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Tarragona s'acomiada de les
tortugues babaues per un any
Sis exemplars han estat alliberats aquest dijous al vespre a la platja del Miracle

Les tortugues han entrat a l'aigua amb l'acompanyament del CRAM. | Josep M. Llauradó

Nou comiat de part de les 99 tortugues babaues que van fer niu a la platja del Miracle de
Tarragona. Aquest dijous al vespre més d'un centenar de persones han pogut veure en directe
com sis d'aquests animals s'han endinsat en les onades del mar Mediterrani, després que més
de mig centenar ja ho fessin a finals d'agost, en un alliberament nocturn després d'eclosionar
alguns dels ous.
Aquell dia, però, algunes tortugues no van sortir, sinó que se les van endur a la Fundació CRAM, un
centre de recuperació de fauna marina que ha tingut en custòdia les dues últimes setmanes 13
animals de platja i 7 més d'incubadora. Els sis especímens alliberats aquest dijous han estat
cuidats per tal que poguessin doblar el seu pes -fins als 25 grams- i aprenguessin a caçar el seu
aliment, si bé encara corren el risc de no sobreviure al mar -només ho fa una mil·lèsima part, de
mitjana.
Al voltant d'elles hi havia prop d'un centenar de persones, la major part d'elles voluntàries de la
vigilància 24 hores dut a terme a l'estiu. Aplaudiments, mòbils a la mà per immortalitzar el moment i
il·lusió per veure uns animals que probablement no haurien sobreviscut sense la seva tasca.
Per la seva banda, la Fundació CRAM no preveu dur a terme més alliberaments fins l'any que ve,
quan els animals que encara conserven tindran un pes -prop d'un quilo- que impedirà que siguin
depredades. Del total de 99 ous que van aparèixer a la platja del Miracle al mes de juliol, només
5 no han acabat en tortuga babaua i han mort en el procés, un fet que es qualifica com a èxit
donada la mitjana més alta habitual.
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