Testudo graeca graeca (Linnaeus, 1758)
Nom comú: Tortuga mora
Classe: Reptilia

Ordre: Testudines

Família: Testudinidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
La tortuga mora (T. graeca) és una espècie d’àmplia distribució (des del Magreb fins
al mar Caspi) amb vàries subespècies, de les quals la T. graeca graeca és present al
nord d’Àfrica. D’allà fou introduïda a les Balears, Península Ibèrica i a altres illes
mediterrànies en temps històrics, on està plenament naturalitzada. És un testudínid
de mida mitjana que rarament sobrepassa els 210 mm de llargada de la closca en el
cas de les femelles i els 185 mm en el cas dels mascles. A diferència de la tortuga
mediterrània (Testudo hermanni), la tortuga mora presenta esperons cornis a la cara
externa de les potes posteriors, la seva placa supracaudal no és dividida i la coa és
totalment nua, sense cap ungla còrnia terminal. La seva coloració és marronencaverdosa amb taques negres al contorn i a l’interior de les plaques que formen
l’espaldar. El plastró és molt variable, amb o sense taques fosques de forma
irregular a les plaques.
Es troba al sudoest de l’illa de Mallorca, essent el municipi de Calvià el que conserva
les poblacions més importants. A Eivissa les seves poblacions s’extingiren durant el
segle XIX, mentre que a Formentera aquest fet va ocórrer al llarg del segle XX.
La seva activitat anual es distribueix en dos períodes: la primavera i principis d’estiu i
la tardor. Durant aquest temps es possible veure exemplars als pinars i garrigues.
L’aparellament es pot donar durant tot el període d’activitat però les postes es
solen fer al finals de la primavera i la seva incubació s’allarga fins a finals de l’estiu.
Les seves poblacions estan en regressió degut a la fragmentació i pèrdua de
l’hàbitat. La construcció de noves vies de comunicació, els incendis forestals,
l’ampliació de les zones urbanes, el canvi d’ús del seu hàbitat i la recol·lecció per
part de particulars per tenir-les com a animals de companyia, en són les seves
principals amenaces.
L’espècie està catalogada per la IUCN sota la categoria de Vulnerable i En perill al
Llibre Vermell dels Amfibis i Rèptils d’Espanya i al Llibre Vermell de Vertebrats de les
Illes Balears. Catalogada d’Interès especial al Catàleg Nacional, està en tràmit de
recatalogació a Vulnerable dins l’àmbit de les Balears.
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