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 Medi 

Les espècies en perill 

EL DOFÍ DE IANG-TSÉ

Una altra espècie en extinció per culpa de l'acció 
de l'home és el dofí del riu Iang-Tsé. I és que el dofí 
d'aleta  blanca,  que  durant  20  milions  d'anys  ha 
estat  nedant  pel  riu  Iang-Tsé  a  la  Xina,  podria 
haver-se  extingit.  Durant  6  setmanes,  una 
expedició  de  científics  xinesos  i  estrangers  va 
inspeccionar  el  riu  i  no  va  trobar  cap  rastre 
d'aquesta  espècie.  L'últim  exemplar  que  es  va 
poder veure va ser l'any 2004. El desenvolupament 
de  la  societat  xinesa  en  els  últims  anys,  la 
contaminació,  l'excés  de  pesca  i  l'increment  del 
trànsit pel riu han fet que el nombre d'exemplars 
d'aquesta espècie hagi anat minvant fins que, ara, 
se l'hagi de considerar ja extingida.

El  fracàs  de  l'expedició  de  científics  xinesos  i 
estrangers que anava a la recerca d'exemplars del 
prehistòric  dofí  d'aleta  blanca  al  riu  Iang-Tsé  fa 
témer el pitjor: la seva extinció.

Segons  els  experts,  si  aquesta  espècie  hagués 
desaparegut  seria  la  primera  en  extingir-se  a 
causa de l'activitat  humana, culpable d'un 90% 
de les morts  d'aquests  exemplars. I  és que els 
científics  estan  convençuts  que  el 
desenvolupament  vertiginós  de  la  societat 
xinesa,  la  contaminació,  l'excés  de  pesca  i 
l'increment  del  trànsit  pel  riu  han  fet  que  el 
nombre d'exemplars d'aquesta espècie hagi anat 
minvant.  Amb tot,  i  malgrat  no  trobar-ne cap 
rastre,  consideren  que  encara  hi  ha  uns  50 
exemplars.

Fa uns mesos la Xina va fer una reserva natural per 
evitar  la  desaparició  d'aquesta  espècie 
prehistòrica, un dels quatre únic dofins fluvials que 
hi ha al món.

El dofí del  Iang-tsé

 LA TORTUGA MARINA

La tortuga mediterrània està en perill d'extinció ja 
que el seu hàbitat s'ha vist  afectat greument per 
l'acció  de  l'home.  Diversos  centres  han  posat  en 
marxa projectes per a dur a terme la reproducció 
en captivitat de la tortuga i més tard reintroduir-la 
de nou al seu hàbitat natural.

La tortuga marina 

Molta gent treballa per a poder tirar endevant els 
diferents  projectes  de  reintroducció  al  seu  medi 
natural. 

Els projectes que van començar fa uns anys, avui en 
dia  comencen  a  donar  els  seus  fruits.  Tots  els 
esforços  realitzats  estan  valent  la  pena,  i  donen 
moral  per  seguir  endavant  fins  poder  establir 
poblacions  de  tortugues  massives  que  arribin  a 
crear una independència per part de les tortugues 
amb l'home. 

La tortuga mediterrània, és una espècie protegida i 
per tant, no pot ser mantinguda en captivitat. 

Actualment,  gràcies  als  exemplars  procedents  de 
donacions,  el  DARP  està  procedint  a  la  cria  en 
captivitat per tal de reintroduir-la a la natura, un 
cop seleccionats els llocs més favorables. 

Per  ajudar  a  aquesta  espècie,  el  millor  és  no 
capturar  ni  comprar  cap  exemplar,  i  fer  donació 
dels que posseeixin en captivitat. En cap cas, però, 
no s'han d'alliberar directament a la natura.

Així doncs,tenim a les nostres mans la possibilitat 
d'evitar  l'extinció  de moltes  espècies:  protegir-ne 
els  hàbitats  o  adoptar  certes  infrastructures  als 
requisits dels ambients naturals i dels éssers que els 
habiten. 
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