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Medi

                 El caragol poma

            
És  una  espècie  invasiva  que  darrerament  està

causant estralls a les terres de l'Ebre. Són caragols

d'aigua  dolça,  originaris  de  l'Amèrica  del  Sud,

principalment de Bolívia, Brasil, Paraguai i Perú. Hi

ha més de 250 espècies de cargol poma al món, la

que trobem al delta de l'Ebre és l'anomenat Island

apple  snail.  Als  països  occidentals  són  molt

freqüents  als  aquaris,  ja  que  els  neteja  en

alimentar-se d'algues i detritus. El cargol d'aquari

té la closca més groguenca mentre que  natural la

té més fosca. 

Està considerada una de les 100 espècies invasores

més  perjudicials  del  món.  A  Catalunya  se  n'han

trobat al Delta de l'Ebre des del juny de 2009 on

s'alimenta de brots tendres d'arròs, si es menja cru

pot transmetre la meningitis; s'han convertit en una

plaga  i  la  Generalitat  de Catalunya  ha  hagut  de

demanar permís – any 2010- a la Unió Europea per

assecar durant 5 mesos la meitat del delta de l'Ebre

(prop de 10.000 hectàrees) per tal de combatre-la.

El  permís  es  va  haver  de  demanar  perquè  les

subvencions  que  reben  els  arrossars  obliguen  a

mantenir-los  inundats  bona  part  de  l'any.  En

algunes  parcel·les  els  atacs  són  extremadament

virulents. La dessecació dels camps fa que l'animal

mori per manca d'alimenti pel canvi del seu medi

natural. A més, també deixa a la vista els ous, de

color fúcsia intens, i en permet la destrucció ja que

es  procreen  moolt  ràpidament,  les  femelles  de

arriben a deixar fins a 800 ous en cada posta.  

Al  riu  Ebre  s'hi  condicionaren més  de  13  km  de

ribera per a permetre les tasques de recol·lecció

manual de caragols adults i l'eliminació de postes,

se'n  van recollir  més de 109.000   i  unes 194.000

postes eliminades. Tot i així, no es va aconseguir

evitar la re-invasió de caragols provinents  fet que

fa que el riu segueixi sent un hàbitat on l'espècie hi

roman en nombre i densitat preocupants. 

La principal via d'entrada del caragol ha estat per

les boqueres de rec seguint el senyal de moviment

d'aigua a contracorrent, per això es recomana que

els desaigües estiguin per sobre del nivell de l'aigua

i així no poden entrar al camp. 

Si voleu més informació sobre el cargol consulteu el
següent bloc:

http://unproblemadebanyes.blogspot.com.es/p/dis
siminacio.html
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