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· Dioics amb dimorfisme sexual (mascles i femelles)

Mida gran (9,8 cm LTmax). 400 ous/posta

· Aclimatats a aigües fredes: límit reproductiu als 16-17ºC, 
amb conducta sexual fins als 15ºC i tolerància temperatura 
propera als 0 ºC

· 1 posta cada 20 dies aproximadament

· En absència de mascles, una femella aillada pot fer entre 6-
10 postes

El caragol poma, P. insularum 
al Delta de l’Ebre



Claus biològiques de P. insularum 
(Delta de l’Ebre)

· Temporada reproductiva des d’Abril (canals) – Maig (riu) a 
Novembre. Pot completar 2-3 cicles vitals per any. Màxima 
capacitat invasiva al mes de setembre

· Molt poca tendència a diseminar-se per terra entre camps 
d’arròs. Però diseminació molt ràpida aigües avall (canals i 
riu) pel mecanisme de flotació

· Lentitud en la diseminació riu amunt (600 m/any) però molta 
tendència a remuntar contra-corrent pels canals i a través de 
les boqueres de desguàs dels arrossars



· Restringit a l’hemidelta nord i ambdues ribes del riu

· Increment global en nombre de 2009 a 2011 tot i les 
mesures aplicades

· Sense grans canvis en la distribució a riu i canals, però 
amb increment net de presència

· Increment de presència i distribució als camps d’arròs 
durant el 2010-11 // Cal la implicació activa del pagés

Situació actual al Delta



-Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se establecen medidas 
provisionales de protección frente al Caracol Manzana, Pomacea insularum
y Pomacea canaliculata i modificació posterior

-Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es declara oficialment 
l’existència d’un focus de caragol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta 
esquerre del delta de l’Ebre

- Resolució AAM/2519/2011, de 10 d’octubre, per la qual es fixen 
mesures a dur a terme pel control del caragol poma (Pomacea sp.) a 
l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre

Normativa

- Resolució AAR/3749/2010, de 18 de novembre, per la qual 
s’estableixen mesures de control del focus de la plaga del cargol poma 
(Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerra del Delta de l’Ebre







- Resolució AAM/2519/2011, de 10 d’octubre, per la qual es fixen 
mesures a dur a terme pel control del caragol poma (Pomacea sp.) a 
l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre

Article 1. 

Com a màxim el dia 31 d’octubre s’ha de procedir al tancament dels 
canals de reg per part de la Comunitat de regants Sindicat Agrícola de 
l’Ebre i, si cal, posta en marxa de les bombes per tal de desaiguar els 
camps i els desguassos (...).

Normativa



- Resolució AAM/2519/2011, de 10 d’octubre, per la qual es fixen 
mesures a dur a terme pel control del caragol poma (Pomacea sp.) a 
l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre

Article 2. Els agricultors tenen l’obligació de: 

-Col·laborar en la realització dels tractaments: complir amb les condicions 
de tractament que prèviament se’ls comunicarà pels tècnics del DAAM 
(...)

- Realitzar el manteniment de les infraestructures que actuen com a 
barreres físiques i de les modificacions realitzades i instal·lades pel 
DAAM a les seves parcel·les d’arròs

- Mantenir el camp eixugat sempre quan així ho estableixi el DAAM

- Netejar tota la maquinària itinerant cap a fora de l’hemidelta esquerre (...)

-Avisar al DAAM si troben nous camps afectats per caragol poma (...)

Normativa



·  

· La invasió dels camps va augmentar x10 respecte a la 
temporada 2009. Al 2011 s’ha donat un alentiment del ritme 

d’invasió però no un decrement de la superficie invadida

Un cop un camp d’arròs és invadit actua 
com a nou focus de diseminació:

LES MESURES DE CONTENCIÓ SÓN 
CRÍTIQUES

El 50% de la superficie de l’hemidelta nord està en risc 
d’invasió. La invasió de l’hemidelta sud depèn de l’èxit de les 
mesures de contenció. Es calcula que prop de 1000 ha poden 

haver estat invadides en graus diversos

Arrossars



Arrossars amb presència
(Final campanya 2010)

Superfície afectada: 576,4 ha.
Parcel·les afectades: 302

Graus d’afectació: Nivell alt: >100 unitats vistes (roig) 
Nivell Mitjà: 10-100 unitats vistes (taronja)  
Nivell baix: < 10 unitats vistes (groc)
Nul: 0 unitats vistes en camps afectats



Graus d’afectació: Nivell alt: >100 unitats vistes (roig) Sup afectada: 846.5 ha.
Nivell Mitjà: 10-100 unitats vistes (taronja)  Parcel.les afectades: 436
Nivell baix: < 10 unitats vistes (groc)
Nul: 0 unitats vistes en camps afectats

Arrossars amb presència 
(Final campanya 2011)



CANALS DE DRENATGE (DESAIGÜES):

· Gran increment en nombre d’efectius (x10)

· Petit increment en extensió, però amb descontencions 
prominents

· Uns 150 km de canals han estat invadits (en estudi)

XARXA D’IRRIGACIÓ:

· Al 2009 les elevacions (bombejos) foren responsables de la 
injecció de caragols lluny de les àrees inicials d’expansió.

· Al 2010 vàries xarxes d’irrigació terminals foren invadides 
des d’arrossars propers originant noves vies de diseminació.

El periode post-collita (novembre a abril) és el 
periode crític per a implementar les mesures 

d’eradicació

Xarxa de canals



La població de caragol poma pot ser mantinguda a 
nivells baixos, però…s’ha incrementat la presència al 

2011

· Són necessàries mesures de contenció 
especials per a evitar la diseminació riu amunt

Riu Ebre

· + important: s’ha d’aturar l’entrada de caragol 
al riu des del Delta

· els mètodes aplicables són molt més limitats 



Pla de lluita contra el caragol poma

· Estratègies

· Àrees geogràfiques

· Necessitats

· Mètodes



• 1) Tallar les vies de disseminació

• 2) Aplicar mesures de contenció en canals, arrossars i riu

• 3) Aplicar mesures d’eradicació en entorns restringits i evitar-ne 
la reinvasió posterior

• 4) Control continu de la població present al riu: mantenir nivells 
per sota del llindar d’explosió poblacional

• 5) Eixut invernal ampliat + Tractaments químics en arrossars 

+  CERCA CONTÍNUA DE NOVES MESURES APLICABLES I 
COST-EFECTIVES

Estratègies



Area d’influència a riu

Riu Ebre

Arees naturals i perímetre deltaic

Arrossars i canals zona central

Arrossars exteriors al nucli 
d’invasió original

Àrees geogràfiques



1) Gestió hidràulica específica

2) Participació activa dels pagesos

3) Inter-colaboració administració – sector arrosser i 
sector ambiental 

4) Implicació administració europea i espanyola

5) Recerca aplicada al desenvolupament de les 
mesures

+ mantenir l’esforç econòmic

Necessitats



• EIXUT HIVERN AMPLIAT
- Redueix l’activitat dels caragols 
- El·limina caragols (aprox.90%)

- La mortalitat depèn de la intensitat de l’eixut i 
de les condicions climàtiques

Terres elevades

eixut més 
efectiu

Terres baixes, 
menor efectivitat de 
la mesura

Mètodes



L’impacte de l’eixut depèn de com es 
gestiona la mesura i del seu compliment 

efectiu

És una mesura excepcional: no es 
podrà dur a terme de forma continua en 

els propers anys



• Recol·leccions manuals durant les nits (100.000 caragols 
recollits)

• El·liminació de postes (169.000 postes)

• Crema de vegetació i acondicionament de marges fluvials

• Barreres a la diseminació –en estudi-

• Mètodes mecanitzats d’eradicació –en estudi-

• Trampeig massiu amb atraïents –actualment ineficaç

Mètodes al riu



· Recol·lecció manual d’adults (>100.000)
· Aplicació de calç (40 km)

· Tractaments químics (20km)

· Cobriment amb plàstics –en estudi-

·Inundació amb aigua marina –en aplicació-

· Model·lació física dels canals, retalussaments

Mètodes als canals



Canals amb aigües permanents

· La mateixa aproximació que 
l’emprada al riu

S’ha de garantir la conservació de la fauna nativa d’aigua 
dolça i el manteniment de poblacions de peixos 

depredadors

* Cal cercar mètodes alternatius que garanteixin el 
manteniment dels valors ambientals d’aquests canals



A tota la xarxa de canals de drenatge:

· Trampes barrera compartimentalitzant els 
canals per a evitar la reinvasió contracorrent

· Ús de mètodes d’eradicació mecanitzats per 
a l’el·liminació de postes



• Mesures de contenció parcel·la a 
parcel·la (arquetes, tubs elevats, 

malles): implementació àmplia, però èxit 
relatiu

• Ús de productes: 402 ha, reducció molt 
significativa de caragols (75-90%): ha 

evitat els riscos sobre les collites

Mètodes en arrossars



Accions 2011: contenció



Accions 2011: eradicació



Objectius globals per 2012
· Aturar la dinàmica invasiva reduïnt significativament la 

població en nombre i abast geogràfic

· Aconseguir eradicacions en entorns restringits (intra-conques 
de drenatge)

· Mantenir la contenció a tots els nivells: riu, delta esquerre, 
delta dret, i evitar el risc d’expansió de la plaga a altres llocs

· El programa de treball contempla mesures a més llarg termini:

· Recerca en la millora i implementació de nous mètodes 
d’eradicació i control

· Monitoratge de detecció precoç 
· Millora contínua de metodologies

· L’objectiu a curt termini és evitar danys en la producció, a mig 
termini controlar la població, i en última instància l’eradicació



1) NO SENSE EL PAGÈS: cadascú ha de vetllar per a evitar que el seu 
camp sigui invadit: un cop els caragols entren a un camp eradicar-los 
és complicat i car. 

2) NO SENSE ELS REGANTS: cal adequar la gestió hidràulica dels 
canals a una situació nova

3) NO SENSE LES ADMINISTRACIONS:

-s’ha fet un esforç econòmic important, i és previst mantenir-lo. Els plans 
de treball són a tres anys (2011-13)

-hi haurà sol·lidaritat a nivell europeu (50% de subvenció retroactiva 
2010-11), amb possibilitats d’ampliació.

- suport govern estatal

-s’estan cercant vies de financiació addicionals: aquestes no seran 
plaussibles sense la participació de productors i entitats del delta

La pregunta del mil·lió: 
ens en sortirem?



Equip tècnic:
Maria de Mar Català. Enginyer tècnic agrícola. IRTA

Carlos Fàbregues. Enginyer tècnic agrícola. Comunitat de regants de la dreta
Francisco Fernández. Biòleg. Forestal Catalana

Gemma Galimany. Biòloga. Servei de sanitat vegetal
Vicent Gimeno. Enginyer tècnic agrícola. Servei d’obres

Marc Ibeas. Enginyer agrònom. Prodelta
Dani Jiménez. Dpl. Ambiental. Forestal Catalana

Josep V. Jovani. Enginyer de monts. Medi Natural
Miquel Angel López. Biòleg. Forestal Catalana

Pere Magrané. Biòleg. Forestal Catalana
Fermin Morales. Enginyer tècnic agrícola. Parc Natural

Eugenia Sanmillan. Veterinària. Forestal Catalana
Hernan Subirats. Enginyer agrònom. Coordinador

Alvaro Tomàs. Enginyer Agrícola. Servei de Sanitat Vegetal
Antoni Torrell. Enginyer Agrònom. Servei de sanitat vegetal

Ignasi Valldeperez. Enginyer Agrònom. Com. Gen. Regants Dreta Ebre
Sergi Zaragoza. Enginyer tècnic agrícola. Comunitat de regants de l’esquerra


