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Pomacea insularum



Pomacea insularum

• Origen: Sudamèrica (Argentina, Brasil)

• Inclosa dins de la llista de les 100 espècies invasores més 
perjudicials

• Característiques:
– Aquàtica

– Dotats de respiració branquial i pulmonar alhora

– Dioics, amb postes aèries de color rosa-roginós i uns 400 ous por 
posta (Delta de l’Ebre)

– Periode reproductiu de abril-maig a octubre-novembre

– Completen el cicle vital en 2-3 mesos

– Herbívora macrofitòfaga i extremadament voraç

– Desplaçament actiu aigües amunt i passiu en direcció de la corrent

– Molt resistent al tractament amb productes fitosanitaris per estar 
dotats d’un opercle que tanca la conquilla i per la seva extrema 
capacitat de ressistència davant condicions ambientals extremes



Pomacea insularum

Adults



Pomacea insularum

Postes



Dinàmica d’invasió

Zona origen

Via infecció pel reg

Via infecció pel desaigüe



Expansió inicial 

(primavera- estiu 2009)

Nucli Origen
Xarxa d’irrigació

?

?

?



Arrozars infectats (28/10/2010)

Resultats a dia de 28/10/2010:

181 parcel·les amb caragol

440 ha de cultiu amb caragol

Caragol concentrat a l’entrada d’aigua

Caragol concentrat a la sortida d’aigua

Caragol arreu del camp



Pla de lluita 2010: accions 

executades 



Actuacions executades Pla de lluita 2010

– Coordinació

– Tractaments químics
• Elecció de tractaments i assajos en laboratori i camp

• Indicacions específiques i contraindicacions, segons zones i mitjans

• Aplicacions

– Inventari d’arrossars. Anàlisis de risc per zones 
• Inventari de totes les boqueres de l’hemidelta esquerre

• Recorregut de tots els quadres d’arròs

• Observació de trams de reg i desaigües amb presència de caragol

• Contractació de 4 tècnics (1 biòleg + 3 tècnics de camp)

– Informació als agricultors sobre bones pràctiques d’actuació
• Avisos Fitosanitaris

• Inspeccions de camp personalitzades





– Neteja de la maquinària itinerant cap a l’hemidelta dret i cap a altres zones 

arrosseres d’Espanya

– Actuacions en arrossars fora de la zona pilot

– Tractaments fitosanitaris i/o pràctiques agronòmiques

– “Pla Pilot” d’arrossars amb danys a la zona de Tudó (Ermita de la població de 

L’Aldea)

– Declaració de plaga del cargol poma a l’hemidelta esquerre

Ordre AAR/404/2010 de 27 de juliol

- Notificació de l’existència del caragol poma al Delta de l’Ebre a la Unió    

Europea

- Gestions per contactar amb un especialista internacional (FAO) per 

combatre el caragol poma al Delta de l’Ebre

Actuacions executades Pla de lluita 2010



Actuacions executades Pla de lluita 2010

– Estudis i assajos fets 

–Distribució i presència del cargol poma al Delta de l’Ebre. Seguiment de la invasió des de 

l’agost del 2009 en els arrossars, xarxa de reg, desguassos i riu Ebre.

–Determinació del punt d’inici de la introducció.

–Estudis genètics per determinar l’espècie concreta.

–Estudi de la biologia de l’espècie en el medi del Delta de l’Ebre.

–Estudi sobre la presència del nemàtode Angiostrongylus cantonensis en el cargol poma.

–Proves amb diferents mètodes de trampeig i altres mètodes de control de tipus no 

zoosanitari.

–Estudi sobre la necessitat de l’assecat de la zona afectada per la invasió i la seva 

compatibilitat amb el manteniment de les mesures agroambientals pel conreu de l’arròs.

–Pla per la lluita contra el cargol poma al Delta de l’Ebre (2009-2010) i les seves 

actualitzacions.



Actuacions executades Pla de lluita 2010

– Contenció i/o eradicació xarxa de drenatge al marge esquerre

–Contractació, mitjançant un pla d’ocupació del Departament de Treball, de 12 

peons i un tècnic durant els mesos de gener a març de 2010.

– Recollida d’adults (32.000 exemplars), destrucció de postes  rescat 

d’exemplars de fauna protegida de les zones afectades en uns 80 km de 

sèquies.

– Implementació de barreres físiques (comportes i trampes).

– Crema de vegetació del marge i de l’interior de sèquies.

–Eixugat dels desguassos de Capítol i Barques.



Actuacions executades Pla de lluita 2010

– Contenció i/o eradicació al riu Ebre

– Neteja de la vegetació del marge del riu Ebre en un tram d’1,8 km, així com 

el tram final de capítol i barques, per poder fer el control de la plaga. 

– Cremes controlades de la vegetació del marge del riu.

–Eliminació de les postes des d’una embarcació.

–Retirada manual d’adults per la nit: 16.000 exemplars.

–Proves de trampes.

–Instal·lació de barreres flotants i submergides per evitar la seva dispersió.



Actuacions executades Pla de lluita 2010
Barrera flotant instal·lada al desguàs de Capítol



Actuacions executades Pla de lluita 2010

– Contenció i/o eradicació en la zona de les olles 

– Cremes controlades de la vegetació natural de la zona



Pla de lluita 2011: accions 

previstes 



Actuacions previstes Pla de lluita 2011

1. Arrossars

2. Xarxa de canals

3. Riu Ebre



• Eradicació massiva primant els mètodes físics (eixut invernal) i 
aplicació de mètodes químics d’elecció –en estudi- i si s’escau 
mesures excepcionals

• Contenció exhaustiva parcel·la a parcel·la

• OBJECTIU: 

1) Evitar que els camps d’arròs actualment 
invadits siguin font d’irradiació a altres camps, a 
la xarxa de reg o a la xarxa de desguassos

2) Anular els riscos de danys en la producció 
arrossera en el 2011

1. Actuacions previstes Pla de lluita 2011

Arrossars



– Implantació de mesures físiques per evitar l’entrada de caragol en 
arrossars

– Assajos d’estratègies de tractament en camp

– Control de mortalitat i efectes de l’eixut hivernal de camps i 
preparació d’un Pla de contenció específic abans de la propera 
temporada de cultiu

– Pla pilot

– Amb el MARM: Col·laboració amb mitjans humans, econòmics i 
materials amb el DAR en prevenció, lluita i eradicació del caragol 
poma

1. Actuacions previstes Pla de lluita 2011

Arrossars



Barreres físiques

• AL REG: Malles, xarxes, ... 











• Eradicació massiva primant els mètodes físics i els mètodes 
químics de menor impacte ambiental i cost-efectius

• Remodelació de canals i instal·lació de barreres de contenció que 
evitin re-invasions des de possibles nuclis remanents

• Preparació de trampejos massius per a evitar nuclis de reproducció 
activa i preparació de mètodes de control de postes mecanitzats

• Reduir significativament l’extensió geogràfica amb presència de 
caragol poma

• OBJECTIU: Nivells residuals de presència d’exemplars, amb 
capacitat de contenció activa post-detecció, i reproducció 
cero en els canals deltaics la propera primavera.

2. Actuacions previstes Pla de lluita 2011

Xarxa de drenatge



• Implementar barreres que limitin la disseminació aigües amunt: cal 
treballar en el disseny i implementació així com en el control de 
l’efectivitat 

• Recollida sistemàtica d’adults i el·liminació sistemàtica de postes 
en els marges fluvials

• Implementar plans de contenció que evitin l’entrada a l’hemidelta 
dret i tallar els fluxes d’invasió riu-delta.

- barreres físiques 

- el moviment d’embarcacions és una font de risc de disseminació

• OBJECTIU: Contenció geogràfica en els límits actuals i 
reproducció cero al riu

3. Actuacions previstes Pla de lluita 2011

Riu Ebre



Actuacions previstes Pla de lluita 2011

• Actuacions de la Direcció General del Medi Natural (DMAH):

– Recol·lecció sistemàtica contínua al riu al llarg de tota la temporada de 
reproducció: adults (recollida nocturna) i postes (el·liminació diurna). 

– Mostrejos periòdics per a analitzar-ne la situació i recerca bàsica sobre trets 
bio-ecològics de l’espècie al delta. 

– Instal·lació de barreres a la disseminació. 

– Desbrossament marge fluvial

– Estudi de riscos de disseminació 

– Accions específiques per a desguassos estratègics: Capítol, Barques i Ramal

– El·laboració i execució d’un Pla de conservació de la fauna protegida 
compatible amb les mesures d’eradicació 

– Disseny i implementació de paranys

– Seguiment de l’eficàcia de les mesures d’eradicació en desaigües 



Actuacions previstes Pla de lluita 2011

• Actuacions de l’ACA (DMAH)

– Control i supervisió de la qualitat de l’aigua.

– Control i seguiment del risc de dispersió per la navegació 
fluvial.

– Establiment de mesures de control de la navegació al riu Ebre 
en relació amb aquesta plaga.



• És urgent i primordial impulsar la gestió hidràulica global en desguassos, 
descàrregues, recàrregues. Especialment en Capítol, Barques i Fortets, 
atesa la seva capacitat de dispersar la plaga.

• Personal Pla de treball. Recollida manual

• Tractaments fitosanitaris a la zona del pla pilot

• Tractaments fitosanitaris o altres mesures (recobriment amb plàstics, 
cremes controlades, incorporació d’aigua de mar, ...) en desguassos on la 
recol·lecció manual no és suficient o com a complement d’aquesta.

• Implementació d’infraestructures de contenció.

• Neteja de la vegetació dels marges del riu Ebre i instal·lació i/o manteniment 
d’infraestructures en el riu.

Actuacions previstes pel 2011



Objectius globals

· Reduir dràsticament la població actual en nombre i abast 
geogràfic

· 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 ha de valorar les 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



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ!


