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Detectada una còlonia de cranc de riu 
autòcton resistent al fong que 
l’amenaçava 
21 de setembre de 2015 
Per Jordi Altesa 

Important descoberta científica en la lluita per la preservació del cranc 
de riu autòcton. Han localitzat a la Garrotxa una colònia que té alta 
resistència al fong que n’amenaçava la supervivència. És la primera 
vegada que passa però per ara se’n desconeixen els motius. 
 

 
L’amenaça del cranc de riu autòcton està en aquest fong que ha arribat per la 
implantació del cranc americà. Mentre que els de fora hi són resistents, els d’aquí 
cauen malalts i acaben morint. La troballa és important perquè hi ha una colònia, 
i se sospita d’una altra, que resisteixen bé aquest fong. Els motius, tal i com ha 
explicat el coordinador tècnic del projecte Life-Potamo Fauna, Quim Pou-Rovira, 
per ara es desconeixen. 

A hores d’ara el repte que s’ha tingut en la protecció del cranc de riu autòcton era 
anar fent alliberaments per tal de mantenir-ho malgrat unes condicions adverses i 
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per això Catalunya compta amb dos llocs de cria, un d’ells a Olot. Aquests han 
servit per anar tenint “estocs” i guanyar temps tot i que asseguren que hi ha camp 
per córrer. Per ara, es vol mantenir en secret el lloc exacte on hi ha aquestes 
comunitats de crancs que podrien ser resistents però han explicat que són de la 
Garrotxa i rodalies. 

La rellevància de la descoberta té efectes a tots els llocs on la supervivència del 
cranc de riu autòcton està amenaçada. La troballa s’ha presentat en unes jornades 
espanyoles de conservació que s’estan fent a Olot. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.radiolot.cat/noticies/detectada-una-colonia-de-cranc-
de-riu-autocton-resistent-al-fong-que-lamenacava/ 
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