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1. Resum
Les tortugues marines habiten els oceans des de fa més de 100 milions d’anys, i tenen una
gran implicació en el funcionament d’aquests com a conseqüència de la seva ecologia, que
ha permès, per exemple, el transport de nutrients de l’oceà a les platges. En els darrers 100
anys, però, les poblacions de les set espècies de tortugues marines existents han disminuït
de forma dràstica arreu del món degut, principalment, a les activitats antropogèniques, com la
pesca furtiva o la contaminació del medi marí. L’estructura externa de les tortugues marines
així com una forma de vida completament aquàtica, permeten que certes espècies de flora i
fauna marines puguin colonitzar regions com la closca i la pell, adaptant-se a viure a sobre
d’un altre ésser viu, en un procés conegut com a epibiosis.
El present treball analitza dades de presència/absència de les diferents espècies d’epibionts
observades per tal de conèixer més sobre les seves interaccions amb l’hoste, així com obtenir
la màxima informació possible sobre l’hoste a través de les característiques de les espècies
que el colonitzen. S’han identificat

un total de 10 espècies, pertanyents a la divisió

Phaeophyta dels vegetals marins i als phyla Arthropoda i Foraminifera. En aquest darrer
phylum, destaca’m la primera cita del foraminífer bentònic Ammonia beccarii com a epibiont
de Caretta caretta.
2. Abstract
Sea turtles have been dwelling oceans since more than 100 million years ago, participating
with oceans’ functioning due to their ecology which has allowed sand dunes to settle or to
transport nutrients from the ocean to the beaches. In the last 100 years, the population of the
remaining seven species of sea turtles have decreased worldwide with a rapid rate, due to
anthropogenic activities such as poaching or marine pollution. Sea turtles’ external structure
as well as a completely aquatic life, allow specific marine species to colonize regions like skin
and shell, adapting themselves to live above another living being, in a process called epibiosis.
This present study analyzes presence/absence data of the epizootic species observed, in
order to know more about their interactions with the host, as well as to obtain information
related to the host through characteristics of the species that colonize it. A total of 10 species
have been identified, belonging to the Phaeophyta division of marine plants and to the
Arthropoda and Foraminifera phyla. In the latter phylum, we highlight the first report of the
benthonic foramifera Ammonia beccarii as an epizoic of Caretta caretta.
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3. Introducció
Les tortugues marines juguen un paper vital, relacionat amb la seva ecologia tròfica, en la
dinàmica dels oceans des de fa més de 100 milions d’anys (Wilson et al., 2010). Fins els
segles XVIII i XIX les tortugues marines foren abundants en totes les regions oceàniques dels
tròpics i subtròpics del nostre planeta, a on es podien trobar poblacions amb nombrosos
individus mentre que, actualment, s’ha produït un descens dràstic de les poblacions degut,
principalment, a les activitats antropogèniques com la pesca furtiva o la contaminació del medi
marí, posant en perill

les interaccions i el funcionament de la vida en els oceans

(Pleguezuelos, Márquez, Lizana, 2002).
A més, cal destacar que les tortugues marines són interessants com a objecte d’estudi perquè,
degut a la dificultat quant a l’accés, que presenta la mar com a medi d’estudi, hi ha certes
parts de la biologia de les tortugues marines com quines són, amb exactitud, les rutes
migratòries que realitzen que, avui en dia, encara resulten una incògnita per als científics ja
que no se’n tenen evidències, com és també, per exemple, l’anomenat “lost year”, terme
utilitzat per Archie Carr en els anys 80 per a referir-se al moment en que les tortugues passen
de l’hàbitat oceànic al nerític i, del qual, no es tenen moltes dades (LiriaLoza, 2011).
Entre aquestes incògnites, a les que diferents branques de la ciència intenten donar resposta,
es troba la de quina és la funció biològica que tindrien els organismes epibionts que es
localitzen adherits a la closca i pell de la tortuga, sobre la que arriben a formar grans
comunitats com a conseqüència del procés conegut com a epibiosis (Liria-Loza, 2011)
És per aquest motiu que és necessari estudiar tot el referit a aquests rèptils per a poder
conèixer un poc millor la seva funció dins l’ecosistema marí. En aquest treball ens centrarem
en l’estudi dels epibionts associats a la tortuga babaua, Caretta caretta L., concretament en
els efectes d’aquests en relació a l’estat de salut de la tortuga.
3.1 Classificació i identificació de les tortugues: com distingir Caretta caretta de la resta
d’espècies?
En el món, avui en dia, existeixen només set tipus d’espècies de tortugues marines les quals,
es troben incloses en dues famílies: Cheloniidae i Dermochelyidae (Bowen & Karl, 2007).
Dins de la família Dermochelyidae hi trobem un sol gènere, Dermochelys, amb una sola
espècie : Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761), coneguda comunament com a tortuga llaüt.
Presenta crestes a la closca i destaca l’absència d’escates prefrontals i escuts al plastró (LiriaLoza, 2011).
La família Cheloniidae comprèn les 6 espècies de tortugues restants: la tortuga verda Chelonia
mydas (Linnaeus, 1758) amb un parell d’escates prefrontals, 4 escuts laterals en la closca i 4
escuts inframarginals sense porus en el plastró; la tortuga plana Natator depressus (Garman,
1880) amb les escates marginals de la closca lleugerament corbades cap amunt i els 4 escuts
dels laterals es juxtaposen; la tortuga carei Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) amb 2
parells d’escates prefrontals, 4 escuts laterals imbricats a la closca i 4 escuts inframarginals
sense porus al plastró; la tortuga bec de lloro Lepidochelys kempii (Garman, 1880) amb més
d’un parell d’escates prefrontals, 5 escuts laterals a la closca i 4 escuts inframarginals amb
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porus al plastró, la tortuga olivàcia Lepidochelys olivacea (Escholtz, 1829) amb més d’un parell
d’escames prefrontals, 6 o més escuts laterals i 6 o més escuts vertebrals en la closca i 4
escuts inframarginals amb porus en el plastró i, finalment, la tortuga babaua Caretta caretta
(Linnaeus, 1758) (Liria-Loza, 2011; Badillo, 2007).
Les tortugues marines poden diferenciar-se, principalment, unes de les altres segons la seva
morfologia. Jeanette Wyneken a “La Anatomía de las Tortugas Marinas” (2004), ofereix una
guia d’identificació de les diferents espècies en funció de les escates presents al cap i els
escuts de la closca i el plastró. Caretta caretta (Figura 1) posseeix més d’un parell d’escates
prefrontals, 4 o 5 escuts laterals en la closca (l’escut nucal toca el primer escut lateral) i 3
escuts inframarginals sense cap porus en cada un dels ponts que hi ha entre el plastró i la
closca.
Una altra característica definitòria és que les aletes anteriors estan proveïdes de dues ungles.
En els individus adults, la closca és de color marró amb alguna tonalitat de color gris, mentre
que el plastró es de color canyella o crema. La closca sol tenir adherides grans quantitats
d’epibionts, dels que es parlaran més endavant.
Els adults poden arribar als 180 kg i a una talla de 90-110 cm de longitud.

Figura 1. Principals característiques anatòmiques de Caretta caretta que ens permeten diferenciar-la
de la resta d’espècies.( Font: imatge extreta de “La Anatomía de las tortugas marinas” de J. Wyneken,
20(modificada)

3.2 Situació de les tortugues a nivell mundial: concretament de Caretta caretta
Les tortugues marines presenten una àmplia distribució en els oceans arreu del món, encara
que tenen una predilecció per les aigües tropicals i temperades (Wilson et al., 2010).
Cada espècie es mou per unes regions concretes del globus terrestre: Chelonia mydas es
troba per Sud-Amèrica i per l’Atlàntic Sud; Eretmochelys imbricata al nord-est i nord-oest
d’Austràlia i a l’Atlàntic Oest, Lepidochelys olivacea a Baixa California, Costa Rica, el nord
d’Austràlia, centre Amèrica i l’est de l’Índia, Lepidochelys kempii es troba al Golf de Mèxic i a
les zones costaneres de l’Oceà Atlàntic, Natator depressus al Pacífic Sud, les costes del nord
i est d’Austràlia i a Nova Guinea i Dermochelys coriacea al Cercle Àrtic, l’Oceà Atlàntic i a
l’Oceà Pacífic i Índic (Bowen & Karl, 2007).
Quant a Caretta caretta, la tortuga babaua, es distribueix per l’oceà Pacífic, l’Índic, el nord-est
de l’oceà Atlàntic i per la zona de la mar Mediterrània. Presenten una preferència per les
costes tropicals i subtropicals, però les trobem també a l’oceà obert en latituds temperades.
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A Nord-Amèrica, Brasil, Japó, Cap Verd i al Mediterrani Occidental es troben les principals
platges de nidificació d’aquesta espècie (Bowen & Karl, 2007; Machado & Bermejo, 2013).
Caretta caretta ocupa diferents hàbitats al llarg de la seva vida. Durant la seva primera fase,
en eclosionar-se l’ou, s’incorpora al medi pelàgic, el qual no abandona fins adquirir una certa
maduresa, quan passa a incorporar-se, a prop de la costa, a comunitats bentòniques
(Pleguezuelos,Márquez, Lizana, 2002) . Passen la major part de la seva vida a la mar i només
surten a la platja a l’hora de reproduir-se. És en alguna d’aquestes etapes quan són
colonitzades per els epibionts (IUCN, 1995).
3.3 Situació de Caretta caretta en el Mar Mediterrani
A la mar Mediterrània, la tortuga babaua és l’espècie més abundant d’entre totes les tortugues
marines (Figura 2) (Broderick et al. 2002). Els individus que es troben a la part occidental del
Mediterrani provenen de les zones de nidificació de l’Atlàntic occidental i del Mediterrani
oriental (Turquia, Xipre, Grècia i Líbia) (Bjorndal, Bolten, 2000; NMFS, 2007).

Figura 2. Mapa de distribució per hàbitats de la tortuga babaua (Caretta caretta) a la Mar
Mediterrània. Els triangles corresponen a les àrees de nidificació, les ratlles negres orientades a
l’esquerra corresponen als hàbitats pelàgics (aigües properes a la costa) i les ratlles negres
orientades a la dreta corresponen als hàbitats demersals (zones properes al fons de la mar i el
bentos). (Font: Margaritoulis et al., 2003)

En el Mediterrani occidental (Figura 2) no existeixen àrees de nidificació, tot i que se sospita
que n’hi podria haver, (Casale et al. 2002), però si és important com a àrea d’alimentació dels
juvenils i subadults procedents del Mediterrani i Atlàntic occidental, sobretot la zona que
comprèn les Illes Balears (Laurent et al., 1998).
Nombrosos individus juvenils són avistats al llarg de tot l’any a les Illes Balears, sobretot a
Formentera, atretes per l’abundància de grumers, un dels seus aliments preferits (Mayol et al.
1988). La majoria de les dades que es tenen d’aquests individus que passen per la mar Balear
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són de pescadors que, a conseqüència d’una pesca accidental d’aquests animals, han
informat a les autoritats corresponents. Des del 1998 al 2014, es van enregistrar un total de
755 avaraments de tortugues marines a les costes balears (Carreras et al., 2004)
Caretta caretta sol trobar-se a les Illes Balears, principalment, durant l’estiu tal i com indiquen
els elevats nombres d’avistaments que es tenen enregistrats en aquesta estació (Carreras et
al. 2004). Aquest fet coincideix amb la predilecció que tenen la majoria dels rèptils per les
temperatures càlides, degut a que són animals ectotèrmics, és a dir, no poden regular la
temperatura corporal per la qual cosa depenen de la temperatura ambiental.
En relació al seu estat de conservació, a nivell mundial, la IUCN classificà l’estat de Caretta
caretta l’any 2015 com a Vulnerable. A l’estat espanyol, la tortuga babaua és considera “En
Perill” (EN) (Camiñas, 2002) i “En Perill” (EN) a les Illes Balears, també (Sauleda, 2005).
3.4 Epibionts: definició i tipus. Epibiosis.
3.4.1 Definició d’epibionts
Un epibiont és qualsevol organisme que viu i creix adherit a sobre d’un altre que fa de substrat,
al qual es sol denominar basibiont (Wahl, 1989). El procés pel qual és dóna el procés
d’adhesió sobre un organisme viu s’anomena epibiosis i és típic d’ecosistemes aquàtics.
Aquest procés consta, segons Wahl (1989), de 4 fases: una Fase I de condicionament
bioquímic en el que es dóna l’adsorció de composts químics dissolts en l’aigua per una
superfície, en el moment d’immersió; una Fase II de colonització bacteriana, una Fase III
caracteritzada per la colonització d’organismes eucariotes unicel·lulars (diatomees, protozous,
llevats) amb un clar predomini de les diatomees i, una Fase IV de colonització d’organismes
eucariotes pluricel·lulars, que es solen caracteritzar per ser organismes de creixement ràpid,
àmplia distribució i un gran rang de tolerància a diferents condicions ambientals.
L’epibiosis és, per tant, un procés d’elevada especificitat en el que existeixen avantatges i
desavantatges tant per l’epibiont com per el basibiont.

Els epibionts treuen una sèrie

d’avantatges de la relació d’epibiosis entre les que destaquen l’hidrodinamisme provocat per
la mobilitat basibiont que augmenta el moviment i, per tant, la disponibilitat de nutrients; a més,
obtenen protecció enfront d’altres organismes i mitjà de transport dels epibionts cap a altres
indrets (Oswald i Seed, 1986; Liria-Loza, 2011; Wahl, 1989).
Com a contraposició, l’epibiosis presenta una sèrie de desavantatges tals com la inestabilitat
que pateixen degut a la mortalitat, canvis morfològics i/o fisiològics del basibiont, processos
de muda del basibiont (no és el cas de les tortugues marines), fricció amb altres superfícies,
depredació dels predadors que ataquen al basibiont i l’estrès fisiològic que pateixen degut a
canvis ambientals que puguin sofrir a conseqüència de grans moviments, com és el cas dels
epibionts de Caretta caretta que han de passar per ambients costaners, oceànics i terrestres
(Liria-Loza, 2011; Caine, 1986).
El basibiont també se’n beneficia de la relació ja que els epibionts poden aportar-li metabòlits
com vitamines i/o composts nitrogenats. Els epibionts, a més, representen una protecció
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contra la dessecació en no incidir la llum de forma directa sobre la closca sinó sobre els
epibionts i, també, un camuflatge en front dels depredadors, ja que els exsudats dels epibionts
impedeixen als depredadors de la tortuga, reconèixer-la químicament (Liria-Loza, 2011).
Per contra, la presència dels epibiont presenta una sèrie de perjudicis com l’increment del
pes degut a epibionts calcaris, que provoca una reducció de la seva flotabilitat i mobilitat,
reducció de l’elasticitat degut a epibionts rígids i ingestió de composts tòxics a través de la
pell, segregats pels epibionts, com ions o gasos (Oswald i Seed, 1986).
3.4.2 Epibionts més representatius.
Els epibionts més comuns que solen trobar-se en quasi totes les tortugues marines són els
crustacis cirrípedes entre els que destaquen els gèneres Chelonibia, Lepas, Conchoderma i
Platylepas. Aquests es troben en abundant nombre però també hi ha organismes que, tot i
no presentar-se de manera abundant, estan sempre presents com l’hidrozou Obelia
geniculata, els anèl·lids Ozobranchus margoi i el gènere Hydroides, l’amfípode Caprella
andreade i Hyale grimaldii, ambdós associats a algues, el cranc Planes minutus i el bivalve
Ostrea edulis (Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011).
3.5 Biologia de la tortuga babaua, Caretta caretta
Les diferents etapes del cicle de vida de Caretta caretta (Figura 3) estan associades a diferents
hàbitats. Segons Liria-Loza (2011) el cicle es dóna de la següent manera:
Els neonats, nom que reben les tortugues en sortir de l’ou, es dirigeixen de forma ràpida,
nadant activament, a l’interior de l’oceà. Una vegada s’allunyen de la costa, les cries o posthatchling, comencen a alimentar-se i s’associen a les corrents superficials de la zona fins que
arriben a la regió oceànica, que es troba més enllà del talús. Aquesta fase es caracteritza,
bàsicament, per l’abandonament de la zona nerítica i la seva incorporació a la regió oceànica.
Els seus moviments són lents i passius ja que es deixen transportar per les corrents marines
i el vent.
En la zona oceànica, comença la fase juvenil oceànica, en la que les tortugues són tan actives
com passives ja que, tot i passar el 75% del seu temps als cinc primers metres de profunditat,
ocasionalment davallen fins als 200 metres. Les edats amb que les tortugues abandonen
aquesta etapa són molt diverses (1-12 anys) i, avui en dia, encara es desconeixen les causes
d’aquest ampli rang d’edats, tot i que, alguns investigadors ho atribueixen a les diferències
que poden trobar-se en les distintes zones relacionades amb l’abundància d’aliment, la
disponibilitat de corrents o altres indicadors encara desconeguts.
A continuació, el juvenils ja desenvolupats es dirigirien cap a hàbitats nerítics o demersals de
les zones tropicals i/o temperades a on s’iniciaria la fase juvenil nerítica en el que les tortugues
s’alimenten d’organismes bentònics i arriben a la maduresa sexual.
Una vegada han arribat a la maduresa sexual, les tortugues es desplacen cap a les àrees
d’alimentació a on iniciaran la seva etapa adulta i reproductiva.
Les tortugues marines són organismes heterosexuals amb fecundació interna. L’aparellament
té lloc a la mar, mentre que la fresa té lloc a terra. Aquesta no es fa en una sola posta, sinó
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que poden fer-ho en 2 o 5 postes, cada temporada reproductiva, en funció de les fases lunars,
mareals, les temperatures i, fins i tot, la direcció del vent. La fresa es sol donar de vespre. Les
femelles surten de la mar cap a la platja, cerquen un lloc segur per damunt de la línia de la
marea i fan un forat amb les aletes posteriors, d’uns 40-70 cm de profunditat, en el que
dipositen d’entre 60-180 ous. El cobreixen amb arena i tornen cap a la mar. Després de 5070 dies d’incubació, neixen les cries que es dirigeixen a la mar.

Figura 3. Representació gràfica del cicle de vida de la tortuga babaua, Caretta caretta. En els
quadres blaus hi ha o bé l’etapa de vida en que es troba la tortuga o bé l’hàbitat en el que es troba o
ambdues opcions.

3.6 Importància de les tortugues marines en els ecosistemes marins.
Les tortugues marines, en general, juguen un paper molt important en el manteniment dels
ecosistemes com podrien ser les dunes marines a on els ous enterrats de les tortugues
marines afecten a la vegetació degut a que són una font altament concentrada de nutrients i
proveeixen nitrogen, fòsfor i potassi a la vegetació per al seu creixement, contribuint a
l’estabilització de la duna i, per tant, al seu hàbitat de nidificació. A més, per una banda,
aquesta vegetació servirà d’aliment per a altres organismes, diversificant les espècies de la
zona i, a més, els ous de les tortugues poden ser utilitzats com a aliments per certs
depredadors els quals, mitjançant els seus excrements, redistribueixen els nutrients per les
dunes (Wilson et al., 2010).
És important destacar que degut als cirrípedes, algues i altres organismes que porten sobre
el seu cos, les tortugues marines proveeixen aliment a peixos i altres animals, com crustacis.
De forma habitual, es pot veure com alguns bancs de peixos s’acosten a les tortugues per
“netejar” la seva closca d’epibionts. A més, les tortugues també serveixen d’aliments per a
certs depredadors marins com són els taurons o les aus marines.
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Quan s’alimenten, les tortugues mouen les aletes sobre el fons arenós per a exposar les
preses, creant una espècie de camins al seu pas; aquesta conducta afecta a la compactació,
ventilació i distribució dels nutrients (Wilson et al., 2010).
En aquest treball, s’estudiarà la composició de les comunitats d’epibionts de tortugues marines
varades, en les costes de la Mar Balear, de l’espècie Caretta caretta amb l’objectiu de
caracteritzar les diferents espècies i analitzar la seva abundància sobre aquests animals.
4. Metodologia
4.1 Àrea d’estudi:
L’arxipèlag de les Illes Balears comprèn les illes d’Eivissa, Formentera, Menorca, Cabrera i
Mallorca, essent aquesta darrera l’illa de major mida i, per tant, l’illa principal a on, a més, està
situat el Centre de Recuperació de tortugues marines, a l’Aquàrium de Palma de Mallorca.
L’arxipèlag està situat a 39°30′N 3°00′E formant part del Mediterrani Occidental, que és l’àrea
d’alimentació de milers d’individus de Caretta caretta, tant juvenils, com subadults i adults.
4.2 Població d’estudi.
Aquest estudi es va dur a terme amb tortugues varades de l’espècie Caretta caretta
ingressades en el Centre de Recuperació de tortugues marines de l’Aquàrium de Palma de
Mallorca durant l’any 2016.
Es mostrejaren aquelles tortugues a les que encara no se’ls hi havia aplicat cap tractament de
recuperació, com serien els banys d’aigua dolça o les piscines de recuperació, i duien menys
de 24 hores fora de l’aigua.
No es va seleccionar una variable concreta en les tortugues mostrejades, sinó que, per
qüestions de temps i espai, s’estudiaren totes les que anaven entrant al centre.
4.3 Mostreig dels epibionts.
Els epibionts s’han mostrejat segons el protocol de “Muestreo de Epibiontes” que es troba dins
la tesis doctoral “Ecosistemas errantes: Epibiontes como indicadores biogeográficos de
tortugas marinas de Canarias” (Liria-Loza, 2011).
Primerament, els veterinaris del Centre de Recuperació de Fauna Marina, realitzaren una
observació minuciosa de l’estat en que es troba la tortuga apuntant en una fitxa (Figura 4) la
distribució aproximada dels epibionts, així com l’espècie, la mida i pes de la tortuga.
En quant a la mida, dugueren a terme les mesures de: LCC (longitud corba de la closca), LCR
(longitud recta de la closca), ACC ( amplada corba de la closca), AP ( amplada plastró) i LP
(longitud del plastró). Per el pes utilitzaren una balança especial per a animals marins grossos,
que es troba a l’Aquàrium de Palma. Malauradament, les dades de longitud i pes no es van
poder emprar en l’estudi perquè no varen arribar a temps a la Universitat.
A continuació, es va dur a terme la presa de fotografies amb una càmera reflex digital CANON
™ 1200D. Es realitzaren fotografies generals de la closca i el plastró i, a més, fotografies més
detallades dels epibionts presents en aquestes dues regions, en tots els casos es realitzaren
fotografies amb una vista dorsal i lateral.
Els epibionts que es no es varen identificar a simple vista es van extreure amb l’ajuda d’un
bisturí, rascant de forma suau sense danyar la superfície de la closca. Seguidament es van
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introduir dins uns pots que contenien alcohol al 70% i es van etiquetar. L’etiqueta presentava
el nombre de la tortuga, la data de la presa de mostres i la localitat en que es va trobar.
En les regions més blanes com la pell de les aletes o del coll, enlloc del bisturí, es van utilitzar
pinces per evitar ferir a l’animal durant l’extracció de les mostres. Aquestes mostres també es
van conservar en pots que contenien alcohol al 70%.
4.4 Classificació i determinació de les espècies d’epibionts.
Les mostres recollides es varen observar amb una Lupa Binocular LEICA ™ en el laboratori.
Es van identificar els principals grups d’epibionts que es van mostrejar, tant de les fotografies
com de les mostres dels pots, mitjançant l’ús de claus taxonòmiques adients per aquests, així
com l’ús d’articles científics relacionats amb ells.

Figura 4. Fitxa per a la recollida d’informació sobre avaraments de tortugues marines extreta de
l’annex II de “Sección IV: Protocolos de actuación ante varamientos” de la Sociedad Española de
Cetáceos (2000). Modificada
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5. Resultats
5.1 Espècies mostrejades
FLORA.
Phylum Rhodophyta
Classis Florideophyceae
Ordo Ceramiales
Genus Polysiphonia
Species Polysiphonia cf. carettia Hollenberg, 1971
Característiques generals: presenta una coloració vermella marronenca, té un tal·lus no
cortical de 0.5-4 cm de longitud amb quatre cèl·lules pericentrals rodejant una cèl·lula axial
que és més petita en diàmetre que les pericentrals. El tal·lus presenta eixos arrossegadors
units per rizoides unicel·lulars. Les tetràspores són esfèriques i es disposen en series
espiralades en les branques distals i fan entre 40-43 µm. Els cistocarpis són ovoides urceolats
amb un peduncle curt; mesuren entre 216 µm de llargària i 144 µm de diàmetre. El pericarpi
està format per cèl·lules irregulars poligonals similars a les cèl·lules de l’ostíol ( Báez et al.,
2001).
Hàbitat: ha estat citada en tortugues babaues que nidificaven a les costes de Califòrnia, de
les illes Canàries, de la mar Carib i del Mediterrani (Hollenberg & Norris, 1977; Rojas et al.,
1994, Abel-Sentíes et al., 1999; Báez et al., 2001).
Caretta caretta: aquesta espècie d’alga es troba exclusivament associada a la closca de
Caretta caretta, en el Mediterrani Occidental, és a dir, en aquelles tortugues marines
procedents de les poblacions de l’oceà Atlàntic (Báez et al., 2001).
PROTISTES.
Phylum Foraminifera
Classis Globothalamea
Ordo Rotaliida
Familia Rotaliidae
Genus Ammonia
Species Ammonia beccarii (Linnaeus, 1758) (Figura 10)
Característiques: aquesta espècie pot arribar a fer més d’1mm. Presenta la closca aplanada
o lleugerament biconvexa, amb més de 15 càmeres quadrangulars en la seva darrera volta
espiral, de creixement molt irregular, amb sutures un poc corbades. L’obertura és llarga i
estreta i es troba situada en la porció inferior, frontal, de l’última càmera, dirigida cap a la regió
umbilical. En aquesta cara, les sutures de les càmeres són més bé radials, sinuoses, amb un
gran botó calcari central (Colom, 1974).
Hàbitat: Ammonia beccarii és un foraminífer bentònic que sol trobar-se en aigües temperades
i tropicals. A més, es tracta d’un organisme eurioic, per lo que és capaç de tolerar grans
variacions de salinitat, per la qual cosa es veuria afavorit a sobre de Caretta caretta respecte
d’altres organismes menys tolerants, ja que aquesta tortuga va passant per distintes regions
durant el cicle de vida , per tant, passa per diferents nivells de salinitat (Murray, 2006).
Caretta caretta: aquesta espècie és el primer cop que es cita com a epibiont de Caretta
caretta en el Mediterrani.
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Figura 10. Ammonia beccarii (Linnaeus, 1758)

FAUNA.
Phylum Arthropoda
Subphylum Crustacea
Classis Malacostraca
Subclassis Eumalacostraca
Ordo Amphipoda
Familia Caprellidae
Genus Caprella
Species Caprella andreae Mayer, 1890 (Figura 5)
Característiques generals: Aquesta espècie, presenta els cos allargat i estilitzat amb
l’abdomen molt reduït. El primer apèndix toràcic està modificat formant un maxil·lípede; el
segon està modificat en un gnatopodi i el tercer i el quart pereopodis estan absents; del cinquè
al sèptim estan adaptats a l’escalada, amb urpes prènsils .
L’antena 1 és més curta que la meitat del cos, mentre que l’antena 2 és més llarga que el
peduncle de l’antena 1 i, a més, presenta quetes llargues i denses en el marge ventral.
La mandíbula no presenta palps.
Les brànquies són rodones i un poc llargues i inflades en els mascles, mentre que en les
femelles són més ovalades i petites. Sol mesurar entre 12-20 mm en mascles i 9-11.7 mm en
femelles (Woods et al, 2014; Liria-Loza, 2011).
Hàbitat: Caprella andreae s’ha citat vivint sobre praderes de fanerògames marines (com
Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa), corals, decàpodes… També és sol trobar sobre
objectes flotants. Se considera una espècie cosmopolita ja que s’ha citat a l’oceà Atlàntic, a
l´Índic, al Pacífic i al mar Mediterrani ( Rojas-González, Alfonso-Carrillo, Ibeas, 1994; LiriaLoza, 2011).
Caretta caretta: en relació a la tortuga babaua, Caprella andreae, s’ha citat com a epibiont
seu tant a juvenils de l’Atlàntic est com en el Mediterrani (Grècia, Espanya i Turquia) i, a més,
de la tortuga verda també (Chelonia mydas). Sol trobar-se associat a algues filamentoses que
també són epibionts de Caretta caretta, com Obelia sp. o Polysiphonia carettia (Slobodov,
Marfenin, 2004; Liria-Loza, 2011).
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Figura 5. Caprella andreae Mayer 1890
Infraclassis Cirripeda
Superordo Thoracica
Ordo Lepadiformes
Subordo Lepadomorpha
Familia Lepadidae
Genus Lepas
Species Lepas anserifera Linnaeus, 1767 (Figura 6)
Característiques generals: Aquesta espècie presenta el cos dividit en peduncle i capítol. El
peduncle és contràctil i el capítol, en aquest gènere, consta de cinc plaques calcàries ben
desenvolupades, una carena amb forma de forquilla a la base, 2 tergum i 2 escuts. Presenten
6 parells de cirrus birramis. El peduncle pot arribar a fer 150 mm de longitud, mentre que el
capítol pot arribar als 50 mm. La maduresa sexual es dóna quan el capítol fa més de 25 mm.
Les plaques són de color blanquinós-grisós amb tegument negre entre elles (Riedl, 2011).
Hàbitat: Lepas anserifera, és troba habitualment sobre bases fixes o flotants, fustes botelles
i, especialment, sobre les zones més superficials de les tortugues marines a on, la larva
cripsis, és l’estadi larval encarregat d’adherir-se a aquestes. Té una distribució cosmopolita i,
per tant, estan molt esteses arreu del món. A Europa va des del sud de Noruega i l’oest de les
illes britàniques fins la mar Mediterrània (Riedl, 2011; Liria-Loza, 2011).
Caretta caretta: Lepas anserifera és molt comú com a epibiont de tortugues marines,
sobretot, de la tortuga babaua, encara que es troba en freqüències molt baixes i normalment
en individus juvenils (Liria-Loza, 2011).
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Figura 6. Lepas anserifera Linnaeus, 1767
Species Lepas pectinata Spengler, 1793 (Figura 7)
Característiques generals: En aquesta espècie de cirrípede, la part superior de la carena
és ampla i es va fent estreta fins a bifurcar-se i formar pues. L’escut és quasi triangular amb
encletxes radiades normalment amb espines. L’escut dret té una dent interna a l’umbó, el
tergum també és quasi triangular. No hi ha espai entre el tergum i l’escut. Apèndixs
filamentosos reduïts a petites protuberàncies a la base del primer cirrus (Darwin, 1852).
Hàbitat: Lepas pectinata és una espècie cosmopolita i s’ha citat en el Mediterrani i a
l’Atlàntic. Sol estar associada a macroalgues i a objectes flotants (Badillo, 2007; TsikhonLukanina et al., 1986).
Caretta caretta: a la tortuga babaua, Lepas pectinata només s’ha citat un cop en les costes
espanyoles, a sobre d’una tortuga (Badillo, 2007).
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Figura 7. Lepas pectinata Spengler, 1793
Genus Conchoderma
Species Conchoderma virgatum Spengler 1789 (Figura 8)
Característiques generals: Gènere amb de 2-5 plaques calcàries sempre reduïdes. Aquesta
espècie presenta un escut amb tres branques, capítol format per 5 plaques, i envoltat per una
membrana, poc separat del peduncle i apèndixs quasi sempre ben desenvolupats i en forma
d’orella. És de color bru, vermell i violeta amb bandes. Presenten una mida d’entre 3.5-25.8
mm. Quasi sempre es troba associat a Lepas i altres Conchoderma (Riedl, 2011; Liria-Loza,
2011).
Hàbitat: Aquesta espècia és bastant habitual a fons i quilles de vaixells que han recorregut
llargues distàncies (Riedl, 2011). L’hàbitat és clarament pelàgic i generalista ja que, a part de
en vaixells, s’ha observat en peixos, balenes, tortugues, serps marines, crancs i tot tipus
d’objectes flotants (Liria-Loza, 2011).
Caretta caretta: Conchoderma virgatum es troba com a comensal de tortugues marines, tan
varades com capturades a la mar de forma intencionada (Liria-Loza, 2011).
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Figura 8. Conchoderma virgatum Spengler 1789

Ordo Sessilia
Subordo Balanomorpha
Superfamilia Coronuloidea
Familia Platylepadidae
Genus Platylepas
Species Platylepas hexastylos (Fabricius, 1798) (Figura 9)
Característiques generals: Platylepas hexastylos és de la família Coronulidae, és un
cirrípede que pot arribar als 18 mm de diàmetre. És molt semblant, superficialment, a
Chelonibia testudinaria, un cirrípede que es troba de forma freqüent com a epibiont de
tortugues marines, però a diferència d’aquesta, Platylepas hexastylos posseeix sis plaques
calcàries, en la seva paret, que s’estenen cap a la base membranosa, envoltant l’animal.
Presenta una forma ovalada o circular. El rostre posseeix radis i sempre està unit amb els
laterals. Té una tonalitat blanca groguenca amb zones més marrons (Rawson et al., 2006).
Hàbitat: Aquesta espècies està àmpliament distribuïda en mars temperats-càlids i tropicals al
voltant del planeta (Liria-Loza, 2011; Badillo,2007)
Caretta caretta: Platylepas hexastylos és molt comú com a epibiont de les tortugues marines.
Se solen incrustar de forma parcial en l’hoste, tot i que, a diferència d’altres balànids, aquests
ho fan més profundament de manera que poden arribar a causar lesions en les parts més
blanes del cos de l’hoste basibiont, és per això, que és freqüent trobar-ho en el coll, axil·les i
a les aletes, tot i que també es troba a la closca (Badillo, 2007).
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Figura 9. Platylepas hexastylos (Fabricius, 1798)
Ordo Tanaidacea
Familia Tanaididae
Genus Hexapleomera
Species Hexapleomera robusta (Moore, 1894) (Figura 11)
Característiques generals: Aquesta espècie presenta un cos cilíndric amb ulls i cap ben
diferenciats. Les antènules són més llargues que les antenes. El primer parell d’apèndixs
toràcics són maxil·lípedes, mentre que el segon parell el forma el gnatopodi, gran i quelat. El
tercer parell d’apèndixs toràcics està adaptat a l’excavació. La part anterior del cos, a on el
cap es fusiona amb el primer i segon segments toràcics, està recoberta per una closca. El
tòrax està format per els sis segments restants i, l’abdomen, presenta només cinc segments
ja que el darrer està fusionat amb el tèlson. En quant a la mida, solen tenir d’entre 2-5 mm
(Liria-Loza, 2011).
Hàbitat: Aquests animals solen trobar-se entre els escuts de les tortugues, entre les praderes
d’algues i sobre objectes sòlids i, en tots els casos, en aigües poc profundes. S’ha citat en el
Mediterrani, a l’Oceà Atlàntic, al Mar Carib i a l’Oceà Pacífic (Badillo, 2007).
Caretta caretta: aquest tanaidaci es troba, com ja s’ha dit anteriorment, associat a tortugues
marines, concretament, entre els escuts de la closca. No hi ha dades de que causin cap mal
a la tortuga o de que s’alimenti de la seva pell. A la tortuga babaua, s’ha citat a femelles
nidificants de les costes de Florida i Geòrgia, a juvenils del Mediterrani i a tortugues varades
a Itàlia (Pfaller et al., 2006, 2008; Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011;Kitsos, 2005).
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Figura 11. Hexapleomera robusta (Moore, 1894)
Ordo Decapoda
Infraordo Brachyura
Familia Grapsidae
Genus Planes
Species Planes minutus (Linnaeus, 1758) (Figura 12)
Característiques generals: Planes minutus és un cranc de petita mida (la closca és més
ampla que llarga i no sol superar els 20 mm d’amplada) amb la closca quadrangular, llisa,
sense marques i amb una sola dent en el marge, darrera els ulls. Presenta un rostre llis; les
pinces del primer parell d’apèndixs són gruixades, els pereopodis estan comprimits
dorsoventralment, adaptats a la natació i presenten files de pèls en el marge anterior.
L’abdomen es troba reduït i plegat baix el cefalotòrax. (Badillo, 2007)
Hàbitat: Aquesta espècie és un decàpode de costums pelàgiques, sol estar associat a
fanerògames marines flotants, com Sargassum sp. , a tortugues marines i a objectes flotants.
Presenta una distribució cosmopolita ja que s’ha citat a l’Oceà Atlàntic, a tot el Mediterrània,
a les illes macaronèsiques i a la costa africana, des del Marroc a Sudàfrica (Davenport, 1994;
Liria-Loza, 2011).
Caretta caretta: Aquests animals solen trobar-se en la cloaca de les tortugues marines i es
pensa que s’alimenten dels excrements d’aquestes, tot i que hi ha estudis sobre el contingut
estomacal de Planes minutus que conclouen que el cranc s’alimentaria dels epibionts que
resideixen a sobre de la tortuga, pel qual la seva funció seria més bé netejadora. Es pensa
que el fet de residir en la cloaca es deu a que en aquesta zona, les turbulències que es creen
al voltant de la tortuga mentre aquesta neda, són més lleus. A més de en la tortuga babaua,
s’ha citat també a la tortuga verda, la carei i a l’olivàcia (Davenport, 1994; Badillo, 2007; LiriaLoza, 2011).
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Figura 12. Planes minutus (Linnaeus, 1758)
5.1 Abundància de les espècies a cada mostra
A continuació, a la Taula 1 es mostren les abundàncies de les diferents espècies d’epibionts
trobades a cada una de les sis mostres analitzades, corresponents a les quatre tortugues
varades mostrejades.
Taula 1. Abundància de les diferents espècies d’epibionts en les distintes mostres.

5.2 Càlcul de freqüències
En la Figura 13, es mostren les freqüències d’aparició, en tant per cent, de les espècies
mostrejades, respecte del total de mostres (sis mostres de quatre tortugues diferents).
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Figura 13. Representació gràfica de la freqüència d’aparició de les diferents espècies
mostrejades durant l’estudi en les diferents mostres analitzades.
6. Discussió
6.1. Estudis previs similars en tortugues marines
La majoria dels estudis científics que es realitzen en tortugues marines, estan més enfocats a
la taxonomia i la biogeografia i, com a conseqüència, hi ha poca informació que es centra en
estudiar les comunitats epibiòntiques i, encara manco, dels processos que l’envolten, com per
exemple els relacionats amb l’adhesió d’aquests al substrat .
Tot i així, cal destacar autors com Frick et al. (1998, 2002a, 2004a), Badillo (2007) i Liria-Loza
(2011) que intenten donar resposta als processos d’epibiosis, mitjançant l’estudi de la biologia,
ecologia i etologia de les tortugues marines. De fet, dos dels treballs més complexes i
interessants en relació a aquest tema són els de Badillo (2007) i Liria-Loza (2011), en el que
es varen fer estudis quantitatius (mitjançant dades d’absència/presència d’espècies) amb la
finalitat de conèixer quines són les interaccions dels epibionts com a ecosistema, a més
d’obtenir la màxima informació possible sobre l’hoste a través de les característiques de les
espècies que el colonitzen.
6.1.1 Dificultats que afronten els estudis de les comunitats epibiòntiques
Estudiar els organismes epibionts, tal i com es pot veure en la literatura citada, suposa una
dificultat ja que no només depèn de les característiques individuals de cada espècie, així com
de les condicions ambientals que els envolten, sinó que també depèn de les característiques
pròpies de l’hoste sobre el que viuen, entre les que s’inclouen, per exemple, els seus
moviments o la seva etologia. A tot això, s’ha d’afegir que s’han tenir en compte els fenòmens
de competència que es donen durant els processos d’epibiosis, en els que pot haver-hi
espècies que en desplacin d’altres.
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Gran part de les dades sobre espècies que colonitzen de tortugues marines, són d’espècies
que solen trobar-se fixes sobre gran varietat de substrats. De manera que és més fàcil donar
amb elles. Per altra banda, en relació a aquelles espècies que no viuen enganxades de forma
permanent a les tortugues marines i tenen llibertat de moviments. Alguns autors (Frick, 2002a;
Caine, 1986) afirmen que hi ha un gran nombre d’espècies amb aquestes característiques
que abandonarien a la tortuga marina en alguna etapa del cicle de vida d’aquesta. Les causes
podrien ser vàries: des d’epibionts que només passen una o vàries etapes del cicle biològic
sobre la tortuga, a espècies que es desplaçarien cap a altres substrats en sentir que la seva
residència sobre la tortuga perilla. Dins aquesta darrera, inclouríem fenòmens de competència
per part d’altres epibionts que habiten sobre la tortuga o la depredació de l’hoste per part de
certes espècies, així com l’estat de salut de la tortuga.
A més a més, s’ha de tenir present que les tortugues marines són organismes que realitzen
grans migracions oceàniques, de manera que, durant el seu cicle biològic habiten diferents
zones, algunes de les quals encara es desconeixen. Aquest fet és importantíssim en relació
als estudis de comunitats epibiòntiques, ja que quan es recullen mostres d’epibionts no se sap
a on ha estat la tortuga i, per tant, quines són les condicions ambientals als que han estat
sotmesos els epibionts.
Per una altra banda, és molt complicat realitzar aquests tipus d’estudis sobre el mateix individu
de forma periòdica, ja que la tasca de localitzar-los es fa difícil tenint en compte les grans
migracions que realitzen.
6.2. Condició física de les tortugues d’estudi
Gran part de la informació relativa als epibionts analitzats en aquest estudi, provenen de
tortugues varades de les costes de l’illa de Mallorca (Illes Balears, España) que, en la majoria
dels casos, presenten ferides i lesions. És important destacar l’estat físic en que es trobaren,
ja que tota la informació s’haurà d’agafar en pinces en relació a pensar en extrapolar aquestes
dades a poblacions de tortugues sanes i en bon estat físic.
Una tortuga varada no presenta una actitud natural i lliure, ja que sol estar condicionada per
les ferides i lesions que té, que faran que l’animal es desplaci amb moviments més lents, que
passi major temps a prop de la superfície o, fins i tot, que es deixin endur per les corrents
marines . És per això que hi ha autors (Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011) que plantegen que
l’epibiosis es pot produir de forma diferent a la de les tortugues sanes.
6.3. Espècies observades
En aquest estudi s’observaren un total de 10 espècies (Taula 1), 1 d’elles pertanyents a la
divisió Phaeophyta dels vegetals marins (Ceramials: 1 espècie no identificada); i la resta,
pertanyien a dos phyla: el phylum Arthropoda (8 espècies de Crustacis: 7 identificades i 1
sense identificar) i al phylum Foraminifera (1 espècie identificada).
Els grups més destacables en quant a abundància, foren els Crustacis caprèl·lids i cirrípedes,
en el que les espècies Caprella andreae (caprèl·lid) i Lepas anserifera (cirrípedes) presentaren
unes freqüències d’aparició del 50% i del 66,67%, respectivament (Figura 13), tot i que és
important destacar que aquests valors de freqüències corresponen a valors absoluts baixos
ja que l’estudi s’ha realitzat a partir de sis mostres. Aquest fet coincideix amb els resultats de
Badillo (2007), que estudià tortugues varades mortes de la conca del Mediterrani. Coincideix,
també, que el gènere Lepas és el més citat en estudis realitzats a Caretta caretta (Caine,
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1986; Frick et al. 1998; Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011). La resta d’espècies de l’estudi (Lepas
pectinata, Conchoderma virgatum, Platylepas hexastylos, Ammonia beccarii, Hexapleomera
robusta, Planes minutus i algues Ceramials) presenten la mateixa freqüència d’aparició,
16,67%. Si bé és cert que la freqüència d’aparició de les espècies Planes minutus i
Conchoderma virgatum és bastant similar a la que hi apareix a Liria-Loza (2011), la resta
d’espècies (Lepas pectinata i Platylepas hexastylos) presenten una freqüència un poc més
elevada (30-45%). Com es pot observar, en aquest darrer punt, no s’inclou a Ammonia
beccarii, ja que en els diferents estudis (Frick et al. 1998; Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011)) no
s’ha dut a terme una identificació taxonòmica dels foraminífers més enllà del gènere en alguns
i, de la família, en altres; de manera que no tenim informació per a contrastar les nostres
dades. Liria-Loza (2011) cita a l’espècie Globigerina sp però, en aquest cas, és planctònica,
per lo que es tractaria d’una captura accidental en la columna d’aigua , mentre que Ammonia
beccarii és bentònica i, per tant, estaríem davant d’una espècie que sí que habita a sobre la
tortuga babaua. És, per tant, la primera cita d’Ammonia beccarii com a epibiont a Caretta
caretta.
6. 3.1 Classificació de les espècies segons la seva afinitat pels diferents substrats
Els estudis de caire ecològic realitzats sobre les comunitats d’epibionts de la tortuga babaua,
s’han centrat en classificar les espècies trobades en funció del tipus de substrat sobre el que
s’adhereixen (Liria-Loza, 2011; Badillo, 2007; Caine, 1986). Així, doncs, en primer lloc
trobaríem el grup de les A. Espècies especialistes, que com el seu nom implica, s’han
especialitzat en viure a sobre de les tortugues de forma exclusiva. En aquest primer grup
trobaríem al cirrípede Platylepas sp., a l’alga vermella Polysiphonia carettia al copèpode
Balaenophilus sp., i a l’hirudini Ozobranchius margoi. Seguidament, hi trobem el grup de les
B. Espècies generalistes, que al contrari que el grup anterior, aquestes espècies són capaces
de colonitzar tan substrats vius com d’inanimats i, solen trobar-se molt freqüentment a sobre
de les tortugues marines, com els cirrípedes Lepas anserifera i Conchoderma virgatum o
l’hidroïdeu Obelia sp.. Finalment, el tercer grup, en el que es trobarien les C. Espècies
intermitges, que serien aquelles espècies que tenen un relació molt estreta amb les tortugues
marines però que també poden trobar-se en altres substrats vius o/i inanimats, és el cas de
Caprella andreae (amfípode), Hexapleomera robusta (tanaidaci), Hyale grimaldii (amfípode)i
Planes minutus (decàpode), on els dos primers se solen trobar associats a comunitats
d’algues.
De manera que, en el nostre cas tindríem que, d’entre les 8 espècies identificades, 1 és
especialista (Platylepas hexastylos), 2 són generalistes (Lepas anserifera i Conchoderma
virgatum) i 3 són intermitges (Caprella andreae, Hexapleomera robusta i Planes minutus).
Totes aquestes espècies són habituals en quasi tots els articles relacionats (Frick et al., 2002a,
2002b, 2003; Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011) amb els epibionts de Caretta caretta i, per tant,
constituirien la colonització típica d’aquesta espècie.
Mentre que els estudis que va realitzar Badillo (2007) es van fer sobre tortugues varades
mortes, els realitzats per Frick (2003) a les Açores, es varen fer en tortugues sanes que
s’havien capturat a la mar. Liria-Loza (2011) comparà els seus propis resultats, realitzats sobre
tortugues varades vives i tortugues ferides , amb els dos treballs abans mencionats i va
concloure que no hi havia diferències entre les espècies trobades.
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El conjunt de les sis mostres analitzades provenien de 4 tortugues diferents, proporcionades
per el Centre de Recuperació de Fauna Marina del Palma Aquàrium (Mallorca). Degut a les
circumstàncies que envolten tan l’arribada de la majoria de les tortugues varades (primaveraestiu) com les relacionades amb la data d’entrega d’aquest treball (juny 2016), les mostres
s’han anat recollint així com arribaven tortugues, ja que no hi havia un registre d’anys anteriors
amb el que començà a comparar. Per a poder dur a terme un anàlisis significatiu i en
profunditat d’aquest estudi, hagués estat interessant obtenir més mostres i/o poder fer un
seguiment anual, per a veure si hi ha diferències entre les espècies d’epibionts durant les
estacions de l’any.
7. Conclusions
1. La gran majoria dels epibionts de la tortuga babaua, Caretta caretta, analitzats en
aquests estudi són cirrípedes i caprèl·lids, fet que coincideix amb la literatura científica
relacionada amb el tema.
2. Les dades relatives als epibionts, de tortugues varades, d’aquest estudi no poden
extrapolar-se a tortugues sanes ja que el procés d’epibiosis seria diferent en aquestes
darreres segons afirmen alguns autors (Badillo, 2007; Liria-Loza, 2011) degut a les
diferències que presenten quant a la seva condició física.
3. L’estudi de les característiques pròpies dels epibionts que colonitzen a les tortugues
marines, ens dóna informació sobre el cicle vital d’aquestes. Per exemple, la presència
d’espècies exclusives d’hàbitats oceànics com C.virgatum, ens indicaria que la tortuga
ha passat per aquests hàbitats.
4. Aquest treball suposa la primera cita del foraminífer bentònic Ammonia beccarii com a
epibiont de Caretta caretta a nivell mundial i, la segona cita de Lepas pectinata com a
epibiont d’aquesta mateixa espècie de tortuga marina en les costes del Mediterrani.
5. L’estudi dels epibionts de les tortugues marines presenta una gran complexitat deguda,
en primer lloc, al desconeixement sobre les condicions ambientals a les que han estat
sotmesos tant el basibiont com els epibionts; en segon lloc, per la impossibilitat de
realitzar mostrejos periòdics amb els que mostrar l’evolució del procés d’epibiosis.
6. Les grans similituds entre les espècies observades en aigües del Mediterrani
occidental i les espècies observades a les Illes Canàries, indiquen una forta relació
entre ambdós grups de tortugues, corroborant la teoria de que els individus de Caretta
caretta que es troben en el Mediterrani occidental han entrat i, posteriorment, sortiran,
per l’Estret de Gibraltar i, per tant, són individus atlàntics.
8. Agraïments
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per a la realització d’aquest estudi. En segon i darrer lloc, agrair al meu tutor, el Dr. Guillem
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