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 VigoZoo. Un pioneiro na loita contra as Especies Invasoras

Xa con anterioridade á Lei de Zoos 31/2003, VigoZoo, consciente do impacto ecolóxico que podían causar as
especies exóticas no medio ambiente, empezou a desenvolver un programa de recollida, particularmente da
coñecida como Tartaruga de Florida (Trachemis  scripta  elegans), coñecida tamén como tartaruga de orellas
vermellas e (Trachemis  scripta  scripta), como tartaruga de orellas amarelas, co que calquera cidadán que non
desexase seguir tendo aquela pequena tartaruga  que comprara en reis, ou nos aniversarios dos nenos, tivese
un sitio onde deixala e evitar así que optase por liberala no noso Lagares ou en calquera zona húmida da nosa
cidade.

Foi  no 2013, 10 anos despois, mediante o Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o
Catálogo Español de especies exóticas invasoras e na que se inclúe esta especie.
Orixinalmente Trachemys  scripta limitábase á conca do río Mississipi, o que incluía estados norteamericanos
como Florida,  de onde colleu o nome popular  esta especie de tartaruga,  pero tamén Virginia  e parte  de
Colorado e hoxe pódese atopar  en moitos lugares do mundo,  tan lonxe das súas zonas de orixe,  como
España, Francia ou mesmo Sudáfrica ou Israel.

A tartaruga de Florida comezou a súa venda cara a finais dos 80 pero foi nos 90 onde se converteu nunha
popular mascota, Estímanse en máis de 50 millóns de exportacións entre 1989 e 1997, desde os Estados
Unidos ao longo de todo o mundo.
O éxito da tartaruga de Florida como mascota foi debido ao seu pequeno tamaño cando era vendida en forma
de cría, os seus relativos fáciles coidados e o seu baixo prezo, pero co paso do tempo, cando aquela pequena
tartaruga terminaba medindo ata 30 cm de lonxitude, ao que se lle sumaba a súa longa esperanza de vida,
levaba ao propietario, cansado de manter a unha tartaruga de grandes dimensións, moi  voráz e ás veces ata
agresiva, a abandonala sen saber as consecuencias que o seu acto produciría a nivel ambiental.

Todo isto supuxo a entrada desta especie exótica nun medio ambiente que non lles era propio, problema que
foi  máis  grave  en  lagos,  estanques  e  ríos  das  zonas  urbanas,  onde  se  liberaron  moitos  máis  destes
exemplares que en zonas máis rurais.
A primeira consecuencia disto foi o desprazamento das tartarugas acuáticas autóctonas como o galápago
europeo (Emys  orbicularis) e o galápago leproso (Mauremys leprosa), xa que a tartaruga americana estaba
máis afeita competir con outras especies de tartarugas acuáticas.

Afortunadamente en España a comercialización da tartaruga de Florida está prohibida. Con todo, queda un
número considerable destas mascotas en moitas casas da nosa provincia, de aí a necesidade de pedir a
concienciación aos propietarios destes animais exóticos que non as liberen na natureza cando se cansen
delas.

Neste sentido, VigoZoo recomenda que todos os propietarios que posúen unha destas tartarugas de auga
doce como mascota que non a liberen á contorna natural de querer desfacerse dela, senón que a entreguen
no parque ou nalgún centro centro de recuperación de animais como o da nosa provincia en Cotobade.

Actualmente son preto de 300 as tartarugas que coida VigoZoo nas súas instalacións e que contribúen á
concienciación ambiental a través do noso programa educativo.

Localización das zonas de exhibición de tartarugas

  



Mauremys sinensis

Especies recollidas neste programa

  



Proceso desde a recollida ata a incorporación

Este programa de recollida supón ano tras ano a incorporación dun importante número de animais á
colección zoolóxica de Vigozoo, que implica as accións inherentes á alta de calquera exemplar á
colección zoolóxica (identificación, corentena, marcaxe, rexistro e incorporación á colección).

Recollida

Practicamente a totalidade de animais cedidos baixo este programa, son animais entregados por
particulares e para que esta cesión/doazón se realice baixo un adecuado control de entradas,
creouse un sistema protocolarizado de recollida. As tartarugas son entregadas en acuarios
específicos por parte dos seus propietarios, que permiten o adecuado traslado  ás instalacións
específicas de corentena do parque.

Exemplo de acuarios como os que se fai a entrega das tartarugas

A fase de recollida é tramitada polo persoal do despacho de billetes en horario de apertura do parque.
No momento da mesma, dáse aviso ao veterinario ou o conservador, para identificar a especie cedida
e a súa situación, procedendo ao seu traslado  ás instalacións  indicadas. Na práctica totalidade  das
ocasións, os animais son entregados cun acuario portátil, a modo e transportín.

A persoa doante, deberá cubrir unha folla de rexistro, que inclúe os datos completos da persoa que
realiza a cesión, a data, o número de individuos e o motivo da cesión dos mesmos.

Revisión e marcaxe

Os exemplares cedidos son examinados polo veterinario, sexados e marcados mediante muescas nas
escamas marxinais da cuncha.

Revisión, sexado e marcado dos exemplares



Fase de corentena e reserva

Posteriormente do marcado, os exemplares pasan un período de corentena nas instalacións de
hospitalización do parque. Estas instalacións consisten en contedores individuais nos exemplares de
maior porte ou bañeiras colectivas nos animais máis pequenos. O aporte de alimento é diario e similar
ao realizado polo antigo dono, motivo polo que se solicita no momento da cesión, un paquete do
alimento que lle aportaba habitualmente.
  
Se os animais cedidos son xuvenís, exemplares de pequeno tamaño ou a doazón ten lugar en época
invernal, os animais serán acomodados na zona de reserva interior, para evitar a depredación por
exemplares maiores ou a exposición, sen un período de aclimatación, ás condicións ambientais
externas.

Bañeiras de corentena

 

Fase de inventario e rexistro no censo de VigoZoo

O inventario dos animais cedidos se leva a cabo pola área de conservación do parque e os exemplares
son incorporados ao rexistro da colección zoolóxica de Vigozoo, diferenciados do resto da colección de
fauna. Todas a follas de cesión se achegan coas fichas de alta ou entrada que se realizan unha vez
que o animal é disposto no seu recinto de exhibición definitivo.

O control do rexistro, por tanto, se realiza de forma idéntica ao do resto da colección, asignando un
criterio de diferenciación cando sexa necesario discriminar os animais recollidos baixo este programa.

Fase de disposición na instalación

Despois  do proceso de corentena, que pode variar en función  da época do ano, os animais cedidos son 
introducidos nas instalacións adaptadas para a observación por parte do público visitante condicionado 
en función do seu tamaño, idade e tipo de especie. Así, os animais de maior porte e idade son introducidos 
no recinto de gamos, mentres que os de menor porte e tamaño, son derivadas ás instalacións do exotarium 
ou da reserva.

As exhibicións exteriores do parque acondicionadas para aloxar de forma definitiva  aos  exemplares doados
e que contribuen á importante labor educativa e divulgativa respecto á problemática da solta indiscriminada de
exemplares exóticos ao medio natural, son a charca de tartarugas na zona de entrada e o río artificial
existente no recinto de gamos. Así mesmo, no caso de pequenos exemplares ou especies que   precisen
unhas  condicións  máis cálidas, existen distintos acuarios adaptados nas instalacións do exotarium.



  
Instalacións exteriores e interiores de exibición de tartarugas en Vigozoo

PRINCIPAIS ESPECIES RECOLLIDAS NESTE PROGRAMA

Aínda que a gran maioría de animais pertencen á especie tartaruga de Florida de orellas vermellas,
observamos que as incorporacións doutras especies ou subespecies increméntense paulatinamente
ao longo do tempo. Estas son as distintas especies achegadas por parte de público visitante nestes
últimos anos de vixencia do programa:

-Tartaruga de Florida de orellas vermellas (Trachemys scripta elegans).

-Tartaruga de Florida de orellas amarelas (Trachemys scripta scripta).

-Tartaruga de Florida hibrida (Trachemys scripta elagans x T.s. Scripta).

-Tartaruga de Cumberland (Trachemys scripta troosti).

-Tartaruga falsa mapa (Graptemys pseudogeografica).

-Tartaruga de Nelson (Pseudemys nelsoni).

-Tartaruga xeroglífico (Pseudemys concinna).

-Tartaruga de tres crestas (Mauremys reevesii).

-Tartaruga de pescozo con franxas (Mauremys sinensis).

BENEFICIARIOS DO PROXECTO

Podemos encadrar coma beneficiarios ao público destinatario da mensaxe, porque pensamos que
acadamos un mellor entendemento da problemática ambiental que supoñen estes animais, pero os
beneficiarios principais serían as especies acuáticas autóctonas que verían diminuída a competencia
polo territorio e o alimento que provocan as especies exóticas invasoras, conservando o seu status e
mantendo a riqueza da nosa biodiversidade, particularmente aves de humidais, pois estas tartarugas
son depredadoras de ovos en niños e de macroinvertebrados acuáticos, anfibios e peixes.



PROGRAMA EDUCATIVO

A continuación descríbense a grandes trazos a metodoloxía das actuacións educativas deste proxecto
que baixo unha liña formativa e participativa preténdese acadar os obxectivos e resultados propostos.

1. Charlas dirixidas.
Dentro deste proxecto está previsto as labores de monitorado dentro Departamento de Educación,
dentro da dinámica das visitas guiadas, dirixindo o seu traballo aos grupos organizados e o público que
visite as nosas instalacións.

Visita guiada nas instalacións de tartarugas de Vigozoo

2. Cartelería divulgativa.
Os carteis interpretativos complementarán a información das charlas e axudarán a unha mellor
comprensión da problema e a un achegamento por parte do público destinatario.

Tríptico divulgativo

3. Difusión a través das nosas redes sociais e páxina web.

As redes sociais e páxina web son importantes ferramentas da área educativa de VigoZoo, para a difusión da
actividade diaria e función do parque en relación das especies irrecuperables procedentes de centros de 
recuperación, cesións e comisos que alberga, á información e coñecemento das diversas actividades de 
carácter medioambiental que se realizan nas súas instalacións ao longo do ano e a proxectos de 
conservación como este de recollida de galápagos exóticos.

AVALIACIÓN

O Sistema de avaliación deste proxecto é continuo e realízase principalmente pola resposta dos 
destinatarios e tamén, indirectamente, en función do incremento do número de  animais exóticos acollidos 
nas nosas instalacións. Por outra banda, a comunicación directa cos destinatarios do programa 
aporta información de primeira man respecto ao número e tipos de mascotas exóticas. Finalmente a 
longo prazo, a diminución da entrega no zoo deste tipo de animais exóticos e a observación da 
súa diminución na natureza mediante censos zoolóxicos ligados a programas de investigación de 
biodiversidade, pode dar unha idea da boa acollida deste programa.


	
	
	
	
	Recollida
	Revisión e marcaxe
	Fase de corentena e reserva
	
	
	Fase de inventario e rexistro no censo de VigoZoo
	Fase de disposición na instalación
	Despois do proceso de corentena, que pode variar en función da época do ano, os animais cedidos son introducidos nas instalacións adaptadas para a observación por parte do público visitante condicionado en función do seu tamaño, idade e tipo de especie. Así, os animais de maior porte e idade son introducidos no recinto de gamos, mentres que os de menor porte e tamaño, son derivadas ás instalacións do exotarium ou da reserva.
	







