotiques-zona/819510.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/12/16/augmenten-captures-tortugues-exotiques-zona/819510.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/12/16/augmenten-captures-tortugues-exotiques-zona/819510.html
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 TOT SALT, 17/12/2016 

 

Durant aquest any s’han capturat 183 tortugues exòtiques 

17 des., 2016 Javi Fauna i Natura, Medi Ambient  00 

 

Aquest 2016 s’han centrat més esforços a la zona de Celrà i Sobrànigues on 

s’han realitzat la majoria de captures, en aquest indret també s’han fet les 

actuacions de recuperació de la tortuga d’estany autòctona 

Durant aquest any s’han capturat 183 tortugues exòtiques, de les quals 24 a l’Estany de Banyoles i 

158 al riu Ter. El 85% de les captures del riu Ter s’han realitzat entre Celrà i Sobrànigues, tot i que 

també se n’han capturat a Bescanó, Fontajau, Sarrià de Ter i Medinyà. Aquest nombre de captures 

representa un augment significatiu ja que durant els dos anys anteriors del projecte LIFE Potamo 

Fauna s’havien capturat 198 individus al riu Ter. Tot i així cal destacar que el 38% de les captures es 

van agafar en una mateixa trampa a Sobrànigues, la qual ha capturat un total de 59 tortugues 

exòtiques, amb un màxim de 24 en un dia dins la mateixa trampa. A l’Estany de Banyoles les 

captures es mantenen igual de baixes com altres anys, fet que indica que no hi ha augment de la 

població i que aquesta està bastant controlada. 

Al riu Ter s’han agafat quatre espècies o taxons diferents, les dues varietats de tortuga de Florida, la 

d’orelles vermelles i la de panxa groga representen la majoria de captures. Pel que fa a l’Estany de 

Banyoles s’han agafat 6 espècies, entre elles una tortuga mossegadora. Les espècies capturades són 

Trachemys scripta elegans i T. Scripta scripa, Trachemys decussata, Pseudemys concinna, 

Graptemys pseudogeographica i Chelydra serpentina. 

http://totsalt.cat/author/javi/
http://totsalt.cat/category/salt/fauna-i-natura/
http://totsalt.cat/category/vila-de-salt/medi-ambient/
http://totsalt.cat/durant-aquest-any-shan-capturat-183-tortugues-exotiques/
http://totsalt.cat/durant-aquest-any-shan-capturat-183-tortugues-exotiques/
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Les captures s’han realitzat a través de 25 trampes d’insolació i també a través de captures manuals o 

amb nanses. Les localitats on s’han col·locat trampes aquest 2016 estan en trams propers a les zones 

on s’han alliberat tortugues d’estany dins el mateix projectes aquest any. D’aquesta manera s’intenta 

eliminar la competència que provoquen les espècies exòtiques sobre les autòctones, una de les seves 

principals amenaces. 

Les dades consoliden els resultats indicant que a l’Estany de Banyoles es té la població molt 

controlada i que al riu Ter encara s’està en una fase inicial de control, i que hi cal dedicar més 

esforços. 

Les trampes també permeten capturar espècies autòctones, fet que permet fer un seguiment de l’estat 

de les repoblacions realitzades amb tortuga d’estany tant al riu Ter com a l’Estany de Banyoles, i 

saber com està la població de tortuga de rierol. El 2016 

Oficina Tècnica LIFE Potamo Fauna s’han capturat 48 tortugues de rierol, 5 a Banyoles i la resta al 

Ter, i 122 tortugues a l’estany, 65 a Banyoles i 57 al Ter, just a les zones de repoblament a Bescanó i 

a Sobrànigues. Aquest elevat nombre de captures semblant al d’espècies exòtiques, indica la bona 

aclimatació de la tortuga d’estany als llocs d’alliberament, i el bon estat de la població de tortuga de 

rierol al riu Ter. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://totsalt.cat/durant-aquest-any-shan-capturat-183-tortugues-exotiques/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://totsalt.cat/durant-aquest-any-shan-capturat-183-tortugues-exotiques/
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 EL PUNT AVUI, 18/12/2016 

 

Més captures de 

tortugues exòtiques 
  Durant el 2016 se'n capturen 183, la majoria, entre Celrà i 

Sobrànigues

 

Les tortugues exòtiques s'han capturat sobretot entre Celrà i Sobrànigues. Foto: LIFE 

POTAMO FAUNA. 

 

U.C - GIRONA 

El nombre de tortugues exòtiques capturades durant el 2016 en el marc 
del projecte LIFE Potamo Fauna han augmentat respecte els dos anys 
anteriors. Així, i segons dades difoses per l'Oficina Tècnica LIFE 
Potamo Fauna, enguany s'han capturat 183 tortugues exòtiques, la 
majoria, el 85% al riu Ter a la zona entre Celrà i Sobrànigues, mentre 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/48/alta/780_0008_5548241_b1b0492f9fab63ce258a342ed0a763a0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/48/alta/780_0008_5548241_b1b0492f9fab63ce258a342ed0a763a0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/48/alta/780_0008_5548241_b1b0492f9fab63ce258a342ed0a763a0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/48/alta/780_0008_5548241_b1b0492f9fab63ce258a342ed0a763a0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/48/alta/780_0008_5548241_b1b0492f9fab63ce258a342ed0a763a0.jpg
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que als dos anys anteriors se n'havien capturat 198. Concretament, en 
aquesta zona s'han capturat 158 tortugues al Ter i 24 a l 'Estany de 
Banyoles. De totes maneres, es destaca que el 38% de les captures 
s'han fet en una mateixa trampa a Sobrànigues, amb un màxim de 24 
en un mateix dia. Per contra, a l'estany de Banyoles les captures es 
mantenen igual de baixes com altres anys, cosa que indica que no hi ha 
augment de la població i que aquesta està bastant control·lada, mentre 
que al riu Ter encara s'està en una fase inicial de control. 

A banda de capturar espècies exòtiques, les trampes també permeten 
agafar-ne d'autòctones i fer un seguiment de l'estat de les repoblacions 
fetes amb tortuga d'estany tant al riu Ter com a l'estany de Banyoles i 
saber com està la població de tortuga de rierol. Així, al 2016 s'han 
capturat 48 tortugues de rierol i 122 d'estany. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1032156-mes-

captures-de-tortugues-exotiques.html 

 

 
 
2.2.- ARTICLES INTERNET / ARTÍCULOS INTERNET / INTERNET ARTICLES 

 
2.2.1. MITJÀ DIGITAL / MEDIO DIGITAL / DIGITAL MASS MEDIA 
 
 

 ARA.CAT, 29/07/2016 

Capturen una tortuga amb aspecte de 
cocodril a l’estany de Banyoles que era 
un perill per la seva mossegada 

L’exemplar, d’uns 20 centímetres, és d’una espècie exòtica que pot arribar a 

pesar 16 quilos quan és adult 
ARA Banyoles ACTUALITZADA EL 29/07/2016 16:13 

    

   

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1032156-mes-captures-de-tortugues-exotiques.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1032156-mes-captures-de-tortugues-exotiques.html
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La tortuga mossegadora que s'ha capturat a Banyoles vista des del darrere / ACN 

Tècnics del Consorci de l’Estany han atrapat una tortuga 

mossegadora (‘Chelydra serpentina’) en una cuneta inundada prop de l’estany 

de Banyoles després que algú l’alliberés. És un exemplar jove que fa uns 

20 centímetres, i quan és adult pot arribar a pesar 16 quilos. A banda de ser 

una espècie exòtica originària d'Amèrica del Nord, té una mossegada molt 

potent, i per tant era un autèntic perill per a qualsevol persona que l’hagués 

tocat pensant-se que era una tortuga d’aigua inofensiva. 

La van descobrir per casualitat i la van poder identificar gràcies als 

coneixements sobre amfibis de les persones que la van inspeccionar. “ Té la 

cua i la closca amb protuberàncies similars a un cocodril petit, i el cap i el coll 

és com el d’una serp, el dispara ràpidament i atrapa la presa”, explica el 

director tècnic del Consorci de l’Estany,Miquel Campos. És la tercera que 

troben a la zona en els últims 15 anys. “No convé trobar-nos aquesta tortuga a 

la natura perquè s’adapta fàcilment a l’entorn i perquè algú podria prendre mal”. 

La tortuga estava mig enterrada entre el llot i la fullaraca, però les 

protuberàncies de la closca la van delatar. Ara estan pendents de traslladar-la 

al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (Alt Empordà) on podrà 

viure en captivitat. 
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ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.ara.cat/comarquesgironines/Capturen-cocodril-lestany-Banyoles-

mossegada_0_1622237892.html 

 
 
 

 VILAWEB, 29/07/2016 

 

Capturen una tortuga amb aspecte de 

cocodril a l’Estany de Banyoles que era un 

perill per la seva mossegada 

L’exemplar, d’uns 20 centímetres, és d’una espècie exòtica que pot 

arribar a pesar 16 quilos quan és adult 

Aquest text és un servei de l'agència ACN.  VilaWeb no ha intervingut ni en la selecció, ni en la redacció, ni 

en el contingut de la notícia. 

 29.07.2016  09:21 

 

ACN Banyoles.-Tècnics del Consorci de l’Estany han atrapat una tortuga 

mossegadora (‘Chelydra serpentina’) en una cuneta inundada a prop de 

l’Estany de Banyoles després que algú l’alliberés. És un exemplar jove que fa 

uns 20 centímetres però quan és adult pot arribar a pesar 16 quilos. A 

banda de ser una espècie exòtica originària d’Amèrica del Nord té una 

mossegada molt potent i per tant era un autèntic perill per a qualsevol 

persona que l’hagués tocat pensant-se que era una inofensiva tortuga 

d’aigua. La van descobrir per casualitat i gràcies a tenir coneixements 

d’aquests amfibis la van identificar. “Té la cua i la closca amb 

protuberàncies similars a un cocodril petit i el cap i el coll és com el d’una 

serp, que li permet disparar ràpidament i atrapar la presa”, explica el 

director tècnic del Consorci de l’Estany, Miquel Campos. És la tercera que 

troben a la zona en els últims quinze anys. 

“No convé trobar-nos aquesta tortuga a la natura perquè s’adapta fàcilment 

a l’entorn i perquè algú podria prendre mal”. Amb aquestes paraules, el 

director tècnic del Consorci de l’Estany, Miquel Campos, subratllava que ha 

estat una sort poder localitzar-lo i atrapar-lo. En declaracions a l’ACN, ha 

explicat que va ser una descoberta fortuïta, que no s’esperaven, mentre 

dimarts passat inspeccionaven una cuneta inundada al costat de la 

carretera de circumval·lació de l’Estany i a l’altra banda de la sortida del 

http://www.ara.cat/comarquesgironines/Capturen-cocodril-lestany-Banyoles-mossegada_0_1622237892.html
http://www.ara.cat/comarquesgironines/Capturen-cocodril-lestany-Banyoles-mossegada_0_1622237892.html
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camp de regates de rem. Estava mig enterrada entre el llot i la fullaraca 

però les protuberàncies a la closca la van delatar. Ara estan pendents de 

traslladar-la al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (Alt 

Empordà) on podrà viure en captivitat. Calculen que té entre 3 i 4 anys –fa 

20 centímetres de llarg- però podria arribar a doblar aquesta mida quan 

sigui adult -és un mascle- arribant a superar els 16 quilos de pes i fins a 36 

quilos en captivitat. Destaca per ser una tortuga d’aigua de color marronós, 

d’aspecte robust i amb detalls similars a un cocodril petit –la cua i la closca 

tenen protuberàncies-. Viu en llocs ombrívols i entollats, normalment 

enterrada entre el fang i la vegetació, on s’alimenta d’invertebrats com ara 

peixos, granotes o libèl·lules. Quan són adults, poden arribar a menjar polls 

d’ocells. Però si per alguna cosa destaca és per tenir una mossegada potent, 

gràcies als llavis altament tallants que, combinats amb un coll de serp 

retràctil i àgil, el converteixen en un hàbil caçador. Unes característiques 

que agraden molt als aficionats de terraris. Es pot comprar per uns 25 o 35 

euros en el cas de tenir un any i el seu preu augmenta de valor com més 

gran és. El comerç d’aquests animals exòtics està molt poc regulat i és difícil 

de controlar sobretot per la comercialització per Internet entre particulars. 

Els experts recorden que si s’allibera de forma fortuïta o intencionada al 

medi natural pot generar greus problemes ambientals a banda de ser un 

perill per a les persones. Un missatge que també ha volgut donar l’alcalde 

de Banyoles, Miquel Noguer. “És lícit perdre l’interès per un animal o 

perquè desconeixia que era tan agressiva, però cal ser responsable i evitar 

alliberar-la en un entorn com l’estany perquè pot ser un perill”, afirma el 

batlle. Així ho demostra el que va succeir l’any 2013 en una petita població 

bavaresa a Alemanya. Va aparèixer un exemplar de tortuga mossegadora 

que va atacar un nen de vuit anys. Li va arrencar un tros de taló d’Aquil·les 

mentre nedava en un llac i va fer disparar les alarmes. Algú també l’havia 

alliberat. La tercera que capturen en 15 anysNo és la primera vegada que 

atrapen un exemplar d’aquesta espècie a l’Estany de Banyoles, un indret 

amb una gran biodiversitat. L’any 2001 van capturar un mascle de 13 quilos 

i l’any 2014 un altre exemplar en un rec de Banyoles. Aquesta espècie, però, 

és una excepció ja que el 86% de les captures de tortuga exòtica que ve fent 

el Consorci de l’Estany des de l’any 2006 –sobretot durant els dos últims 

projectes LIFE Estany 2001-2013 i el que està vigent, el Potamo Fauna- són 

de l’espècie de florida o d’orelles vermelles. Entre les 650 tortugues que 

s’han capturar en aquests deu últims anys, també s’han detectat 7 altres 

espècies o sub-espècies, com ara la falsa tortuga mapa o la tortuga pintada. 

Una dada positiva és que actualment es capturen més individus de tortuga 

d’estany i de rierol, les dues espècies autòctones, que d’exòtica. De moment 
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n’han localitzat 37 enfront de les 11 d’espècies de fora. Això es deu, segons 

el consorci, a la bona aclimatització de les tortugues d’estany procedents 

dels alliberaments que van començar l’any 2011 i també als bons resultats 

de la campanya de control i captura d’exemplars. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 
http://www.vilaweb.cat/noticies/capturen-una-tortuga-amb-aspecte-de-cocodril-a-

lestany-de-banyoles-que-era-un-perill-per-la-seva-mossegada/ 

 
 

 VILAWEB, 03/10/2016 

 

Troben a la comarca de la Selva un 

amfibi mort per un fong que mata 

algunes espècies de forma massiva 

Es tracta d'un exemplar de tòtil ('Alytes obstetrican') que va 

donar positiu per quitridiomicosi, un dels pocs positius 

registrats a Catalunya en els últims anys 

Aquest text és un servei de l'agència ACN. VilaWeb no ha intervingut ni en la selecció, ni en la 

redacció, ni en el contingut de la notícia. 
  

03.10.2016  15:52 

 

ACN Banyoles.-Els tècnics del projecte Life Potamo Fauna han localitzar un 

exemplar de tòtil (‘Alytes obstetricans’) que va morir per quitridiomicosi, 

una patologia greu provocada per un fong que en algunes espècies pot 

causar mortalitats massives d’amfibis, comportant la desaparició o una 

reducció dràstica de poblacions en un indret concret. Es va localitzar la 

primavera passada en una zona humida a tocar del riu Ter a la comarca de 

la Selva. Davant les sospites, van avisar el Cos d’Agents Rurals perquè 

recollissin l’exemplar i el portessin a analitzar, tal com estableix el protocol 

en aquests casos. Les anàlisis han donat positiu, essent un dels pocs casos 

que s’han detectat a Catalunya en els últims anys i que en tingui constància 

el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat. També és el primer que detecta 

a aquest indret en els tres projectes europeus Life que ha gestionat fins ara 

el Consorci Estany amb seu a Banyoles. 

http://www.vilaweb.cat/noticies/capturen-una-tortuga-amb-aspecte-de-cocodril-a-lestany-de-banyoles-que-era-un-perill-per-la-seva-mossegada/
http://www.vilaweb.cat/noticies/capturen-una-tortuga-amb-aspecte-de-cocodril-a-lestany-de-banyoles-que-era-un-perill-per-la-seva-mossegada/
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Els tècnics van descobrir-lo durant el seguiment d’amfibis que es fa a la 

comarca de la Selva en el marc del projecte Conservació de fauna d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 

(LIFE Potamo Fauna). El van trobar en una zona humida a tocar del riu Ter. 

En concret, aquest exemplar de tòtil mort tenia la part inferior de les potes 

del darrere de color rosat, molt probablement a causa de les hemorràgies 

internes causades pel bacteri ‘Aeromonas hydrophila’. Aquest bacteri es 

troba freqüentment al sòl i a l’aigua i es considera part de la flora natural 

dels amfibis, però si es troba en concentracions elevades sobre el cos de 

l’animal causa la malaltia anomenada ‘red legs’, que provoca hemorràgies i 

inflamació a la zona afectada. Actualment, molts patòlegs consideren que 

aquest bacteri es comporta com un patogen oportunista, ja que creix 

exponencialment quan detecta un desequilibri causat per altres agents 

biòtics molt més problemàtics com en aquest cas el fong ‘Batrachochytrium 

dendrobatidis’, causant de la quitridiomicosi, que debilita molt la salut de 

l’animal. Per això, quan es van detectar les potes rosades en l’animal, els 

tècnics van considerar que podia estar afectat també per quitridiomicosi i 

es va procedir al seu anàlisi. Una prova que va confirmar les sospites dels 

tècnics. Segons els científics, la quitridiomicosi afecta els amfibis. En algunes 

espècies pot provocar la mort massiva de poblacions en localitzacions 

concretes mentre que en d’altres no arriba a ser mortal. LIFE Potamo Fauna 

és un projecte de quatre anys de durada (2014-2017) que està finançat per 

fons europeus en un 50%. S’incideix en la conservació d’espècies 

amenaçades com el cranc de riu de potes blanques (‘Austropotamobius 

pallipes’), la nàiade allargada (‘Unio elongatulus’), la tortuga d’estany (‘Emys 

orbicularis’), els cargolets (‘Vertigo moulinsiana’ i ‘Vertigo angustior’) i 

amfibis com el tòtil. També es lluita contra diverses espècies exòtiques 

invasores. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.vilaweb.cat/noticies/troben-a-la-comarca-de-la-selva-un-amfibi-mort-

per-un-fong-que-mata-algunes-especies-de-forma-massiva/ 
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2.2.2. PÀGINES WEB  / PÀGINAS WEB / WEBSITES 

 

 www.consorcidelestany.org 

 

- Troben una tortuga mossegadora a l’Estany de Banyoles, 

29/07/2016 

 

 
 

http://www.consorcidelestany.org/
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- Peixos, nàiades i cargolines de ribera protagonistes de l’expositor 

del LIFE Potamo Fauna a la Fira de Sant Martirià de Banyoles, 

21/11/2016 
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 www.consorcidelter.cat 

 

- Detectat un tòtil mort afectat per quitridiomicosi que podria estar 

relacionada amb la regressió observada en certes espècies 

d’amfibis, 03/10/2016 

 

 

http://www.consorcidelter.cat/
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- Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb cranc 

de riu autòcton, 10/11/2016 
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 www.lifepotamofauna.org 

 

- Estudiants d’Olot es consciencien sobre la problemàtica del cranc 

americà, 07/07/2016 

 

 

http://www.lifepotamofauna.org/
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- Més de 800 estudiants ja han visitat l’exposició sobre el LIFE, 

07/07/2016 
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- Continuen les xerrades al territori per prevenir la introducció 

d’espècies exòtiques, 07/07/2016 
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- El projecte Potamo Fauna present en diverses jornades i 

congressos estatals i europeus, 07/07/2016 
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- En dos anys s’han capturat gairebé 250 tortugues exòtiques al riu 

Ter i a l’estany de Banyoles, 07/07/2016 
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- Els crancs de riu autòctons de la Península Ibérica es divideixen 

en dos grups genètics diferents, 07/09/2016 
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- Detectat un tòtil mort afectat per quitridiomicosi que podria estar 

relacionada amb la regressió observada en certes espècies 

d’amfibis, 03/10/2016 
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- Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb cranc 

de riu autòcton, 10/11/2016 
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- Peixos, nàiades i cargolines de ribera protagonistes de l’expositor 

del LIFE Potamo Fauna a la Fira de Sant Martirià de Banyoles, 

23/11/2016 
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- La tortuga d’estany protagonista de l’Espai Terra de Televisió de 

Catalunya, 22/12/2016 
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- Es constata l’èxit de les primeres translocacions de peixos 

autòctons, 22/12/2016 
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- Tècnics del LIFE Potamo Fauna presenten dues comunicacions al 

XIV Congrés Luso-Espanyol d’Herpetologia de Lleida, 

22/12/2016 
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- L’exposició sobre el Potamo Fauna visita nou municipis més 

durant el segon semestre d’aquest 2016, 22/12/2016 
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- Aquesta tardor s’han editat materials didàctics pels alumnes que 

visiten l’exposició del Potamo Fauna, 22/12/2016 
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- La propera tardor tindran lloc a Girona dos congressos sobre 

espècies exòtiques invasores i sobre l’estudi i conservació de 

mol·luscs de rius i zones humides, 22/12/2016 
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- Augmenten les captures de tortugues exòtiques en el marc del 

projecte LIFE Potamo Fauna, 22/12/2016 
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 http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa 

 

- Aquesta tardor s’han alliberat 700 crancs a les conques dels rius 

Fluvià, Ter i Muga en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, 

14/11/2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa
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2.3.- AGÈNCIA DE NOTÍCIES / AGENCIA DE NOTICIAS / NEWS AGENCY   

 

 AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES, 29/07/2016 

Capturen una tortuga amb aspecte de 

cocodril a l’Estany de Banyoles que era 

un perill per la seva mossegada 

L’exemplar, d’uns 20 centímetres, és d’una espècie exòtica 

que pot arribar a pesar 16 quilos quan és adult 
ACN Banyoles .- 

 

o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

La tortuga mossegadora que s'ha capturat a prop de l'Estany de Banyoles aquest 

juliol del 2016. Pla general. (Horitzontal) 

 

o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

La tortuga mossegadora que s'ha capturat a prop de l'Estany de Banyoles aquest 

juliol. Imatge del 28 de juliol del 2016.... 

 

http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal
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o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

La tortuga mossegadora que s'ha capturat a prop de l'Estany de Banyoles aquest 

juliol. Imatge del 28 de juliol del 2016.... 

 

o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

Detall del cap de la tortuga mossegadora que s'ha capturat a prop de l'Estany de 

Banyoles aquest juliol. Imatge del 28... 

 

o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

L'indret on aquest juliol van capturar la tortuga mossegadora a prop de l'Estany de 

Banyoles. Pla general. (Horitzontal) 

 

http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal-2
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal-2
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-general-horitzontal-2
http://www.acn.cat/foto/item/detall-del-cap-de-la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-detall-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/detall-del-cap-de-la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-detall-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/detall-del-cap-de-la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-aquest-juliol-imatge-del-28-de-juliol-del-2016-pla-detall-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/l-indret-on-aquest-juliol-van-capturar-la-tortuga-mossegadora-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/l-indret-on-aquest-juliol-van-capturar-la-tortuga-mossegadora-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/l-indret-on-aquest-juliol-van-capturar-la-tortuga-mossegadora-a-prop-de-l-estany-de-banyoles-pla-general-horitzontal
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o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

La tortuga mossegadora que s'ha capturat a Banyoles vista des de darrere. Pla 

general. (Horitzontal) 

 

o  

Divendres, 29 Juliol 2016 

Imatge d'un exemplar adult capturat també al riu Matamors que es troba al Centre de 

Reproducció de Tortugues de... 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.acn.cat/text/item/capturen-una-tortuga-amb-aspecte-de-cocodril-a-l-

estany-de-banyoles-que-era-un-perill-per-la-seva-mossegada 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-banyoles-vista-des-de-darrere-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-banyoles-vista-des-de-darrere-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/la-tortuga-mossegadora-que-s-ha-capturat-a-banyoles-vista-des-de-darrere-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/imatge-d-un-exemplar-adult-capturat-tambe-al-riu-matamors-que-es-troba-al-centre-de-reproduccio-de-tortugues-de-l-albera-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/imatge-d-un-exemplar-adult-capturat-tambe-al-riu-matamors-que-es-troba-al-centre-de-reproduccio-de-tortugues-de-l-albera-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/foto/item/imatge-d-un-exemplar-adult-capturat-tambe-al-riu-matamors-que-es-troba-al-centre-de-reproduccio-de-tortugues-de-l-albera-pla-general-horitzontal
http://www.acn.cat/text/item/capturen-una-tortuga-amb-aspecte-de-cocodril-a-l-estany-de-banyoles-que-era-un-perill-per-la-seva-mossegada
http://www.acn.cat/text/item/capturen-una-tortuga-amb-aspecte-de-cocodril-a-l-estany-de-banyoles-que-era-un-perill-per-la-seva-mossegada
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2.4.- TELEVISIÓ / TELEVISIÓN / TELEVISION 

 
2.4.1.- LOCAL 
 

 LA XARXA DE TELEVISIONS LOCALS, 24/08/2016 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/capitol-38-vallfogona-de-ripolles 

 

 

 TELEVISIÓ DE BANYOLES, 16/12/2016 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/5833-el-

projecte-life-potamo-fauna-determina-que-la-poblacio-de-tortugues-exotiques-a-l-

estany-de-banyoles-esta-controlada 

 

 

 
2.4.2.-REGIONAL 
 

 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, 11/10/2016 

 

reportatge sobre la tortuga d’estany (Emys orbicularis) en el marc del projecte LIFE 

Potamo Fauna a l’Espai Terra de Televisió de Catalunya, es pot veure a partir del 

minut 7 aproximadament. 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espai-terra-

11102016/video/5625002/ 

 

 
 

 

2.5.- RÀDIO /RADIO /RADIO NEWS 

 
2.5.1.- LOCAL 
 

 RÀDIO BANYOLES, 29/07/2016 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14123&t=Capturen+una+tortuga+ex

%C3%B2tica+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+que+era+un+perill+per+la+

seva+mossegada 

 

 RÀDIO BANYOLES, 19/12/2016 

 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14623&t=La+poblaci%C3%B3+de+t

ortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+est%C3%A0

+%E2%80%9Ccontrolada%E2%80%9D 

 

http://www.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/capitol-38-vallfogona-de-ripolles
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/5833-el-projecte-life-potamo-fauna-determina-que-la-poblacio-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-esta-controlada
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/5833-el-projecte-life-potamo-fauna-determina-que-la-poblacio-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-esta-controlada
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/5833-el-projecte-life-potamo-fauna-determina-que-la-poblacio-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-esta-controlada
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espai-terra-11102016/video/5625002/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espai-terra-11102016/video/5625002/
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14123&t=Capturen+una+tortuga+ex%C3%B2tica+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+que+era+un+perill+per+la+seva+mossegada
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14123&t=Capturen+una+tortuga+ex%C3%B2tica+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+que+era+un+perill+per+la+seva+mossegada
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14123&t=Capturen+una+tortuga+ex%C3%B2tica+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+que+era+un+perill+per+la+seva+mossegada
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14623&t=La+poblaci%C3%B3+de+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+est%C3%A0+%E2%80%9Ccontrolada%E2%80%9D
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14623&t=La+poblaci%C3%B3+de+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+est%C3%A0+%E2%80%9Ccontrolada%E2%80%9D
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14623&t=La+poblaci%C3%B3+de+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles+est%C3%A0+%E2%80%9Ccontrolada%E2%80%9D
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2.5.2.- REGIONAL 
 

 CATALUNYA RÀDIO, 03/10/2016 

 

Notícia sobre la detecció d’un tòtil mort afectat de quitridiomicosi al riu Ter. Es pot 

escoltar entre el minut 1 i 28 segons i el minut 2 i 7 segons. 
 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-consorci-del-

ter-adverteix-que-el-nou-decret-de-sequera-es-insostenible-per-al-

ter/audio/934853/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-consorci-del-ter-adverteix-que-el-nou-decret-de-sequera-es-insostenible-per-al-ter/audio/934853/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-consorci-del-ter-adverteix-que-el-nou-decret-de-sequera-es-insostenible-per-al-ter/audio/934853/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-consorci-del-ter-adverteix-que-el-nou-decret-de-sequera-es-insostenible-per-al-ter/audio/934853/
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3.- RODES DE PREMSA / RUEDAS DE PRENSA / PRESS 

CONFERENCE 
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4.- COMUNICATS DE PREMSA / COMUNICADOS DE PRENSA / 

PRESS RELEASES 
 

 06/07/2016. El govern d’Hongria s’interessa pel projecte LIFE Potamo 

Fauna 

 03/10/2016. Detectat un tòtil mort a causa de la quitridiomicosi que 

podria estar relacionada amb la regressió observada en certes espècies 

d’amfibis 

 10/11/2016. Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb 

cranc de riu autòcton 
 15/12/2016. Augmenten les captures de tortugues exòtiques en el marc 

del projecte LIFE Potamo Fauna 
 

ADJUNTEM ELS COMUNICATS  

ADJUNTAMOS LOS COMUNICADOS 

ATTACHED PRESS RELEASES BY THE PROJECT 
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5.- ESTADÍSTIQUES /ESTADÍSTICAS /OUTPUTS 

 
 

TIPUS DE MITJANS / TIPOS DE MEDIOS / TYPE OF MEDIA 
 

No. 

 

Rodes de premsa / Ruedas de prensa / News 

conference 

 

 

0 

 

Comunicats de premsa / Comunicados de prensa / 

Press releases  

 

 

4 

 

Premsa escrita nacional / Prensa escrita nacional / 

General public article in national press 

 

 

0 

 

Premsa escrita local / Prensa escrita local / General 

public article in local press 

 

 

11 

 

Premsa escrita regional / Prensa escrita regional / 

General public article in regional press 

 

 

0 

 

 

Articles especialitzats / Artículos especializados / 

Specialised press article 

 

 

0 

 

Televisió nacional / Televisión nacional / News in 

national TV 

 

 

0 

 

Televisió local / Televisión local / News in local TV 

 

 

2 

 

Televisió regional / Televisión regional / News in 

regional TV 

 

 

1 

 

Ràdio nacional / Radio nacional / News in national 

Radio  

 

 

0 

 

Ràdio local / Radio local / News in local Radio 

 

 

2 

 

Ràdio regional / Radio regional / News in regional 

Radio 

 

 

1 

 

Articles Internet / Artículos Internet / Internet 

 

24 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 
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Articles 

 

Agències de notícies / Agencias de noticias / News 

Agency 

 

 

1 

 

TOTAL 

46 

 

 


