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El Consorci riu Millars inicia la campanya de control de tortugues exòtiques al paisatge
protegit
jueves, 18 de mayo de 2017

El Consorci riu Millars ha iniciat un any més la campanya de control i eradicació de tortugues exòtiques invasores al
Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. Els membres de la guarderia del Consorci encarregats de fer el
seguiment de camp compten amb diverses trampes per tal de capturar els exemplars, artefactes d'enceball i mornells
ideats perquè entren els rèptils i es queden atrapats. De moment, la guarderia ha decidit no utilitzar els mornells, ja que
s'ha detectat la presència de llúdries a la desembocadura i es vol evitar l'entrada accidental en alguna d'elles. Les
trampes aquàtiques d'enceball es revisaran cada dia amb la intenció de retirar les tortugues exòtiques d'orelles roges o de
Florida (Trachemys scripta) així com capturar, estudiar i alliberar les possibles espècies autòctones com la tortuga
d'estany (Emys orbicularis) i la tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa).
La desembocadura del riu Millars fa més d'1 any que està oberta a la mar. Aquesta circumstància ha provocat una intrusió
marina constant d'aigua salada terra endins de les Goles. Les poblacions més importants de tortugues autòctones, però
també de les exòtiques invasores, estaven localitzades en aquest punt del riu Millars. Durant la campanya 2016
únicament es van capturar tres tortugues, dues d'estany autòctones i una tortuga exòtica de Florida. La Guarderia del
Consorci riu Millars col·labora des de fa 6 anys amb la Conselleria de Medi Ambient en el control i seguiment de les
poblacions de tortugues endèmiques presents al paratge protegit així com en l'eradicació dels exemplars exòtics.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42427&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.

http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 January, 2018, 15:03

