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Des de 1998, la Conselleria de Medi Ambient contracta a la Fundació AsproNatura
una campanya d’assistència als avaraments de tortugues marines, que a més del
registre i la recuperació dels animals, inclou activitats d’educació ambiental i un
telèfon de guàrdia operatiu 24 h.
En total, al període 1998-2008 s’han registrat 586 avaraments de tortuga marina
(Caretta caretta) a Balears. D’ells, un 57% estaven morts i se’ls ha practica
l’autòpsia, i un 43% arribaren vius i van ser tractats al centre de recuperació.
Al 2008, s’han registrat 59 exemplars, dels quals 40 van ser atesos per la Fundació
AsproNatura a Mallorca, 10 a Pitiüses pels Agents de Medi Ambient i el centre Vell
Marí, i 9 a Menorca pels Agents i el GOB-Menorca. És remarcable el major nombre
d’avaraments localitzats a l’hivern, superior a altres anys.
21 dels 31 exemplars trobats vius, van ser rehabilitats (la majoria al centre de la
Fundació AsproNatura Mallorca, però sis a Eivissa i Formentera) en condicions per
tornar al medi natural.
Les causes més freqüents dels avaraments van ser, al 2008, la captura accidental
amb palangre (27% dels trobats morts) i l’enxarxament amb plàstics i restes de
xarxes de pesca (14%). Un 39% dels exemplars morts van ser trobats en molt mal
estat i ha estat impossible determinar-ne la causa, pel que segurament el
percentatge de incidència d’aquests dos factors sigui superior. A més, un 5%
mostraren signes d’interacció amb embarcacions (hèlixs, col·lisions) i un altre 5%
indicis de malalties. Com és ja habitual, la majoria de les tortugues son subadults
(un 82%).
Altres activitats realitzades al 2008 són el manteniment de dipòsits als ports (en
col·laboració amb Confraries de Pescadors i Servei de Ports), per poder mantenir
les tortugues trobades vives mentre les van a cercar per dur-les al centre de
recuperació. Hi ha sis distribuïdes a Mallorca i tres a Menorca.
A més, s’ha impartit una xerrada sobre ‘Protocols d’atenció a la fauna marina:
cetacis i tortugues marines’, dins el marc d’una jornada de formació organitzada
per la Fundació Natura Park dirigida al SEPRONA. S’ha continuat aportant mostres a
la Universitat de Barcelona, per a estudis genètics i d’alimentació.

