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En els darrers anys s’han produït diverses descobertes de postes de tortuga
marina, Caretta caretta, a l’est de la Península Ibèrica. La darrera, el passat 25
d’agost a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona, una platja turística, molt
concorreguda, just davant d’un quiosc! El cas va ser advertit pels usuaris de la
platja, i l’administració va actuar immediatament: s’ha protegit la posta, que
ha estat transferida a una platja protegida. Són 89 ous, que s’espera eclosionin
en un parell de mesos. Està prevista l’anàlisi genètica que permeti esbrinar si la
reproductora és una tortuga mediterrània o de la Florida, ja que s’han detectat
individus dels dos orígens a les nostres aigües.
Aquest mateix estiu hi ha hagut també una posta a Alacant (131 ous) i dos
intents fallits a Blanes i Calella. Al 2011 se’n va registrar un a Malgrat de Mar,
el 2006 a Puçol (València) i a Premià de Mar, i el 2001 a La Vera (Almeria).

En els anys 80 i 90, es detectaren restes d’individus recent eclosionats a Múrcia
i al Delta de l’Ebre (1980 i 1992), i coneixem testimonis prou concrets de
nidificació a Formentera, per memòria oral indirecta, dels anys 30. En
qualsevol cas, es pot descartar que la cria fos usual i que hi hagués una
població mediterrània-occidental. L’espècie sí que està ben assentada a l’Est
de la Mediterrània (Turquia, Grècia, Xipre), i probablement també a Líbia,
amb reproduccions esporàdiques a les illes sicilianes.
Els experts debaten encara els motius de la que sembla colonització de les
nostres costes. Es deu a un increment de la temperatura del mar? O a que els
animals que han estat rescatats en els darrers anys han conservat memòria de
les platges d’alliberament i hi tornen? El que sí sembla clar és que la freqüència
d’aquests intents creix ràpidament i pot indicar l’inici d’una colonització, i que
l’espècie pot assentar-se en els nostres arenals. Caldrà, en tal cas, adaptar els
usos turístics de les platges a una tal circumstància, i reconèixer el dret de les
tortugues marines, que duen al Planeta quaranta milions d’anys, a compartir
amb nosaltres les platges mediterrànies.
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