
Què menjo?

LA TORTUGA PORUGA

Curiositats sobre mi 

Faig una dieta variada. Menjo mol·luscs, crustacis, pe-
tits peixos, algues i m’encanten les meduses! Estan 
per llepar-se el bec. 

Tinc una aleta de dues arpes que 
em permet nedar grans distàncies.

La meva panxa és de color crema i la 
meva closca de color cafè i taronja. 

Tinc el cap gran i arrodonit i un bec 
fort i molt gruixut. 

A la meva closca sempre veuràs 
algun animalet enganxat (es diuen 
epibionts i no em fan cap mal). 

Peso 35 Kg. Però no us penseu, puc 
arribar a pesar 120 Kg i mesurar 120 
cm. Tot i això, soc l’espècie de tor-
tuga marina més petita dels oceans. 
Increïble oi?

Ah! i per si no ho sabíeu soc una 
espècie protegida.

Hola! Soc la Poruga, una tortuga marina migradora. Pertanyo a l’espècie  
Babaua. Visc al mar Mediterrani però també al mar Negre, a l’Atlàntic a 
l’Oceà Índic i al Pacífic. Com veieu soc una tortuga molt cosmopolita!

El misteri de la “nova espècie” 

Fa uns anys unes pescadores em van recollir de les costes del 
poble d’Arenys de Mar. Estava ferida a causa d’unes cordes en-
rotllades a una de les meves aletes. Em vaig recuperar i vaig 
aprendre a viure i nedar amb una sola aleta però des d’aleshores 
m’he tornat una mica poruga. Això sí, les meves pors no m’han 
impedit convertir-me en una activista per la salut dels 
mars i els oceans.

Viatjo pel mars del món recollint mostres d’ai-
gua i últimament veig que ha aparegut una 
espècie desconeguda. Fins i tot l’han vist a 

la fossa de les Marianes. El més estrany 
és que, o bé és una espè-
cie muda o bé tant poru-
ga com jo, perquè cap dels 

meus amics i amigues li han 
sentit dir ni una sola paraula. 

L’aigua està tèrbola i fa pudor des que va aparèixer 
aquesta espècie.  I molts peixos i tortugues m’han explicat que 
tenen mal de panxa o es moren per causes estranyes,... jo crec 
que els dos fenòmens estan relacionats... 

Us deixaré algunes mostres d’aquesta “nova espècie” perquè 
necessitem urgentment que ens ajudeu a esbrinar què està pas-
sant i què podem fer per a recuperar la salut dels mars i oceans. 

Compto amb totes vosaltres!


