
DISSABTE, 13 DE JULIOL
(la data límit de preinscripció és el 5 de juliol)

DISSABTE, 3 D'AGOST
Amb l'actuació de Carles Belda

(la data límit de preinscripció és el 26 de juliol)

Inscripció obligatòria a través dels següents formularis:
Enllaç al formulari d'inscripció a la jornada del 13 de juliol:

http://adeffa.cat/activitats/jornades-de-captura-de-crancs-de-riu-invasors/formulari-
de-captura-de-crancs-de-riu-invasors-1a-jornada/

Enllaç al formulari d'inscripció a la jornada del  3 d'agost:
http://adeffa.cat/activitats/jornades-de-captura-de-crancs-de-riu-invasors/formulari-

de-captura-de-crancs-de-riu-invasors-1a-jornada-2/

Els socis d'ADEFFA tenen prioritat per participar a les jornades

Es pot demanar més informació al mòbil 616363261 (Núria) o a través del correu electrònic

a.adeffa@gmail.com, però la inscripció ha de ser només a través dels formularis.

Més informació a darrera el rètol.

Organitzat per:

IX JORNADES DE CAPTURA DE
CRANCS DE RIU INVASORS A
LA RIERA DE MERLÈS. 2019

Amb l'autorització de:Amb el suport de:

Dibuixos: Clara Comas  i Joan Comas



Fotos: ADEFFA

19:00 - 20 h: arribada al Centre Camadoca i confirmació d'inscripció.

20 h : explicació de la jornada.

21  h: inici de la jornada de captura de cranc invasor a la Riera de
Merlès.

PROGRAMA DE LES JORNADES

L'activitat és gratuïta i oberta a totes les edats.

Per a la preinscripció es imprescindible omplir el formulari, hi ha un formulari
diferent per a cada jornada. S'enviarà més informació a les persones
inscrites i que hi puguin participar, abans de cada jornada.
S'admetrà un màxim de 180 participants per jornada i els socis d'ADEFFA
 tenen prioritat a l'hora de participar-hi.

El cranc de riu autòcton fa uns anys, era abundant a molts rius de Catalunya
, està adaptat a aquest medi. Però l'home va introduir primer el cranc de
riu vermell  i després el cranc senyal, tots dos americans. Són dues espècies
portadores d'una malaltia, l'afanomicosis, que causa la mort de tots els
crancs autòctons que es contagien.

A més a més, les dues espècies de cranc introduïdes són invasores: tenen
moltes cries l'any i provoquen la destrucció de l'hàbitat on viuen, depreden
també els peixos , les seves cries i els seus ous i plantes.

És important que les persones coneguem el problema, per no seguir
escampant les espècies de cranc invasores pels rius i preservar els
ecosistemes fluvials.

CRANC DE RIU AUTÒCTON
(Austropotamobius pallipes)

CRANC VERMELL AMERICÀ
(Procambarus clarkii)

CRANC SENYAL AMERICÀ
(Pacifastacus leniusculus)


