
 

LA TORTUGA MASCOTA 
 

 

Com i quan va arribar? 

Les tortugues d’orelles vermelles, també anomenades 

tortugues de Florida, (Trachemys scripta elegans) són 

originàries del sud-est dels Estats Units i del nord-est de 

Mèxic. També  reben el nom de tortugues japoneses tot i que 

no són originàries del Japó. Probablement, aquest nom fa 

referència a la petita ratlla negra dels ulls que els dóna 

l’aparença de tenir-los ametllats, com els japonesos.  

 

Entre 1989 i 1994 es van vendre com a mascota 26 milions 

d’individus a tot el món! Els exemplars que sol haver-hi a les 

botigues són petits, no superen els 5 cm, però mica en mica 

van creixent fins arribar als 20 o 30 cm. La gran expansió 

observada arreu del món és el resultat de l’alliberament 

dels exemplars que molta gent ha tingut a casa durant anys i 

que no ha volgut seguir mantenint en captivitat. 

 

Biologia i hàbitat 

El nom d’aquesta espècie de tortuga es deu a 

les dues taques de color vermellós que tenen 

darrera els ulls, a la posició on hi haurien 

d’anar les orelles...si en tinguessin! De fet, no 

hi ha cap rèptil que en tingui d’orelles. Això no 

vol dir que no hi sentin. Justament sota de 

cada taca  vermella, hi ha un timpà  arrodonit 

que vibra amb les ones sonores. Sota l’aigua, 

tenen una oïda molt precisa. 

 

Les tortugues de Florida són semiaquàtiques, 

és a dir, viuen a l’aigua però en surten sovint 

per descansar i prendre el sol, ja que 

necessiten escalfar-se per dur a terme les 

seves activitats vitals.  

 

Les tortugues d’orelles vermelles, i els rèptils 

en general, no són animals de sang freda com 

tantes vegades hauràs sentit a dir, sinó que  la 

temperatura del seu cos depèn de la de 

l’ambient. Aquesta és una bona manera per 

estalviar energia. Pots comparar aquesta 

estratègia amb la dels altres vertebrats a 

http://www.tv3.cat/videos/2710830 

 

Aquests rèptils són excel·lents nedadors i 

depredadors diürns i molt voraços. Cacen 

invertebrats (insectes, cucs), amfibis i petits 

rèptils. A mesura que van creixent, la seva 

dieta es fa més herbívora alimentant-se 

preferentment de plantes aquàtiques flotants. 

 

 

 

http://animalmascota.com/wp-content/2009/11/tortugas.jpg
http://www.tv3.cat/videos/2710830


 

 

 

La reproducció és sexual. L’aparellament es dóna entre els mesos de març i juliol, i es realitza  

sota l’aigua. Abans de l’aparellament, el mascle, més petit que la femella, li fa la cort nedant al 

seu voltant i agitant les potes anteriors davant la seva cara, talment com si tractés d’acaronar-

la. Pots veure-ho a http://www.youtube.com/watch?v=n297_iCil6g&NR=1 

 

 
Exemplar mascle. Observa com són de llargues les 

urpes de les potes davanteres. 

 

Si la femella accedeix a ser muntada, la còpula es 

produeix unint les cloaques. Després d’uns 2 

mesos, la femella enterrarà els ous, entre 2 i 20, 

fora de l’aigua. Uns tres mesos després, naixeran 

les cries. Pots veure-ho a, 

http://www.youtube.com/watch?v=5WDxgSCBobs  

(Observa la bossa de color ataronjat que li penja 

de la part ventral. Són les restes del sac vitel·lí 

que conté els nutrients dels qual s’ha anat 

alimentant l’embrió de la tortuga dins de l’ou)  

 

 

Si vols conèixer més detalls sobre la reproducció de les tortugues d’orelles vermelles ves a,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trachemys_scripta_elegans#Reproducci.C3.B3n 

 

Les tortugues d’orelles vermelles habiten en zones d’aigües tranquil·les i temperades, com 

ara estanys, llacs, embassaments, rierols o rius amb corrents lents i amb força vegetació 

aquàtica que és l’aliment preferit pels individus adults. 

 

 

Si t’ha tocat aquesta feina, recorda que has de saber explicar als altres 

membres del grup: 

 Com i quan va arribar al nostre país la tortuga d’orelles vermelles. 

 Les característiques bàsiques de la seva biologia (com és, com 

s’alimenta, com es reprodueix, quins costums té) i del seu hàbitat (on 

viu). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n297_iCil6g&NR=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloaca_(zoolog%C3%ADa)
http://www.youtube.com/watch?v=5WDxgSCBobs
http://es.wikipedia.org/wiki/Trachemys_scripta_elegans#Reproducci.C3.B3n


 

 

 

 

Impactes sobre el medi natural. 

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la 

tortuga d’estany (Emys orbicularis) són les 

dues úniques espècies de tortugues 

semiaquàtiques autòctones a la península 

ibèrica. La tortuga d’orelles vermelles és un 

bon competidor de les tortugues autòctones 

per diferents motius: pot assolir mides 

superiors (fins a 30 cm en els exemplars més 

grans), arriba abans a la maduresa sexual, té 

una major descendència, i la seva dieta és 

més variada. 

 
 

Cria, jove i adult de la tortuga d’orelles vermelles 
 

 
 
Tortuga de rierol. Els adults poden arribar als 20 cm 
 

A més, són més resistents a condicions poc 

favorables, com la contaminació de les aigües 

o l’augment global de la temperatura lligat 

al canvi climàtic. Aquest fet també contribueix 

a l’expansió de la tortuga d’orelles vermelles i 

la disminució de la tortuga d’estany. Tant és 

així, que la  tortuga d’estany és un dels 

organismes indicadors de l’escalfament 

global. Pots veure-ho a, 

http://www.tv3.cat/videos/536619 

 

D’altra banda, com que és més  agressiva, la 

tortuga d’orelles vermelles pot fer fora els 

individus de les altres espècies de tortugues 

de les millors zones per prendre el sol.  

 

Els principals problemes causats per la gran 

quantitat de tortugues de Florida que la gent 

deixa anar, estan clarament resumits a , 

http://www.tv3.cat/videos/190699  

 

Què es pot fer amb la tortuga d’orelles 

vermelles? 

La primera mesura que calia aplicar per evitar 

que aquesta espècie s’expandís encara més, 

era la prohibició de la seva importació i 

venda. Això ja és una realitat a tota la Unió 

Europea.  

 

 
 

Tortuga d’estany. Els adults no fan més de 15 cm 

 

Tot i així, adquirir-ne algun exemplar continua sent força senzill fent una compra a través 

d’internet. Tots podem col·laborar a que això no passi si informem a amics i familiars dels 

problemes que causa aquesta tortuga.  

 

La realització de campanyes intensives de captura d’individus alliberats, la reintroducció 

de les tortugues autòctones i la recuperació  dels seus hàbitats són mesures 

complementàries que poden ajudar a millorar la situació de les tortugues autòctones.  

http://www.tv3.cat/videos/536619
http://www.tv3.cat/videos/190699


 

 

 

Gràcies a aquestes accions s’està aconseguint, per exemple, la lenta recuperació de la tortuga 

d’estany en els aiguamolls de l’Empordà. Pots veure-ho a,  

http://www.tv3.cat/videos/229019974/Recuperacio-dels-aiguamolls-del-Baix-Ter#  

 

 

La tortuga d’esperons (Geochelone sulcata) és una altra espècie utilitzada com a mascota. 

És originària del nord i de l’est de l’Àfrica i es troba en perill d’extinció. Tot i ser una espècie 

invasora, a Catalunya hi ha dos centres que es dediquen a la seva reproducció en captivitat. 

Això sembla un disbarat però té una explicació: les cries són retornades als seus països 

d’origen, molt especialment al Senegal. Si vols conèixer amb més deteniment aquesta tortuga 

de gran mida que arriba al metre de longitud i als 100 kg de pes, ves a  
http://www.tv3.cat/videos/2912390 

 

 

 

 

 

Si t’ha tocat aquesta feina, recorda que has de saber explicar als altres 

membres del grup: 

 Per què la tortuga d’orelles vermelles és un competidor de les tortugues 

autòctones semiaquàtiques.  

 Els impactes (conseqüències) que ha tingut la introducció de la tortuga 

d’orelles vermelles en les espècies de tortugues semiquàtiques 

autòctones, i en el medi en el que viuen. 

 La relació entre el canvi climàtic i la proliferació de la tortuga d’orelles 

vermelles 

 Què es pot fer per eliminar o disminuir els problemes causats per la 

tortuga d’orelles vermelles. 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv3.cat/videos/229019974/Recuperacio-dels-aiguamolls-del-Baix-Ter
http://www.tv3.cat/videos/2912390


 

Els animals vertebrats 

Ves a  

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/averte

br.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats 

 

Fes les cinc primeres activitats. Quan les hagis acabat, hauries de ser capaç de respondre 

aquestes preguntes: 

 Quina és la principal diferència entre un animal vertebrat i un animal invertebrat? 

 Quins són els cinc grups principals de vertebrats? 

 Si ens fixem en la pell, com es poden diferenciar entre sí els cinc grups de vertebrats?   

 

 
Esquelet fòssil i reconstrucció de Diadectes, un 

amfibi terrestre i herbívor de més d’1 m de 

longitud. El grup al qual pertany està considerat 

l’avantpassat més immediat dels rèptils. 

 

 
 

El basilisc és un rèptil extraordinari que pot 

“caminar” sobre l’aigua per escapar-se dels 

depredadors. No et perdis aquest vídeo! 

 

Origen i evolució dels rèptils 

Els primers rèptils varen viure ara fa uns 320 

milions d’anys. És el primer grup de 

vertebrats clarament terrestres, amb dues 

adaptacions bàsiques per evitar la pèrdua 

d’aigua: una pell impermeable i ous amb 

closca semipermeable que permet el pas de 

l’aire però que impedeix que s’escapi l’aigua. 

 

El nom de rèptils fa referència al fet que molts 

d’ells es mouen reptant, és a dir arrossegant 

la part ventral mentre es desplacen sobre les 

quatre potes.  

 

Tot i això, entre els rèptils fòssils hi havia una 

gran varietat de sistemes de locomoció i de 

formes de vida: corredors a quatre o a dues 

potes, com els famosos Iguanodonts, 

herbívors gegantins com els impressionants 

Diplodocus, els animals tetràpodes més grans 

que hagin caminat mai en el medi terrestre, o 

els populars Tiranosaures, ferotges carnívors 

que es desplaçaven a dues potes. 

 

També hi havia rèptils fòssils aquàtics, com els 

fantàstics Ictiosaures, o els sorprenents 

Plesiosaures. Finalment, es coneixen dos grups 

de rèptils voladors, els fantàstics Pterosaures  

i els avantpassats de les aus actuals. 

 

Bona part del rèptils varen desaparèixer a conseqüència, dels efectes provocats per l’impacte 

d’un gran meteorit. Pots veure-ho a, http://www.youtube.com/watch?v=z8tn0WXTe5c. No 

tothom està d’acord amb aquesta teoria, però el fet és que els rèptils vivents són una 

representació molt reduïda de la gran varietat de rèptils que hi havia ara fa 60 milions d’anys.  

 

Els rèptils actuals comprenen unes 6500 espècies repartides en quatre grups principals: unes 

270 espècies de tortugues marines, d’aigua dolça i terrestres (els quelonis), més de 3700 

espècies de sargantanes, llangardaixos, camaleons, dragons i iguanes (els sauris), unes 2300 

espècies de serps de tota mena (els ofidis), les 22 espècies de caimans, cocodrils i gavials (els 

crocodilians) i unes poques espècies de tuatares, uns rèptils molt primitius, amb aspecte 

semblant a les iguanes, que sobreviuen en algunes petites illes de Nova Zelanda. 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/avertebr.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/avertebr.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats
http://www.youtube.com/watch?v=45yabrnryXk&feature=related
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=10625675&light=&foto_clave=M33-747362
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplodocus
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=4528190&light=&foto_clave=EEA-BC4364
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=13939874&light=&foto_clave=BWI-BLW047358
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670053497
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=694460392
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=694450111
http://www.youtube.com/watch?v=z8tn0WXTe5c
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=4217909&light=&foto_clave=D31-79659
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=8346383&light=&foto_clave=N79-669818
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=5283196&light=&foto_clave=S44-477403
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=13993741&light=&foto_clave=BWI-BLWS204191
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=4684827&light=&foto_clave=D88-432294
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=7989727&light=&foto_clave=JHS-A00459
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=8636453&light=&foto_clave=EEA-BF6561
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=2711791&light=&foto_clave=EEA-3P3496
http://es.wikipedia.org/wiki/Sphenodon


 

 

Com són els rèptils 

La pell impermeable, recoberta d’escates, és una de les adaptacions que va permetre els 

primers rèptils colonitzar el medi terrestre sense que el cos perdés humitat. Les escates són 

peces còrnies, formades per cèl·lules endurides i mortes, que s’originen a partir de la pell. Per 

això cal canviar-les per permetre el creixement de l’animal. Si vols saber més sobre les escates 

i el “canvi de pell” dels rèptils ves a  http://www.tv3.cat/videos/2653659.  

 

 
Cap d’una iguana. La fletxa assenyala el timpà 

 

 
Cap de serp de cascavell. La fletxa negra assenyala la fossa 

nasal i la vermella l’òrgan receptor de la calor  

 

 
Esquelet d’un llangardaix. Deixant de banda el crani, la resta 

d’ossos són del tot comparables als d’un mamífer. 

Els ulls tenen dues parpelles i, per sota, una 

membrana transparent que els protegeix. En 

les serps, les dues parpelles estan soldades. 

 

Darrera de cada ull s’aprecia la membrana 

timpànica que vibra amb els sons externs i 

els transmet cap a l’oïda interna.  

 

Les serps no tenen timpà. Això no vol dir 

que siguin sordes del tot ja que poden 

captar les vibracions que es transmeten pel 

sòl. Així doncs, és fals que les cobres 

puguin ser hipnotitzades pel so de la flauta 

dels encantadors de serps! Pots comprovar-

ho a,  

http://www.taringa.net/posts/info/1176579/

Datos-curiosos.html 

 

Com que les serps tenen poc desenvolupats 

els sentits de la vista i de l’oïda, tenen altres 

maneres de percebre la presència de les 

possibles preses o depredadors: capten la 

calor despresa per un altre ésser viu 

gràcies a uns òrgans situats entre la boca i 

els ulls. A més, la llengua bífida recull les 

molècules de les substàncies oloroses que 

pugui haver-hi a l’ambient. Quan 

introdueixen de nou la llengua a la boca, la 

freguen contra el paladar on hi ha un òrgan 

que percep les olors.  

 

Els rèptils eren originalment tetràpodes, 

però al llarg de l’evolució alguns han reduït 

molt les potes fins a desaparèixer. El lludrió i 

la llisona, són espècies de sauris que tenen 

unes potes molt menudes, en el primer cas, i 

que les han perdut del tot, en el segon. Ara 

bé, els autèntics especialistes a bellugar-se 

sense potes són els ofidis. A més de 

modificacions en l’esquelet, bellugar-se com 

ho fan les serps ha comportat adaptacions 

sorprenents en altres òrgans del seu cos. 

Pots comprovar-ho a, 

http://www.tv3.cat/videos/3001790 

http://www.tv3.cat/videos/2653659
http://www.taringa.net/posts/info/1176579/Datos-curiosos.html
http://www.taringa.net/posts/info/1176579/Datos-curiosos.html
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=13926079&light=&foto_clave=BWI-BLWS144073
http://www.aceytuno.com/php/img/1265040692.jpg
http://www.tv3.cat/videos/3001790


 

Com viuen els rèptils 

Els rèptils no són animals de sang freda, com tantes vegades hauràs sentit a dir, sinó que  la 

temperatura del seu cos depèn de la de l’ambient. Tenir el cos a una temperatura 

semblant a la de l’ambient és una bona estratègia per estalviar energia. Pots comparar 

aquesta estratègia amb la dels altres vertebrats a, http://www.tv3.cat/videos/2710830 

 
Talment com ens passa a nosaltres, els rèptils obtenen l’energia a partir dels nutrients 

energètics continguts en els aliments. La immensa majoria dels rèptils són carnívors. Les 

espècies verinoses estan limitades gairebé del tot a les serps, algunes de les quals poden 

resultar mortals. El verí és inoculat a través d’unes dents situades a la mandíbula superior.  

 

En general, la mida de les preses, des d’invertebrats fins a mamífers, està d’acord amb la mida 

del depredador. Tot i això, moltes serps son capaces d’ingerir preses molt més grans que elles 

mateixes gràcies a que la l’articulació entre el crani i la mandíbula inferior és molt mòbil. No et 

perdis aquest vídeo! http://www.youtube.com/watch?v=AHuDOhDyv0c 

 

  

 

Només les iguanes, els llangardaixos de cua espinosa i algunes tortugues terrestres, com la 

tortuga mediterrània, són animals herbívors tot i que poden menjar ocasionalment algun 

invertebrat o restes d’animals morts. Sigui quina sigui la seva dieta, durant l’hivern, la 

disminució de les preses i de la temperatura, obliguen a hivernar als rèptils que viuen en zones 

temperades i fredes. 

 

 
Serp de collaret (Natrix natrix) femella protegint 

la posta 

Els rèptils, com nosaltres, necessiten l’oxigen per 

poder alliberar l’energia dels nutrients. També els cal 

desprendre’s del diòxid de carboni. Com que la pell 

és impermeable, els rèptils han perdut la respiració 

cutània dels amfibis i és exclusivament pulmonar.  

 

En les serps, un dels pulmons és gran i allargat, 

mentre que l’altre és molt reduït o inexistent: és una 

adaptació condicionada per la forma allargada del 

cos. Les tortugues, per la seva banda, com que els 

seus pulmons no són gaire eficaços, poden completar 

l’intercanvi de gasos a través de la mucosa bucal o 

de la cloaca 

 

La reproducció és sexual entre individus mascles i 

femelles. La unió entre els espermatozoides i els 

òvuls es fa a l’interior de les vies genitals femenines. 

Així doncs, la fecundació és sempre interna. 

http://www.tv3.cat/videos/2710830
http://www.youtube.com/watch?v=AHuDOhDyv0c
http://www.limejuice.biz/issue1/limelizard/Uromastyx.jpg
http://www.hlasek.com/foto/testudo_hermanni_8209.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloaca_(zoolog%C3%ADa)


 

 

 

A excepció de les tuatares, els rèptils són el primer grup de vertebrats en què els mascles 

disposen d’un òrgan copulador o penis, no observable externament. En el moment de la 

còpula, mascle i femella uneixen les seves cloaques i el penis penetra la cloaca femenina.  

 

En la immensa majoria de rèptils els embrions es desenvolupen dins dels ous (ovípars). 

També hi ha casos, com l’escurçó o la llisona en què els ous no són expulsats de l'interior del 

cos de la mare fins que neixen les cries (ovovivípars). Pots veure magnífiques imatges de 

rèptils ovípars i ovovivípars a http://www.tv3.cat/videos/2696310 (Fixa’t bé com són 

d’especials els ous dels escurçons) 
 

 

 

 

Si t’ha tocat aquesta feina, recorda que has de saber explicar als altres 

membres del grup: 

 Les característiques generals de tots els animals vertebrats. 

 Les adaptacions que han permès als rèptils colonitzar el medi terrestre 

 Els diferents sistemes de locomoció dels rèptils fòssils i dels actuals. 

 Com es poden diferenciar entre sí els quelonis, sauris, ofidis, 

crocodilians i tuatares. 

 A quin grup pertany la tortuga d’orelles vermelles. 

 Quina mena de règim alimentari tenen els rèptils. 

 Com respiren. 

 Com es reprodueixen. 
 

 

 
 

Si vols descobrir més coses sobre els amfibis, et recomanem que contemplis tranquil·lament 

aquest tres vídeos. Tot plegat, uns 30 minuts molt divertits amb imatges sorprenents! 

 

 

Rèptils primera part 

http://www.youtube.com/watch?v=MOoIIXcBolg 

 

Rèptils segona part 

http://www.youtube.com/watch?v=Mn5LXUpnato&feature=related 

 

Rèptils tercera part 

http://www.youtube.com/watch?v=z6xYBbncbB8&NR=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv3.cat/videos/2696310
http://www.youtube.com/watch?v=MOoIIXcBolg
http://www.youtube.com/watch?v=Mn5LXUpnato&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z6xYBbncbB8&NR=1

