EL PUNT AVUI, 13/11/2016

Més cranc de potes
blanques pel Ter, el
Fluvià i la Muga
Són exemplars criats al centre de reproducció d'aquest crustaci que
gestiona a Olot el Parc Natural de la Garrotxa
És una espècie amenaçada per un paràsit introduït pel cranc
americà

Agents Rurals duent a terme un dels alliberaments, acompanyats per tècnics del Centre de
Reproducció del Cranc de Riu del molí de la Moxina de la ciutat d'Olot. Foto: EPA.
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Tècnics del Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton d'Olot, amb la
col·laboració dels Agents Rurals, han alliberat 687 exemplars de cranc de riu
autòcton, entre final d'octubre i principis de novembre. S'han dut a terme en
diversos punts de les conques dels rius Fluvià, Ter i Muga.
En concret, a Sant Jaume de Llierca, a la conca del Fluvià se n'han alliberat
224; a Sant Feliu de Pallerols, a la conca del Ter, 187, i 276 a la conca de la
Muga. Fins l'any que ve, any de finalització del projecte europeu Potamo
Fauna, en el qual s'emmarca aquest projecte, els reforçaments es porten a
terme en vuit sectors Xarxa Natura 2000 de les comarques gironines.
Un dels principals objectius del projecte europeu Life Potamo Fauna
Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les
conques dels rius Ter, Fluvià i Muga és la conservació i recuperació del cranc
de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), una espècie greument
amenaçada.
Població en risc
El cranc de riu autòcton era una espècie habitual a la major part de cursos
hídrics de l'Europa meridional. A finals de la dècada dels anys setanta del
segle passat, es va produir una epidèmia a causa d'un paràsit, l'afanomicosi
Aphanomyces astaci, coneguda com la pesta dels crancs, que va provocar una
disminució dràstica de la població. Aquest paràsit va ser introduït pel cranc
americà, espècie que s'ha estès ràpidament pels rius del país.
L'expansió d'aquesta malura s'ha vist accentuada per l'expansió recent del
cranc senyal i del cranc dels canals d'origen americà. A la conca del riu
Fluvià, fa més de vint anys que s'està treballant amb el coneixement
d'aquesta espècie i 10 en el pla de recuperació. L'any 2004 es va crear el
Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton a Olot, gestionat per
l'equip tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
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