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RESUM
T. hermanni és un rèptil considerat d’interès comunitari a Europa, ja que és una espècie que està
amenaçada. L’espècie es distribueix en llocs concrets de la regió mediterrània, on els incendis
són un fenomen natural comú. Actualment a les Illes Balears el grup interdisciplinari d’ecologia
de la UIB és la principal entitat que es dedica als estudis d’aquesta espècie. Seguint aquesta línia
temàtica, el present treball pretén estudiar les alteracions que han provocat un seguit d’incendis
a una població de tortugues i al seu hàbitat a Son Doblons (Petra, Mallorca). Per tal de realitzar
aquest estudis s’han comparat les distintes dades de mortalitat que varen provocar els incendis
per a conèixer les repercussions que van tenir sobre la població de T. hermanni. A continuació
s’ha realitzat una segona comparativa entre les dades dels individus supervivents del darrer
incendi (2015) i la població actual (2019). D’aquesta manera s’ha pogut observar que els incendis
han produït un cert envelliment sobre la població de tortugues. Finalment, s’ha realitzat un estudi
de la evolució de la vegetació provocada pels incendis i quina és la distribució actual de l’espècie
segons el tipus de vegetació. S’ha pogut observar que les tortugues mostren certa preferència
per les zones de vegetació en transició que no han arribat al darrer estadi de la successió
ecològica.

ABSTRACT
T. hermanni is a reptile considered of communitarian interest in Europe, because it is a threatened
species. The species is distributed in specific places in the Mediterranean region, where fires are
a common natural phenomenon. Currently, in the Balearic Islands the interdisciplinary ecology
group of the UIB is the main entity that is dedicated to the studies of this species. Following this
thematic line, this work aims to study the alterations that have caused a series of fires in a
population of tortoise and their habitat in Son Doblons (Petra, Mallorca). To carry out these
studies, the different mortality data that caused the fires were compared to know the
repercussions they had on the population of T. hermanni. Next, a second comparison was made
between the data of the surviving individuals of the last fire (2015) and the current population
(2019). In this way it has been observed that the fires have produced a certain aging on the
population of tortoise. Finally, a study has been made of the evolution of the vegetation caused
by the fires and which is the current distribution of the species according to the type of vegetation.
It has been observed that the tortoise shows a certain preference for areas of vegetation in
transition that have not reached the last stage of the ecological succession.
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1.-Introducció
Testudo hermanni (Gmelin, 1789),coneguda com la Tortuga Mediterrània, és un rèptil herbívor,
terrestre i diürn que pertany a la família Testudinae, que presenta dimorfisme sexual (Figura 1).
Aquesta tortuga només es distribueix a la Regió Mediterrània d’Europa i se’n diferencien dues
subespècies: Testudo h. hermanni i la Testudo h. boettgeri (Bour, 1987). Tot i que s’han descrit
una tercera subespècie catalogada com a Testudo h. hecegovinensis per Werner, 1899
(Betolero, 2015); la majoria d’autors considera que aquesta subespècie forma part de Testudo
h. boettgeri .
-

Testudo h. hermanni es distribueix per França, Itàlia i Espanya.
Testudo h. boettgeri es distribueix sobre la zona dels Balcans per Croàcia, Grècia,
Bulgària, Albània, Sèrbia, Macedònia, Romania i Turquia.

Figura 1: Dimorfisme Sexual Testudo h. hermanni, femella (esquerra) i mascle (dreta). Font:
Testudines.org

El present estudi es centra en Testudo h. hermanni la qual és distribueix majoritàriament en les
costes d’Itàlia, i en les seves illes majors i menors: Sicília, Sardenya i la zona oriental de Còrsega;
Pantelleria i Lampedusa. També podem trobar poblacions de Testudo h. hermanni a les
comunitats de Catalunya i a les Illes Balears. Finalment a França podem trobar poblacions de
Testudo h. hermanni al sud de la Provença – Alps- Costa Blava. (Figura 2)

Figura 2: Distribució global de l’espècie Testudo hermanni. Font: Composició a partir de fonts de
Vetter, 2006; Rogner, 2005.
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T. hermanni està considerada d’interès comunitari en el marc legislatiu europeu, la qual apareix
en l’Annex II de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE). A Espanya està considerada com
espècie vulnerable segons el Libro Rojo de los vertebrados d’España y las Baleares. (Lorente et
al., 2002). Es considera una espècie vulnerable, ja que, la única població autòctona la trobem a
la Serra de l’Albera. En canvi a les Illes Balears, s’inclou al Catàleg Balear d’Espècies
Amenaçades (Decret 75/2005) al llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial
d’acord amb el RD 139/2011.
Les poblacions ibèriques del Garraf, Delta de l’Ebre i les de les Illes Balears foren introduïdes per
l’home (Lorente et al., 2002). Diversos estudis sobre les relacions genètiques que s’han realitzat
sobre diverses poblacions de T. h. hermanni, han considerat que les poblacions de les Illes
Balears són introduïdes (van der Kuyl et al, 2002; Fritz et al, 2006; Pérez et al, 2014).
Les restes més antigues de la tortuga mediterrània a les Illes Balears, s’han trobat a poblat
talaiòtic de s’Illot (Manacor, Mallorca), aquestes restes daten abans del s.II a.C (Uerpmann,
1971). Es creu que les primeres poblacions de tortugues de Mallorca i Menorca podrien provenir
de la península ibèrica i de Sicília. Aquesta teoria es recolza, degut a que els seus haplotips són
els mateixos (Fritz et al., 2006):
-

El H3 a Mallorca que coincideix amb el de la Península Ibèrica
El H3 i H5 a Menorca que coincideix amb el de la Península Ibérica i Sicília (Figura 3).

Figura 3: Distribució dels Haplotips de Testudo hermanni. Font: (Fritz et al., 2006)

A les Balears l’espècie només es distribueix a les illes de Mallorca i Menorca (Figura 4). A
Menorca trobem una de les majors poblacions de T. h. hermanni, mentre que a Mallorca pareix
ser que es troba en estat de regressió (Viada, 2006).
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Figura 4: Distribució a les Balears de Testudo h. hermanni en quadricules d’1x1 km. Font: Projecte
Bioatles

Una de les principals amenaces que afecten les poblacions de la tortuga mediterrània són els
incendis (Cheylan, 1984). Els incendis són un fenomen de la regió mediterrània, degut a les seves
particularitats climàtiques i de la seva vegetació, les quals intensifiquen la probabilitat d’incendis
durant períodes de sequera que es solen succeir durant l’estiu (Gordi; Pintó; Vila, 1996).
Els incendis amenacen les poblacions de tortugues, no només reduint directament el nombre
d’exemplars afectats pel foc. Sinó que també per la pèrdua i degradació dels seus hàbitats, els
quals formen part del seu ecosistema (Wilson, 1994; Whelan,1995; Brooks i Esque, 2002).
Els estudis que s’han realitzat fins al moment a les Illes Balears sobre Testudo h. hermanni
respecte les densitats i la evolució de les seves poblacions són escassos (Mateo, 2011). Aquests
fan referència al seu estat de conservació i a altres aspectes biològics o ecològics de la pròpia
espècie. A més, bona part dels estudis es centren a l’illa de Menorca, degut a que les poblacions
d’aquesta illa es troben en bon estat de conservació. De fet, del que major manca informació és
sobre com afecten els incendis les poblacions de T. h. hermanni i com es recuperen aquestes
després d’aquestes pertorbacions ambientals.
El grup interdisciplinari d’ecologia de la UIB (Universitat de les Illes Balears) treballa en el
coneixement de les poblacions de Testudo a les Balears, especialment sobre T. hermanni. Per
aquesta raó, el present treball s’emmarca dins aquesta línia d’estudi i pretén avaluar si una
successió d’incendis modifica les característiques d’una població de Testudo h. Hermanni, així
com el seu habitat.

1.1.-Objectiu general
Aquest estudi pretén avaluar quin és l’efecte que tenen els incendis sobre la dinàmica poblacional
de T. hermanni a l’illa de Mallorca.
Els incendis tenen un efecte directe sobre les poblacions de tortuga el qual es tradueix amb la
mortalitat que provoquen. A més, afecten directament els habitats on es desenvoluparan els
individus que han sobreviscut i de les noves generacions.
8

Per tant, l’estudi poblacional s’ha fet des de dues perspectives:
1. S’ha analitzat quin ha estat l’efecte dels incendis sobre les poblacions de tortuga just
unes setmanes després d’haver-se produït l’incendi.
-

S’ha observat la mortalitat total que ha provocat cada incendi en relació a la seva
superfície.
Per tal de analitzar els canvis proporció de sexes i estructura de la població en classes
d’edats provocats per els incendis s’han tingut en compte el nombre total d’individus
morts.

2. S’ha analitzat quin ha estat l’efecte post-incendi. En aquest cas només s’han tingut en
compte els individus vius dels mostreigs del 2015 i el 2019; ja que són els anys que s’han
trobat més individus vius.
-

S’han observat s’hi hi ha hagut canvis en l’estructura de la població en classes d’edats i
proporció de sexes.
S’ha elaborat una taula de vida per tal de poder analitzar la mortalitat, la supervivència i
la esperança de vida per a cada grup d’edat o cohort (Krebs, 2009).

1.2.-Objectius específics
Els objectius específics es centren amb els canvis que han produït els incendis sobre l’hàbitat de
les tortugues de la finca de Son Doblons (Petra). En aquest cas, s’ha realitzat una anàlisi espaitemporal de les tipologies de vegetació a conseqüència dels incendis. Aquest estudi pretén
respondre una sèrie de objectius específics:
1. Com han influït els incendis sobre la distribució de les distintes topologies de vegetació?
El que es pretén en aquest objectiu és veure si els incendis han afavorit el desenvolupament de
determinades tipologies de comunitats vegetals. Hi ha moltes espècies de plantes de la regió
mediterrània que es caracteritzen per tenir mecanismes de defensa enfront els incendis (Hutto,
2008; Baker, 2009; Pausas i Keely, 2009); degut a que aquestes, han conviscut i evolucionat al
llarg del temps amb el foc.
2. Mostren les tortugues preferències per una determinada tipologia de comunitat vegetal?
T. hermanni és una espècie ectotèrmia la qual empra l’energia del sol per mantenir una
temperatura corporal determinada que li permeti desenvolupar les seves activitat metabòlica. Per
aquesta raó, la primera activitat que realitzen durant el dia és agafar temperatura corporal. No
obstant, l’espècie també necessita zones que siguin ombrívoles, ja sigui per descansar com per
la posta dels ous. Tot i ser una espècie ectotèrmia l’espècie no pot superar un determinat llindar
de temperatura, ja que això suposaria la seva mort. Segons aquesta premissa es pretén observar
quin és el tipus de vegetació preferent de T. hermanni.
3. Poden els incendis haver afavorit l’habitat on habiten les tortugues?
Aquest objectiu esta molt relacionat amb els anteriors. Després dels incendis, algunes de les
espècies de plantes de la regió mediterrània, rebroten amb més força. Aquests nous brots són
tendres i baixos; per tant, les tortugues tindran una major font d’aliment en el seu abast. A més,
en cas de que els incendis hagin afavorit una tipologia de comunitat vegetal preferent per la
tortuga mediterrània; podria ser que els individus que han sobreviscut i els nous nats es trobin
en unes condicions favorables per al seu desenvolupament.
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2.-Materials i Mètodes
El mètode científic utilitzat per a dur a terme aquest estudi és el mètode empíric-analític. El qual
consta de dues fases:
-

Observació i recollida de dades: El qual s’ha dut a terme a partir d’un mostreig de la zona
d’estudi i el recull de la informació històrica del grup d’Ecologia Interdisciplinari de la UIB.
Anàlisi de les dades: A partir de procediments estadístics, softwares informàtics i fonts
cartogràfiques.

A partir de l’observació i el anàlisi de dades es pretén explicar la evolució de la població de T.
hermanni i del seu hàbitat a la finca de Son Doblons (Petra); a través de la comparació d’uns
mostreig realitzats posteriorment als incendis del 2008, 2010 i 2015 pel grup d’Ecologia
Interdisciplinària de la UIB amb el mostreig que s’ha realitzat per al present treball. Per analitzar
els hàbitats s’ha dut a terme un anàlisi a partir de diferents eines de Sistemes d’Informació
Geogràfica (SIG) i diversos procediments estadístics.

2.1.-Àrea d’Estudi
Son Doblons, és una finca privada situada a Mallorca (Illes Balears) al municipi de Petra (Figura
5) . Aquest terreny té una extensió d’unes 72 hectàrees i es troba dins de la conca del Torrent de
la Borges. Na Borges és una zona declarada com a LIC per la xarxa natura 2000. Aquest espai
es caracteritza per tenir una de les zones de garriga més ben conservada de Mallorca. També
és important perquè a la desembocadura s’hi desenvolupa una petita zona humida i un sistema
dunar. A més, és l’habitat de d’una de les majors poblacions de T. hermanni de Mallorca de la
qual Son Doblons hi forma part.

Figura 5: Localització Son Doblons. Font: Ortofoto 2015, IDEIB. Elaboració pròpia ArcGis.
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La vegetació predominant de l’àrea d’estudi és la garriga d’ullastre (Olea europaea L. var.
sylvestris) i de mata (Pistacia lentiscus). En la qual podem distingir dos hàbitats diferents típics
de la regió Mediterrània semi àrida, els quals es consideren d’importància comunitària per la
directiva hàbitats (92/43/CEE) (IDEIB, Hàbitats 2005).
-

-

Ullastrars i mates no arborescents (Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae), Comunitat
inclosa dins l’hàbitat d’importància comunitària 5330 Matolls termo-mediterranis i predesèrtics
Fenassars (Hypochoerido- Brachypodietum retusi), comunitat inclosa dins l’hàbitat
prioritari 6220* Prats i erms mediterranis amb gramínies anuals, basòfils (TheroBrachypodietea).

Són Doblons és una zona amb antecedents d’incendis històrics. En aquest indret s’han produït
nombrosos incendis entre els que es destaquen (Comunicat d’incendi forestal, Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 2015):
-

Un incendi el tres de setembre del 1992.
Tres incendis que es varen produir al 1998. El sis i el setze d’agost se’n van produir dos
i el tercer es va ocasionar el quatre de setembre.
Finalment anterior als incendis analitzats en aquest treball és va produir un darrer incendi
el disset d’agost del 2004.

Tots els incendis s’han ocasionat durant l’estiu quan les condicions són més propicies per a la
propagació d’incendis.
A partir de l’any 2004 s’han registrat sis incendis més, a partir dels quals es varen començar a
recopilar dades de T. hermanni. (Figura 6).

Figura 6. Àrea dels incendis objecte d’estudi. Font: IBANAT, 2019.
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Els incendis són una de les amenaces més importants per les poblacions de T. h. hermanni. De
fet és la principal causa de mortalitat d’aquesta espècie. El impacte d’un incendi, sobre les
poblacions de les tortugues està estretament lligada a la seva activitat anual (Vetter, 2006).
Els període d’activitat de T. h. hermanni és aproximadament de 8 mesos, ja que durant els mesos
de novembre a febrer les tortugues segueixen un període d’hibernació. De febrer a març
comença el seu cicle d’activitat que s’intensifica els mesos d’abril i maig. A partir del juny la seva
activitat comença a disminuir fins al novembre, moment en que comença el període d’hibernació
(Bertolero,2002).
El cicle de màxima activitat, coincideix amb el període d’aparellament, el qual es dona a la
primavera; ja que és una estació calorosa i en la qual abunda el menjar. A més, les tortugues
mediterrànies són una espècie ectotèrmia, la qual empra energia solar per poder realitzar altres
activitats. Durant els mesos d’agost i setembre es torna a produir un increment de l’activitat per
l’aparellament.
Per entendre la mortalitat que produïren aquests incendis s’ha de considerar la seva extensió i
quina època de l'any es varen produir.
-

-

1 Incendi al 2008: Aquest incendi es va produir a principis del més de setembre i va
arrasar 14,7 hectàrees.
2 Incendis al 2010: Aquests incendis són els que van arrasar una major superfície. El
primer incendi es va originar a finals d’agost a la finca de Montserrat i es va anar
expandint fins arribar a Son Doblons on va cremar unes 23 hectàrees. El segon incendi
es va produir a principis de setembre i va arrasar un total de 30 hectàrees de les quals
22 formen part de la finca de Son Doblons.
3 Incendis al 2015: Aquest any es varen produir tres incendis amb un lapse de temps
d’una setmana. El primer es va produir el 5 d’agost i va arrasar unes 20 hectàrees de la
finca de Son Doblons. Mentre que els segon i el tercer incendi es va originar el 13 d’agost.
Aquests van tenir dos focus els quals van cremar un 16 i l’altre 4 hectàrees.

Degut als incendis que s’han produït a Son Doblons la Conselleria de Medi Ambient, va prendre
mesures per afavorir la conservació de T. hermanni. Per aquesta raó l’any 2011 es varen alliberar
una sèrie de tortugues a la zona (Figura 7), procedents del Centre de Recuperació de Fauna del
COFIB.

Figura 7: Nombre d’individus alliberats per la Conselleria de Medi ambient a la finca de Son Doblons.
Font: Dades proporcionades per S.Pinya, 2019
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2.2.-Mostreig
La recollida de dades s’ha dut a terme a través de treball de camp en el qual s’ha seguit el mètode
de mostreig conegut com a hand-capturing. Aquest mètode, es basa en cercar i capturar
directament els individus de manera manual.
Tot i que s’ha procurat cobrir tota la zona d’estudi, les zones on es varen produir els incendis han
estat més mostrejades. Sobretot les àrees dels darrers incendis que es varen produir al 2015.
Per a realitzar el mostreig s’han fet 16 sortides de camp distribuïdes els mesos de març, abril,
maig i principis de juny de 2019. Com s’ha comentat anteriorment, aquest període coincideix amb
el període de màxima activitat de T. hermmani. S’ha procurat recopilar les dades durant la
mateixa franja horària, entre les 9 i les 13. Per tal de reflectir el treball de camp que s’ha dut a
terme s’ha elaborat un gràfic de l’esforç de mostreig en el qual es representa la relació entre el
nombre d’individus detectats en cada sortida de camp i el nombre d’hores que s’ha dedicat cada
dia al mostreig de T. hermanni (Figura 8).

Figura 8: Esforç de Mostreig. Font: Elaboració pròpia.

2.3.-Identificació i Georeferenciació
Per tal de identificar els individus, s’ha utilitzat una metodologia no invasiva a través d’un sistema
de foto-reconeixement mitjançant l’ús del software APHIS (Moya et al., 2015). Aquesta
metodologia es fonamenta en el reconeixement individual a partir de marques naturals al plastró
de les tortugues. Aquestes marques son unes taques de color negre que recorren
longitudinalment el plastró i que són úniques per a cada individu. Per la qual cosa, a cada mostra
se’ls ha pres una fotografia de la closca i el plastró.
S’han carregat les distintes imatges dels plastrons a l’APHIS per tal d’identificar els individus i
determinar les re-captures de cada mostreig.
El sistema de coordenades projectades utilitzat ha estat el ETRS89/UTM zona 31, d’acord amb
el que estableix la Directiva INSPIRE per la qual el Consell Superior Geogràfic va declarar com
a sistema de referència geodèsic d’Espanya, per a la Península Ibérica i les Illes Balears (LISIGE,
Llei 14/2010). Aquest sistema de coordenades funciona per metres. S’ha utilitzat un GPS per tal
de “GEO referenciar” cada mostra. D’aquesta manera podrem conèixer en quina zona de cada
incendi s’ha trobat cada individu.

2.4.-Mesures morfològiques
Un dels atributs més importants alhora de dur a terme estudis poblacionals és el sexe de cada
individu. T. hermanni és una espècie que presenta dimorfisme sexual. Els mascles i les femelles
es diferencien principalment per la forma del plastró i per la longitud de sutura de les plaques
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anals (Stubbs et al, 1985). Per una banda, els macles tenen el plastró còncau i les plaques anals
més separades; a més solen ser més petites i tenen la coa més llarga que les femelles. Per altra
banda, les femelles tenen el plastró pla i les plaques anals més juntes; solen ser més grosses
que els mascles i amb la coa més petita (Figura 1).
Per tal d’analitzar com ha evolucionat la població de T. h. hermanni de la finca de Son Doblons
(Petra, Mallorca), s’ha seguit una metodologia que parteix d’unes dades de mostreig recollides
del nombre d’individus vius i morts després de cada incendi dels anys 2008, 2010, 2015.
Posteriorment s’ha realitzat un mostreig sobre la població de tortugues de la zona d’estudi durant
la època de màxima activitat, entre els mesos de març, abril i maig del 2019. Aquestes dades
s’han comparat entre si, mitjançant tècniques estadístiques per a estimar com ha evolucionat la
població de T. hermanni
Per arreplegar mostres de T. h. hermanni, s’han realitzat diverses sortides de camp a peu, GEO
referenciant tots els exemplars. Les sortides de camp s’han realitzat entre les 09:00 i les 17:00h;
franja horària, la qual coincideix amb la màxima activitat diària de l’espècie al llarg de la
primavera. Per tal de GEO referenciar la posició de les mostres, s’ha utilitzat un GPS. De cada
exemplar s’ha identificat el sexe i la localització, així com l’activitat que estava realitzant l’individu.
S’han pres diverses mesures morfològiques: el pes, la longitud del plastró (LP) i de l’espaldar
(LC). Per a recopilar aquestes mesures s’ha utilitzat una bàscula i un peu de rei digital. Els juvenils
menors de dos anys no s’han pesat, degut a que la bascula en alguns casos no reconeixia el seu
pes.

2.5.-Recursos Cartogràfics
Els recursos cartogràfics són eines molt útils a l’hora de analitzar dades geogràfiques, les quals
en permetran representar en un determinat espai-temps aquella informació que es representativa
per el present estudi i realitzar càlculs a partir d’aquesta. Alguns elements que s’han representat
són:
-

La zona d’estudi, que correspon a la finca de Son Doblons.
Les àrees dels incendis.
La evolució de la vegetació a causa dels incendis que s’hi ha produït.
La distribució espacial de la tortuga mediterrània (Testudo h.).

Per a digitalitzar i treballar les dades del mostreig s’ha utilitzat un SIG, concretament s’ha emprat
el software informàtic ArcGis. Aquest software permet representar la informació espacial i operar
sobre aquests per extreure nova informació.
Molta de la informació espacial de base a estat cedida per webs especialitzades com poden ser
l’IDEIB o l’IGN; com poden ser les Ortofotos.

3.-Resultats
3.1.-Anàlisi demogràfica
En aquest apartat s’han analitzat l’efecte que han tingut els incendis sobre la població de
T.hermanni de la finca de Son Doblons.

3.1.1.-Impacte directe dels Incendis
El primer que s’ha tingut en compte és el nombre d’individus que varen afectar els incendis. S’ha
observat la mortalitat que varen generar en termes absoluts, així com el nombre d’individus morts
trobats en relació a la superfície dels incendis. Un altre paràmetre que s’ha comptabilitzat és la
mortalitat per sexe i grups d’edat.
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3.1.1.1.-Mortalitat
T. hermanni és una espècie vulnerable als incendis, degut a que la seva baixa mobilitat no les
permet escapar. Els incendis que van tenir una major repercussió sobre la població de Son
Doblons, són els del 2010. Aquest incendis varen afectar 45,89 hectàrees i van suposar una
mortalitat de 402 tortugues. L’incendi del 2008, tot i només afectar 14,71 hectàrees va acabar
amb la vida de 150 tortugues. Aquest incendi en termes de densitat de individus morts en relació
a la superfície afectada és la que va suposar una major mortalitat (Figura 9). Per altra banda els
tres incendis del 2015, els quals varen suposar una superfície total cremada de 40 hectàrees,
tant sols varen implicar una mortalitat de 92 individus.

Figura 9: Densitat de població del nombre d’Individus morts dels incendis. Font: Elaboració pròpia
dades proporcionades per S.Pinya.

Es considera que aquesta mortalitat pot estar molt relacionada amb el segon període d’activitat
anual de les tortugues. En estiu, època la qual coincideix amb els períodes de sequera i de
màximes temperatures, les tortugues presenten una baixa activitat. A partir de setembre, T.
hermanni tornen a sortir dels seus caus per a preparar-se per els seu segon període de
reproducció. Tot i que depenent de la zona geogràfica la activitat anual pot variar (Bertolero,
2015).
L’Incendi del 2008 el qual va tenir una major repercussió és va produir a principis de setembre;
al igual que el segon incendi que va tenir lloc l’any 2010. En canvi els incendis del 2015 els quals
es van produir en ple més d’agost i els quals varen afectar una gran extensió de la finca varen
suposar una mortalitat molt més baixa. No obstant, també s’ha considerat que això és deu a la
reducció de la població de T.hermanni que van ocasionar els incendis dels anys anteriors.
3.1.1.2.-Mortalitat per grups d’edat i sexe
En termes generals les femelles solen ser el sexe predominant. S’han elegit els mascles com a
referència per a calcular la proporció de sexes o sex ratio. Les femelles solen començar abans
el seu període d’activitat i presenten majors proporcions. Per aquesta raó, és el sexe que s’ha
vist més afectat per els incendis. (Figura 10) Els mascles i els juvenils al ser menys nombrosos
han sofert una menor mortalitat, possiblement perquè en termes generals n’hi ha menys. els
juvenils en relació a la resta dels incendis, és pot observar que al 2008 va ser l’any que es varen
veure més afectats. Per altra banda, els mascles es varen veure més afectat als incendis del
2015.
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Un factor important és la proporció de població jove que es va veure afectada per els incendis.
Al 2008 i al 2010 els incendis varen afectar a un part important dels individus inferiors a 100mm
de LC. En relació a total de individus morts més d’un 25% dels individus afectats eren joves.

Figura 10: Estructura per sexe i grups d’edat dels individus mort pels incendis. Elaboració pròpia
dades proporcionades per S.Pinya.

En quant els grups d’edat han estat definits segons la longitud de l’espaldar dels individus. S’ha
pogut observar que les tortugues amb una longitud de l’espaldar entre 110 i 140 mil·límetres han
estat les més afectades per els incendis (Figura 10). En el cas dels mascles el grup d’edats més
afectats han estat els individus d’entre 110 i 120mm. En el cas de les femelles el grup més afectat
han estat aquells individus d’entre 120 i 130mm. S’ha considerat que la causa d’aquesta
distribució s’ha pogut donar degut a que els individus més grans presenten major dificultat per
escapar (S.Pinya, comentari personal).

3.1.2.-Anàlisi demogràfic post-incendis
En aquest anàlisi, com s’ha comentat anteriorment als objectius només s’han comparat les dades
dels individus vius dels mostreig de l’any 2015 i 2019. L’any 2015, tot i que el mostreig es va
realitzar poc després de s’extingissin els incendis, es varen trobar més individus vius que morts.
Els individus és varen cercar dins les zones afectades pels incendis les quals suposen 40
hectàrees de la finca de Son Doblons. En aquesta superfície es varen trobar un total de 117
individus vius; el qual suposaria una densitat de 2,92 individus per hectàrea. L’Any 2019 s’ha
realitzat un mostreig a l’atzar abastant tota la finca de Son Doblons; 71,77 hectàrees. En aquest
mostreig es s’han trobat un total de 229 individus, el qual suposaria una densitat de 3,19 individus
per hectàrea (Taula 1) .

Taula 1: Sex ratio i Densitat dels individus vius, 2015 i 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de
dades del mostreig.
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3.1.2.1.-Grups de edat i sexe
Després del incendis del 2015 tot i que les femelles segueixen essent el sexe dominant,
presenten una sex ratio molt pròxim als mascles (1♂:1,4♀); de fet, gairebé hi ha el mateix nombre
de mascles que de femelles. En canvi, l’any 2019, aquesta proporció s’ha tornat a distanciar i
pareix que les femelles tornen a predominar, degut a que per cada mascle hi ha més de dues
femelles; 1♂:2,1♀ (Taula1). En quant a la població jove, pareix que el percentatge de joves ha
disminuït ja que l’any 2015 un 32% dels individus trobats eren joves, mentre que al 2019 només
un 13,3% dels individus trobats són joves. No obstant, és una dada que no s’ha de tenir massa
en compte ja que els juvenils tenen una menor probabilitat de detecció que els adults (Andreu,
1987).
En quant a la població per grups d’edat es poden observar alguns canvis substancials, sobretot
en les poblacions de femelles. L’any 2015 el grup d’edat predominant de les femelles, eren
aquelles que es situen entre el rang de 120-130mm de longitud de l’espaldar (LC). El segon grup
amb més predominant són les del rang de 130-140mm. En canvi, l’any 2019 el grup predominant
de femelles són les que és troben entre 130-140mm; seguit del grup d’entre 140-150mm de LC.
A més els individus que es troben entre els 120-130mm s’ha mantingut més o menys igual. Per
tant, es pot deduir que en general la població de femelles s’està envellint i que hi ha un predomini
de femelles velles enfront a femelles joves (Figura 11).

Figura 11: Estructura per sexe i grups d’edat dels individus vius dels anys 2015 i 2019. Font:
Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per S.Pinya i del propi mostreig.

La estructura per edats dels mascles, no ha variat massa, el grup predominant segueixen essent
els que es troben en el rang d’entre 110-120mm de longitud de l’espaldar. En termes generals la
població de mascles pareix que s’ha incrementat. No obstant, no s’han trobat mascles vells
majors de 130mm de LC (Figura 11). No es pot treure judici concloent sobre aquest aspecte ja
que no es pot sabes si aquest individus han mort o simplement que no s’han trobat.
En quant als juvenils, presenten una distribució força diferenciada; l’any 2015 predominaven els
individus de 60-70mm mentre que al 2019 s’han trobat més individus de 80-90mm de longitud de
l’espaldar. Tot i això no es pot avaluar de manera concisa aquesta distribució degut a la baixa
probabilitat de detecció dels juvenils. No obstant, el que si es pot observar és que hi ha hagut un
canvi significatiu en el nombre d’individus joves trobats. Si teníem en compte el nombre de
individus inferiors a 100mm de LC en relació al total de la població. Mentre que els joves al 2015
representaven un 24,7% de la població mostrejada al 2019 aquesta només presenta un 11,7%.

3.1.3.-Taules de Vida
Una taula de vida és un resum específic de l’edat de les taxes de mortalitat que operen en un
grup d’individus (Pearl, 1922). Les taules de vida descriuen el calendari de la mortalitat d’una
població. Ja que la mortalitat és un dels paràmetres clau que expliquen els canvis en una població
(Krebs, 2009). A partir d’aquestes taules de vida s’han extret una sèrie de paràmetres que ens
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permeten veure com ha canviat la població actual respecte al 2015. Els paràmetres que s’han
tingut en compte són:
-

La supervivència específica per grups d’edat: Proporció d’organismes supervivents
des de l’inici de la taula de vida fins a l’edat x.
La mortalitat específica per grups d’edat: taxa de mortalitat per capità durant l’interval
x a x+1.
Esperança de vida: Expressa la probabilitat que té de morir una determinada població
en funció de la seva edat. S’extreu a partir de la següent relació: Tx/Lx. On Tx és el
nombre total d’anys viscuts des de la edat x i Lx són els supervivents en la edat x.

Els grups d’edat (x) han estat definits segons la longitud de la cuirassa dels individus. On el primer
grup d’edat són aquells amb una longitud inferior a 100 mm i a partir d’aquí s’han organitzat en
intervals de 10 mm.
3.1.3.1.-Supervivència
En quant al càlcul de la probabilitat de supervivència específica dels diversos individus segons
el seu grup d’edat. Es pot observar que la corba que representa els diversos grups d’edat de
l’any 2015 té menys possibilitats de sobreviure que els grups d’edat d’individus de l’any 2019
(Figura 12). Les tortugues que són més grans són les més velles, per tant tenen menors opcions
de sobreviure. No obstant, si es produeixen fenòmens externs a la dinàmica natural d’una
població, com pot ser un incendi, aquesta dinàmica és pot veure alterada. A més el dimorfisme
sexual de T. hemanni fa que les tables de vida siguin més difícils d’interpretar. Degut a que els
mascles de major edat es solen situar entre els intervals de 120-140mm, mentre que les femelles
més adultes arriben als intervals de 140 a més de 150mm de longitud d’espaldar.

Figura 12: Supervivència específica per grups d’edat (Ix) dels anys 2015 i 2019. Font: Elaboració
pròpia a partir de dades proporcionades per S.Pinya i del propi mostreig.

Tot i que la corba va contínuament en descens, observem que en alguns casos és més accentuat.
En el cas del 2015 el descens més significatiu es produeix entre els individus entre 120-130mm
i 130-140mm de longitud d’espaldar. Degut a que són els intervals que concentren un major
nombre d’individus. Però el que crida més l’atenció és la diferència entre com descendeix la corba
dels intervals 110-120mm a 120-130mm de LC dels individus del 2015, respecte a la corba del
2019. Al 2015 es varen trobar una gran quantitat d’individus mascles que pertanyen al interval
110-120mm de LC, en canvi al 2019 no s’han trobat tants mascles d’aquestes magnituds i gairebé
no s’han trobat femelles. En canvi el bot més accentuat del 2019 es produeix entre els individus
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de 130-140mm a 140-150mm de LC. Possiblement es deu a que tot i que són els dos grups que
presenten el major nombre d’individus les femelles que estan en l’interval 140-150mm estan molt
a prop del darrer interval agafat com a referència que són les majors de 150mm de LC, per
aquesta raó s’aprecia aquesta fort descens.
3.1.3.2.-Mortalitat
En quant a la mortalitat específica per grups d’edat s’observa que a partir de l’interval 100-100mm
de LC la corba comença presentar una tendència ascendent. Es considera que el mínim que
presenten les corbes en l’interval 100-110mm de LC, és degut a la manca d’individus que s’han
trobat. Amb un major nombre de dades i sense agrupar tots els individus menors de 100 mm de
LC, les corbes mostrarien una tendència completament ascendent.
El més significatiu és que l’increment de mortalitat especifica que es produeix entre els individus
de l’interval 120-130mm a 130-140mm de LC (Figura 13). És possible que aquest increment es
degui a que la majoria d’individus detectats aquest any es concentrin en aquest interval. A més
té cert sentit que en aquest interval es dispari la mortalitat ja que pocs mascles arriben a aquestes
dimensions i les femelles que s’hi troben ja comencen a ser bastant adultes.

Figura 13: Mortalitat específica per grups d’edat (qx) dels anys 2015 i 2019. Font: Elaboració pròpia
a partir de dades proporcionades per S.Pinya i del propi mostreig.

3.1.3.3.-Esperança de Vida
L’esperança de vida fa referència a les expectatives que té cada grup d’edats a sobreviure
respecta a l’edat en que es troben. De tal manera que els individus més jove tindran una
esperança de de vida més llarga i els més vells més curta. Podem observar com tots els grups
d’edat de l’any 2019 tenen una major esperança de vida que les de l’any 2015. Aquesta diferència
es deu a que en tots els grups d’edat del mostreig actual s’han trobat una major quantitat
d’individus. No obstant, es pot observar que a mesura que ens a aproximem als darrers grups
d’edat les diferències entre l’any 2015 i el 2019 són menors (Figura 14).
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Figura 14: Esperança de vida (ex) dels anys 2015-2019. Font: Elaboració pròpia a partir de dades
proporcionades per S.Pinya i del propi mostreig.

3.2.-Trasformació de l’hàbitat
Els incendis forestals generen canvis en les estructures dels hàbitats, el qual generalment es
tradueix amb la fragmentació o la degradació d’aquests (Wilson, 1994; Whelan, 1995; Brooks i
Esque, 2002). Dins un mateix habitat o comunitat la resposta al foc no és homogènia (Caughley,
1985; Driscoll i Henderson, 2008). Les especies més adaptades al foc incrementen la seva
densitat, mentre que altres espècies tarden més en recuperar-se.

3.2.1.-Definició de les tipologies de vegetació
Són Doblons, és una finca que és caracteritza per tenir una vegetació on predominen l’ullastrar i
el matollar. A causa dels diversos incendis que s’hi han produït, la vegetació s’ha anat
fragmentant. S’han definit diverses categories de comunitats vegetals, per veure si T. hermanni,
mostra qualque preferència a l’hora d’ubicar-se en una determinada tipologia de vegetació. Les
tipologies de vegetació que s’han definit són les següents:
-

-

-

-

-

Zones d’ullastrar i matollar dens: Són zones amb molta vegetació on predominen els
ullastres (O. europaea. var. sylvestris) i les mata (P. lentiscus). Entre mig d’aquestes
dues espècies, també s’ubiquen zones denses de estepa llimonenca (C. monpeliensis).
Zones d’ullastrar i matollar dispers: Són zones generalment obertes on no abunda la
vegetació llenyosa. La vegetació predominant és l’Albó (Asphodelus aestivus), la qual va
acompanyades amb estepes disperses i herbàcies (Brachypodium). També podem
trobar ullastres i mates escampats.
Zones d’ullastrar dens amb matollars dispers: Són àrees espesses on predominen
ullastres adults (O. europaea. var. sylvestris). Entre mitges podem trobar zones obertes
amb mates (P. lentiscus), estepes (C. monpeliensis) i albons (Asphodelus aestivus)
dispersos.
Zones de matollar dens amb ullastrar dispers: Són les zones on la vegetació es més
atapeïda, l’espècie predominant és l’estepa llimonenca (C. monpeliensis), la qual va
generalment acompanyada de llentiscle (P. lentiscus). En algunes zones també s’ha
trobat que l’estepa va acompanyada de matapoll (Daphne gnidium).
Zona antropitzada: voltants de l’edificació existent.
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Per tal de delimitar les diverses tipologies de vegetació s’han emprat diverses fotografies aèries
(Ortofotografies) i imatges satèl·lit:
-

Una ortofotografia anterior al primer incendi que pertany a l’any 2006.
Una imatge satèl·lit posterior a l’incendi del 2008.
Una ortofotografia posterior a l’incendi del 2010.
Una ortofotografia anterior als incendis del 2015.
Finalment s’ha utilitzat una imatge satèl·lit actual en la qual s’ha pogut corroborar el seu
estat a través de l’observació directe, la qual correspon a l’any 2019.

3.2.2.-Evolució de la vegetació
Una vegada s’han definit les zones que ocupen cada tipologia de vegetació, s’ha procedit a
avaluar l’àrea que ocupa cada tipologia (Figura 15). A partir d’aquí s’ha realitzat un anàlisi espaitemporal de la vegetació de Son doblons. El que es pretén amb aquest anàlisi és veure quin
efecte han tingut els incendis sobre els distints tipus de vegetació.

Figura 15: Evolució de la cobertura vegetal de Son doblons. Anys 2006, 2008, 2010 i 2015. Font:
Elaboració pròpia amb GIS a partir de l’observació de l’ortofotografia i imatges satèl·lit.

La tipologia de les comunitats vegetals que s’ha vist menys afectada per els incendis han estat
les zones d’ullastrar i matollar dens. Sobretot la zona situada al extrem nord-oest de la finca la
qual s’ha pogut seguir desenvolupant. Aquelles zones afectades directament per els incendis,
han vist reduïda considerablement la seva vegetació, per això s’han considerat com a zones de
ullastrar i matollar dispers. Les zones d’ullastrar dens i matollar dispers i de matollar dens amb
ullastrar dispers són les que s’han vist més perjudicades per els incendis. Al 2006 la tipologia que
més abundava era l’ullastrar dens amb matollar dispers; mentre que la resta de tipologies cobrien
una superfície que també era força representativa (Figura 16). Amb l’incendi del 2008 l’ullastrar i
el matollar dispers va començar a incrementar-se. Fins arribar al punt que al 2010 va arribar a
cobrir més del 60% de la finca de Son Doblons. Amb el pas del temps algunes de les zones que
es varen cremar, es varen anar recuperant. S’ha pogut observar que a varies zones, les quals es
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varen incendiar, s’hi ha desenvolupat matollar dens de C. monpeliensis. L’any 2015, abans de
que es produïssin els darrers incendis és pot observar que la vegetació més o menys s’havia
tornat a equilibrar. Però amb els tres darrers incendis que es varen produir les zones de de
ullastrar i matollar dispers tornen a predominar.

Figura 16: Evolució de les tipologies de vegetació en percentatges. Font: Elaboració pròpia a partir
de dades extretes amb GIS

Actualment, l’any 2019 ens trobem en una situació on pareix que les zones obertes d’ullastrar i
matollar dispers estan començant a desenvolupar-se i a ser succeïdes per matollars densos amb
ullastres dispers.

3.2.3.-Densitats de T. hermanni segons la tipologia de vegetació
A partir de les dades del mostreig, s’han identificat el nombre d’individus trobats en cada tipus de
vegetació. Per a poder comparar els valors i veure quin podria ser la tipologia preferent per a T.
hermanni, s’han calculat densitats de població (Figura 17).
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Figura 17: Densitats d’individus detectats segons la tipologia de vegetació. Font: Elaboració pròpia
a partir de dades extretes del GIS i el mostreig.
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Tot i que l’ullastrar i matollar dispers ocupen la major superfície i és on s’han trobat un major
nombre d’individus, no és la tipologia vegetativa amb major nombre d’individus per hectàrea. De
fet al ser zones obertes, la possibilitat de veure una tortuga és major que en altres tipus de
vegetació. Es pensa que aquestes zones poden ser atractives per les tortugues a les primeres
hores del dia per agafar temperatura i alimentar-se. De fet la densitat de població que s’ha
obtingut d’aquestes zones és pràcticament la mateixa que les zones de matollar dens amb
ullastrar dispers; 3,38 i 3 individus/ha respectivament. Les zones de matollar dens i ullastrar
dispers han resultat tenir una densitat considerable, tot hi esser zones espesses on es fa difícil
trobar tortugues. Es creu que aquestes zones podrien ser de les més atractives per a les
tortugues ja que ofereixen sol, ombra i aliments.
Les vegetació que ha revelat una major densitat de més de 4 individus/ha, són les zones
d’ullastrar dens i matollar dispers. Les zones amb ullastres ben desenvolupats poden servir com
a llar per a les tortugues. A més són llocs idonis per descansar en moments de temperatures
altes i cercar menjar. Finalment tenim les zones de ullastrar i matollar dens la qual presenta les
densitats més baixes; 1 individus/ha. Són les zones menys accessibles ja que la vegetació és
molt vigorosa i amb molta ombra. Al tenir tanta ombra i un subsol poc desenvolupat es considera
que són zones que no són massa atractives per les tortugues.

4.-Discussió
T. hemanni és una espècie que es veu molt afectada en cas d’incendis, ja que la seva baixa
mobilitat no les permet escapar. Per tant, quant es produeix un incendi, aquests tenen una gran
repercussió sobre la dinàmica natural de les poblacions de Testudo.
La mortalitat produïda pels incendis i els canvis estructurals que produeixen és un camp d’estudi
que està bastant explorat. Hi ha diversos mètodes que provenen de la ecologia i la demografia
que ens permeten estudiar l’efecte dels incendis sobre les poblacions. Els incendis també tenen
un efecte directe sobre els habitats de T. hermanni. Però el que pretén aquest estudi és analitzar
els efectes dels incendis sobre les poblacions de T .hermanni en el període post-incendi des de
dues perspectives. Analitzar com evoluciona la població en termes de dinàmica poblacional i de
distribució espacial en relació als canvis que han produït els incendis en l’habitat de Son Doblons.

4.1.-Incendis
Com s’ha explicat anteriorment l’any que va haver una major mortalitat en termes absoluts va ser
a causa dels incendis del 2010. No obstant, degut a les distintes dimensions que presenten els
incendis. S’ha considerat que la millor manera de reflectir quin va ser l’any en el qual els incendis
varen tenir una major repercussió sobre les poblacions de tortuga és a través d’un anàlisi de
densitats (Figura 9). A partir d’aquest anàlisi s’ha arribat a dues conclusions:
-

L’incendi del 2008 va ser el que va afectar a un major nombre d’individus en relació a la
superfície cremada per l’incendi.
Abans dels incendis del 2008 i 2010 les densitats de població que presentava la zona
d’estudi tenien una importància molt significativa. Ja que si comparem aquest valors amb
altres regions amb poblacions de T. hermanni podem observar que la densitat era molt
elevada.

En l’apartat de resultats s’ha presentat el descens de la població produït per els incendis, tenint
en compte la superfície de les àrees cremades en relació als nombre d’individus morts (Figura
9). No obstant, si considerem tots els individus, tant vius com morts, en relació a la superfície
mostrejada de cada any, es pot observar que l’any 2019, quatre anys després de que es
produïssin els darrers incendis pareix que la població de. T hermanni s’està començant a
recuperar (Figura 18); tot i que aquesta presenta una distribució poblacional més envellida.
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Figura 18: Evolució de la densitat de T. hermanni a Son Doblons. Font: Elaboració pròpia a partir de
dades proporcionades per S.Pinya i del propi mostreig.

4.2.-Efectes dels incendis sobre l’estructura d’edat i sexe
El sexe que s’ha vist més afectat per els incendis, han estat les femelles. Ja que generalment en
les poblacions de Mallorca, solen ser el sexe dominant. Degut a les dimensions de l’incendi del
2008 s’ha considerat que per a comparar les proporcions de mascles i femelles, s’utilitzaran les
dades del 2010 i 2015 ja que més o menys varen afectar una superfície semblant. Mentre que el
sex ratio del 2010 era de 1♂:2,76♀ mentre que el 2015 va ser era de 1♂:1,8♀. Per tant, es pot
deduir que els dos primers incendis varen tenir un gran impacte sobre les femelles tenint en
compte les dades de mortalitat.
Per altra banda, si comparem les dades d’individus vius entre el 2015 i el 2019. Al 2015 el sex
ratio de individus vius era de 1♂:1,44♀, inferior a la de individus morts; com era d’esperar. Amb
el pas de temps pareix que actualment aquesta proporció esta tornant a accentuar-se ja que al
mostreig realitzat el 2019 que el sex ratio és de 1♂:2,13♀ (Tabla 1).
Si tenim en compte la mortalitat, les femelles, el grup d’edat més afectat són aquelles que
comprenen l’interval de 120-130mm de LC. En canvi, el grup d’edat que s’ha vist més perjudicat
pels mascles és l’interval d’individus de 110-120mm de LC (Figura 10).Si comparem aquests
valors de individus morts, amb els valors del 2015 i 2019 d’individus vius. S’ha pogut observar
que per part de les femelles, pareix que hi ha hagut un envelliment de la població; ja que pareix
que la seva distribució s’ha desplaçat a la dreta als intervals que representen els majors grups
d’edat (Figura 11). En relació als mascles, pareix que l’interval d’entre 110 i 120mm de LC,
segueix essent el grup d’edat predominant. L’únic canvi substancial que s’ha pogut observar, és
que s’han deixat de detectar mascles amb una LC superior a 130 mm; mentre que els anys
anteriors s’hi que se’n havien detectat. Això dona a considerar la possibilitat de el nombre de
mascles vells sigui molt reduïda o inexistent.
En quant els valors obtinguts a les taules de vida de l’any 2015 i 2019. Podríem considerar que
la població de T. hermanni, actualment presenta unes condicions superiors en respecte a l’any
2015. Degut a que els diversos grups d’edat presenten un major índex de supervivència, un
menor índex de mortalitat i una major esperança de vida.

24

4.3.-Distribució espacial segons la tipologia vegetativa
Son Doblons és un espai on predomina la garriga constituïda principalment per ullastres (O.
Europaea var. sylvestrys), mates (P. lentiscus) i estepes (C. monpeliensis). Segons la successió
ecològica el darrer estrat vegetatiu seria aquell on predominen les plantes llenyoses adultes com
els ullastres amb un subsol desenvolupat; el qual coincidiria amb la tipologia definida en aquest
estudi com a ullastrar i matollar dens. En el moment en que es produeixen els incendis, les zones
afectades tornen al primer estadi vegetatiu, que es constitueix per herbàcies. No obstant, s’ha
observat que a les regions de clima mediterrani la teoria de successió vegetal no segueix
l’esquema clàssic; sinó que es produeix una regeneració, de la majoria de plantes que ja
formaven el bosc, procés que Hanes (1971) va denominar com a autosuccessió (Gordi; Pinto;
Vila, 1996). Aquest procés es produeix degut a que moltes de les plantes llenyoses d’aquesta
vegetació són rebotadores o germinadores (Christian, 1994), com: P. lentiscus, D. gnidium i C.
monpeliensis.
Per tant, segons aquests principis s’ha observat que les zones afectades pel foc on generalment
predominaven zones d’ullastrar denses s’han vist substituïdes per zones de matollars i ullastres
dispers on predominen: mates i ullastres dispers i l’albó (A. aestivus). En aquestes zones, és on
s’han trobat un major nombre de tortugues, sobretot els primers mesos del mostreig. No obstant,
aquest tipus de vegetació ocupa la segona posició en la proporció als individus trobats la qual
presenta una densitat de 3,38 individus/hectàrea (Figura 17).
El segon tipus de vegetació que ocupen una major superfície són els matollars densos amb
ullastres dispersos. C. monpeliensis és l’espècie predominant d’aquestes zones, la qual es veu
beneficiada pels incendis a que és una espècie germinadora. S’ha pogut observar que en varis
casos aquesta tipologia vegetativa en pocs anys ha ocupat les zones cremades. Sobretot
actualment al nord, zona que coincideix amb un dels incendis del 2010 i no es va veure afectada
per els incendis del 2015 és la major zona més extensa ocupada per aquest tipus de vegetació
(Figura 19). Degut a la baixa probabilitat de detectar individus en aquestes zones, s’ha considerat
que és possible que realment la densitat d’individus que habiten en aquesta tipologia vegetativa
sigui molt superior a la resultant en el present estudi; 3 individus/hectàrea.

Figura 19: Distribució del mostreig i de la vegetació actual. Font: Elaboració pròpia a partir de GIS
i les dades del mostreig
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Les zones amb una major densitat de vegetació llenyosa que correspon a la tipologia de ullastrar
i matollar dens és la zona on s’ha trobat un menor nombre de tortugues; 1,34 individus/ha. A
més, en pots casos s’han trobat al cor de de les zones més atapeïdes. En gairebé tots els casos
els individus s’han trobat a les vores dels camins, on la vegetació és menys espessa.
Finalment el tipus de vegetació que presenta una major densitat de tortugues són les zones
d’ullastrar dens i matollars dispers; 4,4 individus/hectàrea (Figura 17). Aquestes zones on
l’espècie predominant són els ullastres coincideixen amb espais que no s’han vist massa afectats
per els incendis i que amb el pas del anys els ullastres han pogut seguir creixent o han pogut
rebrotar. Els ullastres ofereixen a les tortugues fonts d’aliment important i són ideals per poder
amagar-se en els moments en que les temperatures són més altes.
Per tant, es considera que els dos tipus de vegetació més favorables per a les tortugues són les
zones que es troben en els estadis de transició de la successió ecològica de la garriga. Els quals
coincideixen en el moment en que hi ha una vegetació arbustiva i arbòria important. La qual
confereix a T. hermanni fons d’aliment, ombra (ullastres) i espais on agafar temperatura pròximes
(estepes i mates).

5.-Conclusions
Els incendis són uns fenòmens que produeix canvis notoris a la dinàmica poblacional de T.
hermanni i als seus hàbitats.
Els incendis del 2008 i el 2010 van suposar la reducció més important de la població de T.
hermanni; hem pogut concloure que aquest impacte es deu a que els incendis es varen ocasionar
els mesos de setembre, període que coincideix amb el segon cicle d’activitat de l’espècie. Si l’any
2010 s’haguessin georeferenciat els individus mostrejats possiblement s’observaria que la zona
que es va incendiar al setembre va tenir una major mortalitat.
En quant als canvis que han generat els incendis a l’estructura d’edats i sexe, s’ha pogut observat
que els incendis han provocat una disposició diferent. S’ha pogut observar que els incendis han
afectat considerablement aquells individus mascles i femelles que es trobaven en una edat ja
bastant adulta. Les femelles més afectades es troben en l’interval 120-130 mm de LC. Mentre
que els mascles més afectats es situen a l’interval 110-120 mm de LC. El que s’ha pogut observar
és que abans dels incendis aquests dos grups eren els més predominats per les femelles i els
mascles respectivament. En canvi, després dels incendis, tant en els mascles com en les
femelles el grups dominats s’han desplaçat un interval a la dreta. Per tant, podem concloure que
les dades presenten que hi ha hagut un envelliment per part de la població de T. hermmani. No
obstant, s’hauria de fer un mostreig més a fons per a poder extreure informació més concloent
de l’estat actual de la població de T. hermanni.
Les taules de vida ens indiquen que en general l’estat actual de la població de T. hermanni en
l’àrea d’estudi a millorat respecte les dades obtingudes després dels incendis del 2015. No
obstant, aquestes dades són orientatives. Degut a que les dades del 2015 només corresponen a
les zones que es van produir els incendis. Mentre que el mostreig del 2019 recull dades de tota
la superfície de Son Doblons.
Per tant, l’estudi poblacional, demostra que els incendis han modificat l’estructura de la dinàmica
natural de T.hermanni tant en termes de sexe com en grups d’edat. Mentre que pareix que
l’estructura per sexes s’està recuperant, no pareix que succeeixi el mateix amb l’estructura
d’edats. La qual presenta símptomes d’envelliment, degut a que els grups d’edat predominants
són els més adults, mentre que pareix que els joves estan en declivi.
Per altra banda, s’ha pogut contemplar que si que pareix que hi ha una certa relació entre les
zones afectades pels incendis, el tipus de vegetació i la distribució espacial de T. hermanni.
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Els resultats de l’estudi ens indiquen que la població es concentra més en espais amb major
densitat de vegetació arbustiva que coincideixen amb les zones de ullastres, mates i estepes
denses; enfront a zones obertes amb poca vegetació llenyosa i on predominen les herbàcies.
Es pensa que aquesta distribució està relacionada amb les condicions climàtiques de l’illa de
Mallorca, les quals presenta temperatures caloroses durant gairebé tot l’any. Es creu que aquesta
distribució podria variar una mica depenent de l’època de l’any. No obstant, per extreure dades
més concloents sobre aquest aspecte s’hauria de fer un anàlisi més específic, on es recullin
dades en els diversos períodes de activitat de les tortugues per tal d’observar si aquesta
distribució es sosté.
En conclusió Són Doblons és un espai que conté una de les poblacions més rellevants de
T.hermanni de Mallorca. Tot i ser un espai d’unes 72 hectàrees, amb les dades del mostreig s’ha
estimat una densitat de 3,21 individus/hectàrea. Si comparem aquesta densitat amb altres zones
amb poblacions de T. hermanni com la Serra d’Albera amb 0,47 tortugues/ha (Bertolero, 2008) o
el Massif des Maures amb 1,6 tortugues/ha (Vilardell et al., 2011) de densitat mitjana; Son
doblons té una densitat alta. Però si la comparem amb altres zones com Menorca en la qual
s’han registrat densitats de d’entre 6-36 tortugues/ha (Bertolero, 2015); son doblons presenta
una densitat molt baixa. No obstant, es creu que possiblement es força major a la resultant, degut
a les limitacions que presenta el mostreig del present estudi.
Tot i que els incendis han provocat una disminució del nombre de T. hermanni i han alterat la
seva estructura poblacional. S’ha considerat que els incendis no només tenen efectes negatius
sobre les poblacions. A causa de les característiques de la vegetació de la regió mediterrània,
en concret de les zones de garriga. Es considera que és possible que una sèrie d’anys despès
de que s’hagin ocasionat els incendis. Les poblacions de tortugues supervivents es poden trobar
en unes condicions que afavoreixi el seu desenvolupament.
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Stubbs, D., Swingland, I.R. (1985). The ecology of a Mediterranean tortoise (Testudo
hermanni): a declining population. Can. J. Zool., 63: 169-180.
Sutherland, W. (2015). Ecological census techniques. Cambridge: Cambridge University Press.

Uerpmann H.P. 1971. Die Tierknochenfunde aus der Talayot-Siedlung von s'Illot (San Lorenzo,
Mallorca). Studien Tierkunde Iberischen Halbinseln, 2: 1-95.
van der Kuyl, A.C., Ballasina, D.L.Ph., Dekker, J.T., Maas, J., Willemsen, R.E., Goudsmit, J.
(2002). Phylogenetic relationships among the species of the genus Testudo (Testudines:
Testudinidae) inferred from mithocondrial 12S rRNA gene sequences. Mol. Phylogenet. Evol.,
22: 174-183.
Vetter, H. (2006). Hermann's tortoise, Boettger's and Dalmatian tortoises. Frankfurt am Main:
Ed. Chimaira.
Viada, C. (2006). Libro Rojo de los Vertebrados de las Baleares (3ª edición). Conselleria de
Medi Ambient, Govern de les Illes Balears.
Vilardell, A., Capalleras, X., Budó, J., (2011). La cria en captivitat de la tortuga mediterrània i la
necessitat d’actuacions manipulatives per a la millorar l’estat de conservació de la població de
l’Albera. I Jornadas sobre conservación de Tortugas de Tierra en España. Son Real (Mallorca).
Vilardell Bartino, A. (2015). Avaluació d'estratègies de conservació de la població de la tortuga
mediterrània (Testudo hermanni hermanni): Reducció de la depredació de nius, gestió de
l'hàbitat i custòdia del territori a la serra de l'Albera. (Doctorado). Universitat de Girona.
Whelan, R.J. (1995). The ecology of fire. Cambridge University Press, Cambridge.
Wilson B.A. (1994). Fire effects on vertebrate fauna and implications for fire regime and
conservation. In Fire and biodiversity: the effect and effectiveness of fire management.
Department of Environment, Sport and Territories Press, Canberra, pp 131-147.

29

