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Al forc dels dies
només hi creix tristesa;
lluny, algú canta.

Miquel Martí i Pol



Prefaci

Durant milions d’anys han aparegut i desaparegut espècies 
sense que nosaltres, mentre hem estat absents, ens n’haguem as-
sabentat. D’ençà que hem arribat, que ens hem consolidat com a 
espècie, i d’això ja fa uns quants anys, ja no tenim excusa per defugir 
la tasca de conservació que, justament, per ser l’espècie que som, ens 
pertoca. Ara ja no s’hi val a jugar a cuit d’amagar: ara hi som i ara no. 
Ni val a conformar-se amb la providència dels creacionistes i llur Déu 
proveirà, i és que Déu n’hi do. Però tampoc es tracta de complaure’s 
en el pols dels evolucionistes, atès que, ja se sap, sempre guanya el 
més fort. 

Qualsevol d’aquestes actituds menysté la consideració d’un 
ens viu, viu en sentit estricte, és a dir, viu perquè és en cooperació, 
en suport mutu i, així, assoleix fins i tot l’extraordinària capacitat de 
regeneració pròpia en afecció del seu entorn en un procés que, sens 
dubte, és anàrquic com la vida mateixa.

L’espècie que presentem gràcies a l’estudi que recull aquest 
llibre és un bon exemple d’aquesta manera extraordinària de ser viu. 
El cranc de riu, tot i ser una espècie amenaçada i en perill d’extinció 
en un futur no tan llunyà, manifesta una força vital que el mena a 
alimentar-se de les restes que troba a les aigües que habita, que el 
fa capaç de regenerar els apèndixs trencats i de cicatritzar les ferides 
en dècimes de segon. Es tracta d’un súpervivent amb majúscules i les 
pàgines que segueixen en són testimoni.

Vull agrair aquest testimoni als companys que l’han fet pos-
sible mitjançant la seva feina i, sobretot, el seu compromís, ara amb 
la lluita per a la preservació d’aquesta espècie, una espècie més que 
fan anar endavant, malgrat totes les resistències, començant per les 
que ella mateixa hi ofereix, perquè, de manera natural, s’entesta a 
avançar cap enrere.

Xavi Borruel, president de l’ANEGx
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Presentació

El present llibre sorgeix d’una iniciativa promoguda per 
l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa que és una entitat 
nascuda l’any 1978 arran de l’interès que un grup de persones va 
mostrar per l’estudi, la divulgació i la protecció de la natura. 

En un principi aquesta entitat es deia Agrupació Ornitològica 
de la Garrotxa per l’afició que hi havia pels ocells, però aviat la seva 
tasca derivà cap a la recerca i la protecció del conjunt dels valors 
naturals de la comarca de la Garrotxa.

Els inicis de l’entitat van coincidir, casualment, amb un fet 
que en aquest llibre quedarà àmpliament descrit i que avui dia és 
objecte d’un intens treball per part d’un grup de voluntaris vinculats 
a l’entitat. 

Gran part del contingut del llibre que ara teniu a les mans és 
fruit de l’esforç de moltes persones que, de manera voluntària, han 
contribuït al seguiment i la salvaguarda d’una espècie, el cranc de 
riu, que ha passat de ser molt abundant, en el moment que va néixer 
l’entitat, a trobar-se actualment en perill d’extinció.     

Durant poc més de tres dècades, la decadència del cranc de 
riu i la vida de l’entitat naturalista han anat de bracet i s’ha viscut  
de ben a prop el fet que una epidèmia afectés aquest crustaci fins 
aleshores tan abundant i apreciat en la gastronomia local. El cranc de 
riu va passar de ser un animaló molt conegut per la gent del territori 
garrotxí, ja que es pescava en gairebé tots els pobles de la comarca, 
a desaparèixer en pocs anys de la major part de les rieres. Els joves 
d’avui pràcticament no coneixen aquesta espècie que tan sovint ha-
vien pescat els seus pares i avis. 

La causa d’aquest fenomen va ser la introducció d’un cranc 
inexistent al continent europeu, el cranc roig americà, que el va in-
fectar amb una malura anomenada afanomicosi o pesta del cranc 
que va tenir conseqüències mortals per a l’espècie del país. 

Amb l’entrada de l’afanomicosi les poblacions de cranc del 
país es van anar fragmentant i progressivament van quedar aïllades i 
limitades a les capçaleres dels afluents del riu Fluvià. De mica en mica 
la malaltia les va anar exterminant fins al punt que actualment està  
en perill d’extinció. 

Aquest fet no ha estat exclusiu de la conca del Fluvià sinó que 
s’ha donat a tot el país i també a tot Europa. Els crancs americans 
van infectar les poblacions de cranc autòcton i aquestes van patir els 
mateixos efectes letals de la malura.  

Tot i que la iniciativa de l’edició del llibre sorgeix d’una entitat 
local, el treball que s’ha dut a terme durant tants anys permet dispo-
sar de la suficient informació sobre aquesta espècie a nivell nacional 
de manera que, dit amb tota humilitat, es tracta d’una obra de refe-
rència sobre el cranc de riu a Catalunya, partint del fet que gran part 
del treball de gestió s’està duent a terme a la comarca de la Garrotxa.

Per tant, el llibre del cranc del país o autòcton, tot i que 
aquest darrer concepte és avui discutible ja que alguns experts el 
consideren introduït a la península no fa massa segles, voldria recollir 
la informació bàsica de què es disposa a Catalunya sobre una espècie 
que ara mateix, tant si és autòctona com si no ho és, es troba en 
perill d’extinció a nivell mundial. També voldria contribuir a difondre 
la seva problemàtica per facilitar-ne la salvaguarda. 

La coincidència dels inicis d’una entitat naturalista amb la 
progressiva disminució de les poblacions del cranc de riu és pura 
casualitat i és precisament aquest fet casual el que ens permet fer 
la reflexió següent: és possible veure i viure a escala d’una genera-
ció humana com una població d’éssers vius, excelsa i ben adaptada 
al medi, va desapareixent fins a la seva més que probable extinció. 
Es tracta, segurament, de l’única espècie d’ésser viu del país que ha 
passat de tenir una població de milions d’exemplars a reduir-se dràs-
ticament fins trobar-se en perill d’extinció en poc més de trenta anys.  

Acostumats a rebre l’herència d’espècies de fauna i flora amb 
poblacions que resten al límit de la supervivència i que s’intenten 
recuperar amb plans i programes que requereixen un gran esforç, 
el cas del cranc de riu és singular i permet trobar respostes de caire 
ecològic que no serien possibles sobre altres espècies amb les quals  
no hem conviscut directament ni, per tant, investigat des de l’inici el 
seu declivi. 

La ràpida decadència de les poblacions de cranc de riu és un 
exemple més de la facilitat amb què la mà de l’home pot fer desa-
parèixer una espècie i provocar l’alteració de tot un ecosistema. Fins 
quan la natura suportarà el canvi de tornes en el camí que la huma-
nitat creu tenir dominat? 
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1_ EL CRANC DE RIU DE POTES BLANQUES Austropotamobius pallipes

1.1_ Sistemàtica                      
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1.2_ Descripció morfològica

El cranc de riu de potes blanques és el 
crustaci d’aigua dolça més gran del país. Té cinc 
parells de potes o apèndixs locomotors articulats, 
dos parells d’antenes i els ulls a l’extrem d’un pe-
duncle. Respira amb brànquies i es defensa amb 

una coberta endurida. El cos és llarg i de confor-
mació cilíndrica amb la regió abdominal clarament 
manifesta. Amida entre 80 i 90 mm encara que pot 
arribar als 120. Pesa entre 25 i 60 gr. En funció de 
les condicions del medi i principalment per la tem-
peratura i la duresa de l’aigua s’ha observat que 
en les poblacions del Prepirineu oriental la mida 

Antena
Antènula

1r pereopodi

2n pereopodi

3r pereopodi

4t pereopodi

5è pereopodi

Uropodi
Uropodi

Pleurita

Telson

Tergita

Solc cervical

Solc toràcic

Rostre

Antena Pinça o quela

Anus

Telson

Uropodi

Uropodi

Esternita

3r maxil·lípede

1r pereopodi

3r pereopodi

5è pereopodi
1r pleopodi

2n pleopodi

4t pleopodi

3r pleopodi

5è pleopodi

2n pereopodi

4t pereopodi

màxima que assoleixen és de 100 mm i en general 
amb mitjanes d’entre 90 i 100 mm.   

Té el cos recobert per un esquelet extern o 
exosquelet compost d’una sèrie de capes de quiti-
na que presenta una elevada calcificació. Segons 
l’estat fisiològic de l’animal i la duresa de l’aigua 
està impregnat més o menys de calci. Aquest es-

quelet es renova periòdicament durant la muda 
que és provocada pel creixement del cranc.

La coloració de l’exoesquelet del cranc pot 
variar entre un marró vermellós principalment 
en poblacions localitzades a les conques d’aigües 
més toves (com la de la Muga), i tons més foscos, 
a la majoria de poblacions de la resta del país.
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1.2.1_ Segments o metàmers i apèndixs 

El cos dels crancs es divideix en tres tag-
mes o agrupacions de segments: cèfalon, perèion 
i plèon i està conformat per 20 metàmers o seg-
ments i 19 parells d’apèndixs (el metàmer ano-
menat preantenular no porta apèndixs) situats 
entre l’àcron i el tèlson. Cada metàmer presenta 

una particular modificació dels apèndixs en re-
lació amb les diferents funcions a desenvolupar. 
Llevat de les antènules, tots els apèndixs són bi-
ramis. Consten d’una part unirràmia anomenada 
protopodi per on l’apèndix s’insereix al metàmer 
i una altra conformada per dues branques: l’en-
dopodi, interior i l’exopodi, exterior.
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1.2.3_ Abdomen

L’abdomen o plèon està format per sis 
segments o somites articulats i prolongats pel 
tèlson, que forma l’aleta de retropropulsió o na-
tatòria juntament amb els pleopodis modificats 
del sisè segment, o uropodis, compostos de dues 
branques laminoses articulars. Les sis plaques 
dorsals s’anomenen tergites, les peces ventrals  
esternites i les laterals pleurites.

Les potes abdominals són els pleopodis o 
falses potes. A les femelles els serveixen per rete-
nir i oxigenar els ous. La femella té els apèndixs 
del primer segment molt reduïts i poc visibles a 
simple vista. En el mascle, en canvi, els dos pri-
mers parells d’apèndixs abdominals o potes co-
puladores són ben evidents, estan dirigits cap 
endavant i transformats en òrgans que faciliten 
el trànsit de l’esperma cap a l’orifici genital de la 
femella. Constitueixen un clar element diferenci-
ador dels dos sexes.

1.2.2_ Cefalotòrax

El cèfalon o cap i el perèon o tòrax estan 
soldats en el que s’anomena el cefalotòrax. El solc 
cervical divideix les dues parts que el composen: 
la cefàlica i la toràcica. A la part davantera del 
cefalotòrax hi trobem el rostre, ben afilat, la punta 
del qual s’anomena àpex. Al seu voltant es dis-
posen els dos peduncles mòbils que sostenen els 
ulls compostos. El cefalotòrax conté 18 brànqui-
es perfectes i 2 de rudimentàries, l’àrea cardíaca 
i part del sistema digestiu. Comprèn els 13 pri-
mers apèndixs. Els orificis genitals de la femella 
es troben en l’artell basal de la tercera parella de 
pereopodis i en la cinquena parella en els mascles. 
Del cap en surten, a més dels ulls pedunculats, 

5 parells d’apèndixs: l’antènula curta i bifurcada 
on trobem l’òrgan de l’oïda i l’equilibri, les ante-
nes llargues i no ramificades a l’artell basal de les 
quals s’obre el conducte excretor de la glàndula 
verda, les mandíbules per a l’alimentació i els dos 
parells de maxil·les que inclouen una làmina de 
forma oval amb funció respiratòria. Al tòrax hi ha 
3 parells de maxil·lípedes provistos de filaments 
branquials i 5 parells de pereopodis coneguts 
també com a potes caminadores. El primer parell, 
molt desenvolupat, acaba amb unes grans pinces 
o queles, el segon i el tercer amb una petita pinça 
i el quart i el cinquè amb una ungla. Al tòrax són 
visibles dos solcs toràcics paral·lels però separats 
que ens són útils per diferenciar el cranc de riu de 
potes blanques d’altres crancs com el roig.

Tergites (6)

Pleopodis
Placa de cimentació

5 4 3 2 1

Anus

Esternita
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1.2.4_ Organització interna

_ Sistema circulatori

El sistema circulatori dels crancs de riu 
està preparat per afrontar la necessitat de trans-
portar i repartir l’oxigen de les brànquies. Consta 
d’un cor gran i un tub dorsal que transcorre per 
damunt del tub digestiu. Quan va del cor cap a 
la regió encefàlica és l’artèria anterior, mentre 
que l’artèria posterior dorsal arriba fins al tèlson. 
L’artèria esternal es dirigeix cap als apèndixs del 
perèion i el plèon que són irrigats per branques 
de l’artèria subneural, mentre que unes de laterals 
es dirigeixen cap a l’intestí i cap a les gònades. La 
resta del sistema circulatori és obert i la sang es 
belluga a través de sins i llacunes hemocèliques 
que banyen els òrgans abans de tornar cap al cor 
per mitjà dels ostíols. 

_ Aparell branquial

Les superfícies respiratòries del cranc o 
brànquies es situen en una cambra branquial pro-
tegida per una expansió del tegument anomenada 
branquiostegita. Aquesta adaptació ha comportat 
també l’aparició de l’escafonagtita al segon parell 
de maxil·les com a làmina vibradora per impulsar 
l’aigua cap a la cambra branquial i renovar la de 
l’interior. A l’interior de la cambra branquial s’hi 
troben 18 brànquies. Segons com es disposen al 
cos se’n distingeixen tres tipus: 1 pleurobrànquia 
que és una expansió de la paret lateral del cos; 11 
artrobrànquies que són membranes articulars en-
tre la paret del cos i l’apèndix; i 6 podobrànquies 
que estan situades als apèndixs. La cambra bran-
quial està recoberta amb papil·les molt vascula-
ritzades que permeten l’intercanvi de gasos direc-
tament de l’aire en un ambient saturat d’humitat. 

_ Òrgans receptors

El cranc de riu disposa d’òrgans mecano-
receptors àmpliament distribuïts per tot el cos 
que poden ser de morfologia diferent. Les se-
des de les antenes i antènules tenen una missió 
quimioreceptora que els permet detectar nom-
brosos compostos químics. Moltes tenen funció 
tàctil. A l’interior del cos hi ha òrgans equivalents 
que s’estimulen segons l’activitat muscular, són 
els anomenats receptors de tensió que, amb els 
propioceptors o sensors de les articulacions, pro-
porcionen informació constant sobre els reflexos 
posturals i la mobilitat del cos. L’artell basal de 
les antènules porta unes petites cambres o es-
tatocists que informen de la posició del cos i la 
direcció del moviment, i constitueixen l’òrgan 
d’equilibri. Té ulls compostos situats a l’extrem 
dels peduncles oculars, protuberàncies mòbils que 
donen mobilitat a l’ull i augmenten el camp visual 
i que, a més, disposen de glàndules neurosecre-
tores. Funcionen també com òrgans de posició 
i d’orientació de la llum. Cada ull compost està 
format per unitats independents o ommatidis, a 
la base de les quals hi ha les cèl·lules sensitives. 

Ull pedunculat.
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1.3_ Cicle reproductiu i fenològic  

1.3.1_ Diferenciació sexual

Mascles i femelles es diferencien perquè els 
mascles tenen unes pinces més grans, l’abdomen 
més prim i els dos primers parells de pleopodis, 
molt desenvolupats, ja que han esdevingut canals 
per conduir l’esperma. La femella, per la seva part, 
mostra atròfia en el primer parell de pleopodis i 
l’abdomen més ample per acollir la posta.

1.3.2_ Maduresa sexual

El cranc de riu de potes blanques arriba a 
la maduresa sexual al segon o tercer any de vida, 
quan depassa els 5-6 cm de llargària. En el centre 
de reproducció d’Olot, com que es registren creixe-
ments superiors als 3 cm els dos primers anys, la 
reproducció comença passat el segon estiu. Dife-
rentment, en el medi natural sotmesos a un crei-
xement més moderat, acostumen a criar un cop 
transcorregut el seu tercer estiu de vida. 

1.3.3_ Aparell reproductor

Els òrgans que produeixen les cèl·lules 
sexuals o gònades són tubulars i estan situats al 
perèion entre el cor i el tub digestiu. Els gonoduc-
tes, oviductes en les femelles i espermiductes en 
els mascles, inclouen parets glandulars que sin-
tetitzen líquids seminals i substàncies destinades 
a la cutícula dels ous. Els gonoductes o conduc-
tes genitals s’obren a l’exterior en els gonòpors o 
orificis genitals situats als artells basals del tercer 
pereopodi en la femella i del cinquè en el mascle.

Femella amb espermatòfor.

1r pleopodi atrofiat. Canals espermàtics en el 1r i 2n pleopodi. 

Plaques de cimentació

1.3.5_ Aparellament

En funció de les condicions meteorològi-
ques i ecològiques de cada conca hidrològica del 
país, l’aparellament es pot iniciar a finals de se-
tembre, quan els òvuls ja tenen un diàmetre d’1,5 
mm. Comença el període d’aparellament que es 
pot allargar fins a principis de novembre. Els mas-
cles busquen les femelles que també es mostren 
més actives i quan les han atrapat les retenen de 
panxa enlaire, els agafen les potes amb les pin-
ces i es traven mitjançant els pereopodis. Llavors, 
utilitzant com a canals els dos primers parells de 
pleopodis, el mascle diposita el líquid espermàtic 
al voltant dels orificis externs dels oviductes de la 
femella a l’alçada del tercer parell de pleopodis i 
el líquid seminal es gelifica en forma de filaments 
blancs que actuen com a espermatòfors. La pre-
sència d’espermatòfors en les femelles indica la 
consumació de l’aparellament i permetrà la con-
servació dels espermatozous fins a la posta, de 3 
a 6 setmanes després. És en aquesta època i en el 
moment de la posta quan les femelles corren més 
risc de ser mutilades, o fins i tot mortes pels mas-
cles, ja que l’aparellament és especialment violent 
sobre tot si les femelles són d’una mida més petita 
que la del mascle. A més, mentre elles van deixant 
d’estar receptives, la confusió sexual produïda per 
les feromones que hi ha en el medi d’altres feme-
lles actives fa que els mascles pretenguin encara 
aparellar-se i reaccionen amb més violència sobre 
les femelles no receptives.

1.3.4_ Ovogènesi i plaques de cimentació

L’ovogènesi té lloc de juliol a setembre. Al-
gunes setmanes abans de la posta dels ous, a les 
femelles els apareixen unes taques blanquinoses 
a la part interior de cada un dels segments ab-
dominals. En les conques on les aigües són més 
càlides (Tordera, Muga...) aquestes taques o pla-
ques de cimentació apareixen abans que en les 
conques d’aigües més fredes (Ter, Segre...). 

Orificis genitals
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1.3.6_ Posta

A l’hora de pondre, entre el mes de no-
vembre i principis de desembre, la femella es ple-
ga sobre ella mateixa amb els uropodis i el tèlson 
desplegats i les pleurites laterals ben desenvolu-
pades, aplicades unes contra les altres. Crea així 
una mena de bossa que omple d’un humor viscós, 
transparent, segregat per les glàndules dèrmi-
ques. Llavors, els oviductes evacuen en aquest lí-
quid els ous, de 2 o 3 mm, que es van repartint per 
tot el sac abdominal. Al mateix temps, la femella 
allibera una secreció que els pleopodis arrosse-
guen cap a l’espermatòfor que es dissol mentre 
els espermatozous alliberats fecunden els ous. La 
barreja viscosa es transforma en una membrana 
que aïlla cada ou però els aplega tots junts amb 
els pleopodis, els filaments sedosos i tota la part 
de l’abdomen. Aquesta operació que dura unes 
quantes hores representa un risc per a la femella 
degut a la seva necessària immobilitat. A part dels 
depredadors els mascles també les poden atacar 
però, generalment, un cop transcorregut el perío-
de d’aparellament, es mostren més aviat inactius.

En aquesta única posta anual cada femella 
pon, en funció de l’edat i les condicions fisiolò-
giques de l’animal, de 40 a 120 ous encara que 
el percentatge d’eclosió pot disminuir per con-
dicions desfavorables del medi i per la presència 
de saprolègnies, fongs que provoquen la malaltia 
coneguda com a micosi dels ous que els destrueix 
i fa perdre bona part o tota la posta. S’ha compro-
vat que la mitjana del nombre d’ous per femella 
de mida superior als 60 mm en el  sector del Pre-
pirineu oriental és de 80 ous.

Acabada la posta, la femella s’aïlla en un 
amagatall individual i prossegueix amb la protec-
ció dels ous. Pot buscar cavitats naturals o exca-
var un forat de dues o tres vegades la seva longi-
tud o també, si el riu és més fred, instal·lar-se en 
caus o amagatalls de fins a 1,5 m. Des de l’entrada 
captura les preses que passen per allà.  

1.3.7_ Incubació

La incubació dura de 5 a 6 mesos en fun-
ció de la temperatura de l’aigua. Amb moviments 
de la cua, la femella fa circular l’aigua mentre les 
potes abdominals netegen i pentinen constant-

ment els ous. Els no fecundats es descomponen i 
es liqüen. La cura en l’oxigenació i neteja dels ous 
és fonamental per a l’èxit de la posta i la terbole-
sa, l’estrès causat per manipulacions o alteracions 
de l’estat de l’aigua i les infestacions massives per 
saprolègnies poden causar grans pèrdues.

Els primers 3 o 4 mesos els ous són d’un 
color negrós. Més tard es tornen púrpura i fi-
nalment es veuen de dos colors, una part fosca 
de reserva nutritiva i una transparent que deixa 
l’embrió visible a simple vista. Un cordó exclusiva-
ment mecànic uneix l’ou a la mare que durant la 
incubació surt molt poc del seu amagatall. 

1.3.8_ Eclosió

Quan a finals de primavera s’acosta l’eclo-
sió, la femella dilata la cua i pentina més sovint 
els ous. L’eclosió es manifesta per una dehiscència 
de la clova en dues valves que romanen unides al 
peduncle. Els crancs neixen semblants als adults 
però les pinces tenen els extrems encorbats en 
forma d’ham i el cefalotòrax desproporcionada-
ment gran. Amb l’ajuda de les queles i de les pe-
tites pinces de les segones i terceres potes cami-
nadores s’aferren sòlidament a la matèria viscosa 
que recobreix l’abdomen, mentre s’alimenten de 
les reserves que encara resten retingudes al cefa-
lotòrax. Romanen així aferrats de 5 a 7 dies fins 
que muden i prenen la morfologia pròpia dels 
adults. Inicialment són transparents però poc a 
poc es van enfosquint. Aleshores, comencen a 
abandonar la protecció de la mare però tornen a 
refugiar-se sota el seu abdomen a la més petita 
amenaça. Abans de la segona muda, transcor-
reguts uns 10 dies més, assoleixen l’autonomia 
completa.





36 37

1.4_ Creixement i muda

1.4.1_ Creixement

L’exosquelet és l’esquelet extern que reco-
breix la superfície dels artròpodes amb una funció 
protectora i mecànica. Com que aquesta cutícula 
endurida els impedeix desenvolupar la necessitat 
de creixement i restauració, els crustacis, i els ar-
tròpodes en general, han desenvolupat el procés 
anomenat muda o ècdisi a partir del qual subs-
titueixen periòdicament l’exosquelet per un altre 
de més gran i nou. El creixement per tant, és un 
procés discontinu mitjançant mudes i intercal-
lant períodes d’intermuda. El moment precís de la 
substitució s’anomena exuviació i la vella closca 
obsoleta que ens apareix ben sencera com si fos 
un cranc viu però buit s’anomena exúvia. 

Els crancs de riu neixen amb una clova 
tova que els permet el creixement continu mentre 
s’alimenten de les restes de les reserves nutriti-
ves contingudes en el cefalotòrax. La mantenen 
de 5 a 10 dies fins que amb la primera muda es 
transforma en l’exosquelet propi d’un cranc jove. 
Aquest creixement a batzegades comporta un 
gran nombre de mudes en els seus primers me-
sos de vida. En una espècie similar de la matei-
xa família, el cranc de potes vermelles Astacus 
astacus s’enregistra una primera muda deu dies 
després de l’eclosió i quatre més en un interval de 
25 dies fins al setembre. De setembre a abril no 
se n’enregistra cap i després una sisena al maig, 
una setena al juny i una vuitena al juliol. És a dir, 
8 mudes en els primers 12 mesos. El cranc de riu 
de potes blanques, per la seva part, muda 6 o 7 
vegades el primer any, 3 o 4 el segon i a partir 
d’aleshores les femelles muden 1 vegada a l’any i 
els mascles dues, a la primavera i a la tardor. S’ha 
pogut observar en exemplars reproductors de di-
ferents conques del país que a la primavera hi ha 
una muda generalitzada en els mascles i que pos-
teriorment, quan les femelles han acabat el cicle 
reproductiu, també la realitzen.

El període de creixement dels crancs es 
produeix durant el seu període més actiu que 
s’allarga, aproximadament, de maig a octubre. 
Quan neixen amiden 8 o 9 mm i després de la pri-
mera muda entre 11 i 12 mm. En llibertat mostren 

un creixement relativament feble: de 10 a 18 mm/
any. És durant el segon i el tercer any quan es 
donen els creixements més grans i encara que en 
algun cas poden arribar a superar lleugerament 
els 100 mm, és rar trobar-ne de més de 90 mm. 
Cal constatar que a l’astacifactoria d’Olot s’enre-
gistren creixements notablement majors d’entre 
20 i 26 mm/any els tres primers anys de vida. El 
cranc més gran mesurat feia 100 mm i, en gene-
ral, els crancs de més de 4 anys amiden entre 90 
i 100 mm. La durada de vida d’un cranc de riu de 
potes blanques és de 5 o 6 anys.

1.4.2_ Muda 

Quan han de mudar, els crancs busquen 
els indrets del riu d’aigües més tranquil·les ja que 
és el moment en què seran més vulnerables. Co-
mencen a fregar-se i agitar les potes. S’ajeuen de 
costat i contreuen i estenen bruscament la cua 
mentre fan vibrar les antenes. La part membra-
nosa que uneix el cefalotòrax amb el primer seg-
ment de l’abdomen es separa i per allà comen-
ça a sortir el cos del cranc cobert amb la nova 
closca encara tova i d’un color blavós. En aquest 

Cranc d’1 mes i mig.
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gastròlits encara no és suficient i la manca d’un 
aparell mastegador operatiu no li permet obtenir 
el complement de calci de l’aliment, l’aport suple-
mentari es fa a nivell branquial. Així, l’evolució de 
la nova closca està condicionada a la riquesa en 
calci de l’aigua ambiental; per sota de 2,8 mg/l 
la hipocalcèmia es manifesta i es fa molt difícil 
formar el nou exosquelet. La recuperació és més 
ràpida quan l’aigua és més rica en calci. 

1.4.3_ Regeneració dels apèndixs

El cranc sovint mostra mutilacions als 
apèndixs a causa de baralles o quan per autono-
mia, en sentir-se pres, se’n desprèn. L’amputació 
voluntària es produeix on l’apèndix és més prim, 
just després del punt d’unió entre l’artell basal i 
el següent o en l’articulació més propera. Com 
que es tracta d’un organisme amb un sitema cir-
culatori obert, una mutilació podria suposar una 
lesió molt greu, però aquesta situació la resol el 
mateix sistema circulatori amb una cicatrització 
extremadament ràpida. El nou apèndix es regene-
ra a partir d’un brot nou i les successives mudes 
li van retornant la seva funcionalitat encara que 
molt sovint amb una mida menor que l’apèndix 
original. Aquesta deformació és especialment vi-
sible en la regeneració de les grans pinces. Tant 
el mecanisme de regeneració de teixits com el de 
cicatrització de ferides són objecte de recerca i de 
gran interès en medicina humana. 

moment l’animal es pren un repòs. Poc després, 
reprèn l’agitació dels membres i del cos, el cefalo-
tòrax s’hi incorpora i el cap i el tòrax, ulls i apèn-
dixs inclosos, s’alliberen del seu antic recobriment 
quitinós. Retira les potes una a una i tot seguit es 
projecta endavant, estén l’abdomen i expulsa la 
vella funda de la cua. Un cop es posa en posició 
normal, descansa. La durada de la muda pot variar 
de 10 minuts a diverses hores. Acabada la muda, 
el cranc roman apàtic unes 48 hores fins que la 
closca no ha assolit la consistència normal. No-
més es desplaça poc a poc, no pot nedar, és tou 
i no té defensa. Com que l’aparell mastegador no 
està solidificat tampoc no s’alimenta. Les pinces 
comencen a recobrar la seva funcionalitat 12 ho-
res després de la muda. 

El cranc de riu obté bona part del calci 
necessari per a la muda dels gastròlits, o concre-
cions calcàries en forma de dos discs adherits a 
la paret de l’estómac en el període de premuda. 
Durant la muda són triturats i dissolts a l’estómac 
i proporcionen a la sang part del calci necessa-
ri per a la nova cutícula. En la premuda l’animal 
acumula el calci en els gastròlits, una part del qual 
prové del que s’erosiona de la pròpia cutícula ve-
lla, assolint el seu màxim pes en el moment precís 
de l’exuviació: prop del 5% del pes del cos. A partir 
d’aquest moment, en plena postmuda, els gastrò-
lits decreixen per calcificar la nova cutícula fins 
que, transcorreguts uns quants dies, desapareixen 
del tot. Tot i així, com que l’aportació de calci dels 
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1.5_ Comportament i ecologia  

1.5.1_ Alimentació

El cranc de riu és omnívor. S’alimenta pre-
ferentment de mol·luscs, larves de tricòpters, efe-
meròpters, dípters, plecòpters, cucs i capgrossos 
i també de plantes aquàtiques i subaquàtiques 
com algues, créixens i herbes diverses. En els seus 
primers estadis té necessitat d’algues clorofícies 
així com de perífiton. Molt ocasionalment també 
pot arribar a capturar algun petit peix o cries de 
petits vertebrats. Els juvenils s’alimenten sobretot 
de fitoplacton i, més tard, també de zooplacton. 
A mida que van creixent es tornen més carnívors 
i mengen tot tipus de larves d’insectes aquàtics. 
Progressivament van incorporant més aliment 
vegetal que esdevé l’aportació nutritiva predomi-
nant en els crancs adults. Un estudi sobre l’ali-
mentació de les diferents espècies de crancs reve-
la que el règim dels crancs menors d’un any conté, 
com a mitjana, un 65% de matèries animals però 
només un 10% en el cranc que amida més de 80 
mm. També hi influeix la profunditat de la làmina 
d’aigua, de manera que en aigües superficials l’ali-
ment és en un 37% d’origen animal i un 68% de 
vegetal, mentre que en aigües profundes aques-
ta darrera arriba fins al 86%. També consumeix 
altres restes orgàniques que s’acumulen als fons 
dels rius, i per això la seva desaparició en l’ecosis-
tema produeix un augment de matèria orgànica 
que pot desencadenar un procés d’eutrofització 
de les aigües, amb disminució de l’oxigen dissolt, 
acidificació del medi i augment de la vegetació 
aquàtica. També l’acumulació de detritus orgà-
nics serveix de suport per al desenvolupament de 
saprolegniàcies de manera que augmenta el risc 
d’infecció per micosis per a la resta d’espècies.

En els cursos fluvials del país s’ha obser-
vat que els crancs aprofiten molt sovint el recurs 
tròfic dels fruits forestals que cauen a l’aigua i, 
fins i tot, que poden trencar closques dures com 
les d’avellanes o de glans. També s’ha pogut 
comprovar la gran atracció per la carronya que 
caracteritza aquesta espècie i molt sovint s’han 
trobat enormes aglomeracions de crancs menjant 
animals morts.

 En el centre de cria del Molí de les Fonts 
d’Olot l’aliment artificial predominant que se’ls 
dóna és d’origen animal i vegetal com el fetge de 
porc, la sardina i la patata bullida. De manera na-
tural obtenen el plancton que es troba a l’aigua 
i els macroinvertebrats que s’hi crien. En d’altres 
centres els donen també pastanagues, remolatxes, 
carabasses, lleguminoses i ortigues o bé pinsos 
específics.

En ser animals fotòfobs, els crancs de riu 
s’alimenten principalment durant la nit. Comen-
cen l’activitat quan es fa fosc i la mantenen fins al 
matí, amb pics importants cap a mitja nit.

_ Aparell digestiu

L’aparell digestiu es pot dividir en tres 
parts: un intestí anterior que comprèn la boca, 
l’esòfag i l’estómac; un intestí mig integrat per la 
major part del tub intestinal, l’hepatopàncrees i 
els cecs; i l’intestí posterior format per la darrera 
part de l’intestí, el recte i l’anus. 

Un esòfag curt acondueix l’aliment de la 
boca fins a l’estómac, voluminós i molt muscu-
lat, dividit en dues cambres: una anterior o es-
tómac cardíac i una posterior o estómac pilòric, 
especialitzades respectivament en la trituració 
i la filtració. L’estómac cardíac conté el molinet 
gàstric provist d’unes peces quitinoses amb fun-
ció mastegadora i els gastròlits, reserves calcàries 
per a la muda. L’estómac pilòric conté filtres o se-
dassos amb l’objectiu de facilitar la separació de 
l’aliment.

L’intestí mitjà és tubular i està connectat 
a l’hepatopàncrees, gran òrgan de color groguenc 
que ocupa una part important de la cambra torà-
cica, i als cecs intestinals que s’encarreguen de la 
secreció d’enzims digestius i d’absorbir l’aliment. 

El tub digestiu posterior té la funció de 
formar els excrements i impulsar-los cap a l’exte-
rior per mitjà de moviments musculars.
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1.5.2_ Locomoció 

Els crancs de riu són organismes típica-
ment bentònics que habitualment es desplacen 
caminant pel llit del riu amb la capacitat loco-
motiva que els donen els pereopodis o potes ca-
minadores. Estan poc adaptats a la natació però 
quan són atacats es desplacen a grans velocitats 
propulsant el cos endarrere amb la força de la 
seva aleta de retropropulsió. S’ha observat que en 
condicions extremes (períodes de sequera o po-
blacions de gran densitat) poden desplaçar-se per 
fora de l’aigua o fins i tot superar salts d’aigua 
de diversos metres d’alçada enfilant-se per les ro-
ques rugoses de tosca.

1.5.3_ Depredació

Peixos com la truita de riu Salmo trutta, 
ocells com el bernat pescaire Ardea cinerea, el 
martinet de nit Nycticorax nycticorax, la cigonya 
Ciconia ciconia, els ànecs, la merla d’aigua Cinclus 
cinclus..., llúdrigues Lutra lutra, visons americans 
Neovison vison, després de la seva recent intro-

ducció, i serps d’aigua consumeixen crancs de 
riu. En els seus estadis juvenils també poden ser 
depredats per altres invertebrats com escarabats 
d’aigua o larves d’odonats. També s’ha observat 
la predació per part del senglar, sobretot en sec-
tors on els crancs s’acumulen si es troben barreres 
naturals (gorgues sota un salt d’aigua) o artifici-
als (aigües avall de rescloses). També per part de 
rapinyaires nocturns en petits bassals estancats. 

La seva activitat nocturna els ajuda a evi-
tar alguns dels possibles depredadors, així com 
també la cripsi d’uns colors homocroms en relació 
al medi en què viuen. També poden utilitzar les 
grans pinces del primer parell de periopodis com 
a arma defensiva.
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1.6.1_ El medi físic

Les poblacions actuals de cranc de riu de 
potes blanques es troben preferentment en trams 
de capçalera de rius, rieres i torrents de diverses 
conques catalanes (conques de la Muga, el Fluvià, 
el Ter, el Llobregat, la Tordera, el Francolí i l’Ebre). 
No estan, però, necessàriament lligades a ambi-
ents muntanyencs, vist que el seu rang altitudi-
nal oscil·la entre els 240 m i els 1520 m d’altitud. 
També prosperen algunes poblacions en basses 
disperses, llacunes o canals que no hagin tingut 

contacte amb el cranc de riu americà, Procamba-
rus clarkii, o el cranc senyal, Pacifastacus lenius-
culus.

El cranc de riu autòcton té preferència 
per zones d’aigües calmes, com ara basses i trams 
d’aigües corrents de poc pendent, i presenta poca 
tolerància als episodis de sequeres o riuades. Un 
dels factors més limitants per a la seva supervi-
vència és la presència de carbonats de calci dis-
solts, necessaris per endurir el seu exosquelet. 

1.5.4_ Gregarisme 

El cranc mostra un comportament grega-
ri i sovint trobarem poblacions de diversos cen-
tenars d’exemplars en un tram d’uns pocs a uns 
centenars de metres de riu. Però en llocs on és 
abundant es troben, alhora, indrets que mostren 
grans densitats alternats amb zones de menor 
densitat o fins i tot d’absència. 

Aquest gregarisme facilita el contagi de 
l’afanomicosi, tal com s’ha pogut comprovar en 
la major part de les poblacions de Catalunya que 
han patit la malaltia.

1.5.5_ Sedentarisme

Les poblacions de cranc de riu són, bàsica-
ment, sedentàries. En general es desplacen molt 
pocs metres en el curs de la seva vida, encauant-
se diàriament en els mateixos amagatalls. Alhora 
però, alguns estudis de telemetria han detectat 
alguns desplaçaments de pocs centenars de me-
tres en alguns individus, sempre en percentatges 
petits en relació al total de la població. En el cas 
d’algunes reintroduccions s’han arribat a detectar 
desplaçaments d’alguns quilòmetres. També, dife-
rents autors exposen que a causa d’algun trasbals 
o una alteració significativa del medi aquàtic, po-
den desplaçar-se centenars de metres o fins i tot 
algun miler per accedir a un indret més propici. En 
tot cas però, serien excepcions a una vida bàsica-
ment sedentària.

1.5.6_ Activitat

Els crancs de riu són animals fotòfobs, de-
fugen la llum. Prefereixen habitar llocs ombrejats 
amb vegetació aquàtica densa i aigües obstruïdes 
per sistemes radiculars molt poblats o bé rieres 
enfosquides per un esponerós bosc de ribera on 
regna una obscuritat quasi constant. I, en tot cas, 
concentren la seva activitat a partir del llostre i 
durant la nit, tot i que en llocs prou obscurs i en el 
període de màxima activitat, coincidint amb l’apa-
rellament, també els podrem veure actius de dia 
principalment si són dies plujosos o ennuvolats.

Durant l’any, els crancs es mostren actius 
a partir del mes d’abril o maig i fins a l’octubre o 
novembre. A principi de tardor, arrel de les tas-
ques relacionades amb l’aparellament i la repro-
ducció, augmenta notablement l’activitat. També 
les baixes pressions augmenten la seva agitació i 
el seus desplaçaments. A l’hivern, en canvi, roma-
nen inactius encauats en els seus refugis.

En els rius de muntanya mitjana (on hi ha 
la major part de les poblacions del país) comen-
cen a estar inactius durant el mes de desembre i 
retornen a l’activitat a partir del mes d’abril. S’ha 
pogut comprovar que són els mascles els que ini-
cien l’activitat mentre que les femelles resten als 
amagatalls força dies més.

En molts rius del país que estan sotmesos 
a fortes avingudes provocades per les pluges de 
primavera i tardor, hi ha grans mortalitats (per ar-
rossegament o estrès) que sovint poden ser con-
foses per brots d’afanomicosi.

1.6_ Hàbitat del cranc de riu

És important que la conca tingui una litologia predominantment calcària.
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Així, sempre el trobem en cursos d’aigües 
dures, amb un substrat calcari, o bé aigües avall 
d’un llit d’aquestes característiques. En els pocs 
casos que no és així, les poblacions solen ser pe-
tites i els individus experimenten un creixement 
lent i reduït. Així doncs, els cursos d’aigua amb 
presència de cranc solen tenir un rang de pH de 
7 a 9 i una concentració de calci dissolt per so-
bre de 5 mg/L. El seu rang òptim de temperatura 
oscil·la entre 5ºC i 20ºC, amb preferència per ai-
gües fredes que no sobrepassin els 16ºC o 18ºC. 
Tot i així, s’han trobat poblacions ben estructu-
rades en indrets per sobre dels 23ºC durant força 
dies consecutius a l’estiu ja que tenen preferència 
per les aigües ben oxigenades, factor molt lligat 
a la temperatura, amb concentracions al voltant 

dels 9 mg/L d’oxigen dissolt. Malgrat això, s’han 
detectat algunes poblacions viables en ambients 
amb una concentració de 4.93 mg/L.

El cranc de riu de potes blanques tolera 
ambients amb una contaminació orgànica mode-
rada. En aquest sentit, alguns estudis relacionen 
la seva presència en aigües amb baixes concen-
tracions de nitrits (NO2 

-). Les poblacions estudia-
des prosperaven en concentracions al voltant de 
0.016 mg/L, mentre que no se’n trobaven en trams 
amb concentracions mitjanes de 0,061 mg/L. Els 
nitrits s’originen de la reducció química dels ni-
trats (NO3 

-), que pot tenir lloc per un excés de 
nutrients derivat  de la ramaderia (fems i purins) 
o l’agricultura (fertilitzants). 

A causa del seu caràcter lucífug (defuig la 
llum) i a l’amenaça dels seus depredadors, és molt 
important l’existència de refugis al seu hàbitat. De 
fet, la seva disponibilitat condiciona en gran me-
sura l’abundància de les poblacions de cranc, que 
té preferència per trams amb presència de còdols, 
blocs, pedres i/o dipòsits de travertí tot i selec-
cionar, també positivament, substrats sorrencs. 
També és important una vegetació de ribera ben 
establerta, amb arrels i branques submergides i 
restes de fusta i fullaraca a la llera, microhàbitats 

on troba els seus amagatalls. Els individus més jo-
ves tendeixen a buscar refugi entre la vegetació 
aquàtica, com ara els matolls de Chara sp., on se’n 
poden trobar densitats molt altes. També semblen 
tenir preferència per aigües més someres que els 
exemplars grans, la qual cosa podria estar rela-
cionada amb els seus hàbits d’alimentació i amb 
l’ús de l’hàbitat dels seus depredadors potencials 
(ocells i mamífers en zones someres i peixos en 
zones més profundes).

Les roques proporcionen refugi als crancs de riu. També les arrels els ofereixen amagatalls.

Les poblacions de cranc de riu de potes blanques solen ocupar indrets poc alterats.
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La presència de matèria orgànica a la llera, 
principalment d’origen vegetal, és també essen-
cial perquè, en gran mesura, constitueix l’aliment 
del cranc i la base de la piràmide tròfica als eco-
sistemes fluvials. Les restes de vegetació de ribera, 
la fullaraca i els fongs i bacteris que hi creixen 
són fonamentals en la seva dieta en bona part 
detritívora i, si s’escau, carronyaire. Però el cranc 
també presenta hàbits herbívors i, sobre tot els 
juvenils, depredadors d’invertebrats aquàtics i fa-
ses larvàries de vertebrats. Per aquesta raó també 
resulta clau l’existència d’una comunitat aquàtica 
mínimament abundant i estructurada, que pugui 
suportar el manteniment de les poblacions de 
cranc. De fet, aquestes poden arribar a modificar 
en gran mesura l’estructura de les comunitats del 
seu ambient degut a l’elevada biomassa animal 
que arriben a representar dins el seu hàbitat.

A Catalunya, molts trams de capçalera 
solen presentar un cabal d’aigua força irregular 
associat a l’estacionalitat del clima mediterrani. 
I, malgrat tractar-se del seu hàbitat principal en 
la actualitat, el cranc autòcton prefereix un cabal 
relativament estable. És sensible als períodes de 
sequera, per causa de la reducció de disponibilitat 
d’hàbitat i a l’aïllament de poblacions. Igualment, 
les avingudes representen un impacte per a les 
poblacions de cranc perquè poden provocar le-
sions o l’arrossegament d’individus aigües avall 
fins a indrets no aptes per a la seva supervivència.
També generen un excés de sedimentació a la lle-
ra, la qual cosa pot modificar el substrat, o reduir 
l’èxit reproductiu en èpoques de cria. En tot cas, 
la disponibilitat de refugi minimitza aquests im-
pactes.

A més, cal tenir en compte que gran part 
dels ecosistemes fluvials de muntanya, tot i pre-
sentar un substrat molt pedregós, sovint es veuen 
alterats per les avingudes que omplen de sedi-
ment els refugis i dificulten la protecció del cranc 
de riu. Aquest fet es veu accentuat en els sectors 
on hi ha sobrepastura i erosió del sòl. 
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1.6.2_ La comunitat: flora

Els trams de capçalera solen caracteritzar-
se per la manca de llum, l’excessiu corrent i l’oligo-
tròfia (baixa disponibilitat de nutrients a l’aigua). 
Això fa que la vegetació aquàtica macroscòpica i 
vascular no estigui gaire desenvolupada però tot i 
així, en basses sorrenques no és difícil trobar cla-
pes de la macroalga Chara sp., també associada a 
ambients calcaris. En aquestes clapes el cranc pot 
trobar tant refugi com aliment. Una part signifi-
cativa de la vegetació aquàtica en aquests indrets 
la composen les molses i hepàtiques que creixen 
a les pedres del llit i que durant bona part de l’any 
queden submergides. Aporten refugi i aliment per 
a moltes espècies d’invertebrats del riu a més de 
matèria orgànica a la llera. En trams més oberts i 
amb una certa càrrega de nutrients, el cranc tam-
bé pot conviure amb la presència d’algues fila-
mentoses com per exemple Cladophora sp.

Les algues microscòpiques predominants 
a l’hàbitat del cranc solen formar part del que 
es denomina perifíton, formant un tapís que re-
cobreix el substrat exposat a la llum (sorra, se-
diments, pedres, plantes...) que inclou altres 
microorganismes com ara fongs, bacteris i pro-
tozous. Aquest perifíton forma part de la base de 
la piràmide tròfica de l’hàbitat del cranc ja que és 
un element essencial de la dieta de molts inverte-
brats i microorganismes del riu.

L’excessiu corrent i la resta de condicions 
de les capçaleres no permeten la formació d’una 
comunitat estable de fitoplàncton (algues micros-
còpiques suspenses a la columna d’aigua).

Pel que fa al bosc de ribera, trobem espè-
cies arbòries lligades als ecosistemes fluvials com 
ara verns Alnus glutinosa, freixes Fraxinus sp., 
salzes Salix sp., oms Ulmus sp., pollancres Popu-
lus sp. i en general un sotabosc ben estructurat. 
Menys freqüentment, en zones més obertes amb 
basses i fons sorrencs, també hi trobem plantes 
helófites que arrelen en substrats submergits, 
mentre la resta de la planta queda al medi aeri. 
Aquestes plantes com el canyís Phragmites aus-
tralis, el jonc Juncus sp, la boga Typha latifolia o 
la cua de cavall Equisetum sp. també generen dis-
ponibilitat de refugi per al cranc i aporten matèria 
orgànica a la llera.

Exemplar de Chara sp, una alga associada típica d’aigües calcàries. Substrat assolellat, on es desenvolupen les algues microscòpiques que 
formen el perifíton.
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i en aquest cas, són els individus més petits de 
cranc els que poden arribar a ser devorats per ells, 
tot i que finalment es poden intercanviar els pa-
pers de presa i depredador quan els crancs asso-
leixen talles més grans. 

Els invertebrats aquàtics exploten diversos 
recursos fins i tot dins d’una mateixa família. La 
majoria (els gàmmars i els isòpodes, molts efeme-
ròpters, tricòpters i coleòpters, o certs plecòpters i 
dípters) mengen detritus, algues o fragments ve-
getals. Es dóna un gran ventall d’especialitzacions 
en l’estratègia d’alimentació i podem trobar espè-
cies filtradores, trituradores o recol·lectores. Exis-
teix també molta especificitat pel que fa al micro-
hàbitat explotat o a la grandària dels fragments 
d’aliment, repartint-se així els nínxols ecològics i 
reduint la competència entre espècies. També tro-
bem organismes suspensívors com les esponges 
o alguns dípters i n’hi ha de paràsits com algunes 
espècies de nematodes, d’àcars aquàtics i d’hi-
rudinis. Molts cargols d’aigua i algunes famílies 
d’efemeròpters i dípters són brostejadors del peri-
fíton. Altres invertebrats amb hàbits depredadors 
són les hidres, les planàries, els heteròpters i al-
gunes espècies de plecòpters, hirudinis, tricòpters 
i dípters. Tots ells comparteixen hàbitat amb el 
cranc de riu de potes blanques competint en oca-
sions pels mateixos recursos.

Atès el baix grau d’alteració de l’hàbitat 
actual del cranc, hi augmenta la diversitat d’in-
vertebrats respecte a altres ecosistemes fluvials 
més sotmesos a la influència humana. En concret, 
es dóna un increment significatiu en la diversi-
tat d’efemeròpters, plecòpters i tricòpters ja que 
la majoria de famílies d’aquests grups presenten 
una intolerància significativa a la contaminació.

1.6.3_ La comunitat: fauna

Les comunitats animals associades a l’hà-
bitat del cranc autòcton solen ser molt diverses ja 
que els cursos d’aigua on viuen solen estar lliures 
d’alteracions significatives, tot i que en ocasions 
la seva inaccessibilitat i l’aïllament poden arribar 
a limitar la presència d’espècies de peixos.

Els invertebrats suposen, amb diferència, 
la major representació faunística d’aquestes co-
munitats, tant pel que fa a biomassa total com 
a diversitat. El ventall inclou porífers (esponges), 
cnidaris (hidres d’aigua dolça), planàries (cucs 
plans), nematodes (cucs rodons), oligoquets (cucs 
segmentats), hirudinis (sangoneres), mol·luscs 
(cargols i bivalves), crustacis (gàmmars, isòpodes 
i diverses espècies de microcrustacis que formen 
part del zooplàncton) i aràcnids (àcars aquàtics). 
També hi trobem insectes, de llarg, el grup més 
nombrós i divers. S’hi inclouen diversos ordres i en 
destaquen els efemeròpters (efímeres), plecòpters 
(perles i mosques de les pedres), odonats (libèl-
lules i espiadimonis), heteròpters (xinxes d’aigua, 
sabaters, barquers, escorpins d’aigua), coleòpters 
(escarabats), tricòpters (cuques de capsa o frigà-
nies) i dípters (mosques i mosquits). La majoria 
d’aquests insectes només viuen al medi aquàtic 
durant la fase larvària i l’adult és aeri. Tot i així, 
n’hi ha que completen el seu cicle vital sencer a 
l’aigua com els heteròpters aquàtics i molts co-
leòpters. Menys freqüentment l’adult és aquàtic 
i la larva aèria, com és el cas dels coleòpters hi-
draènids.

Molts d’aquests invertebrats formen part 
de la dieta del cranc autòcton; sobretot dels 
exemplars juvenils i subadults. En són un exem-
ple els dípters, els oligoquets, altres crustacis o les 
sangoneres que, tot i ser poc nombroses a l’hà-
bitat actual del cranc, són una presa fàcil. Ja fa 
dècades es va arribar a fer repoblacions de cranc 
per controlar la superpoblació de sangoneres en 
alguns rius de Lleida. També ho són els tricòpters 
que, malgrat construir-se una capsa protectora, 
no estan estalvis del seu precís maneig de les pin-
ces. En realitat, qualsevol invertebrat més petit 
pot ser una presa potencial del cranc, però també 
alguns invertebrats aquàtics tenen hàbits depre-
dadors, com els odonats i els escarabats ditíscids 
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A l’hàbitat del cranc trobem també una 
gran diversitat de vertebrats. Pel que fa als pei-
xos, sobresurten la truita Salmo trutta, la bagra 
Squalius sp i el barb Barbus sp, tots ells predadors 
potencials dels crancs juvenils. Quant als amfibis, 
destaquen la salamandra Salamandra salaman-
dra, el tritó palmat Lissotriton helveticus, el tritó 
verd Triturus marmoratus i el tritó pirinenc Ca-
lotriton asper. A la comarca de la Garrotxa s’ha 
observat que aquest últim no comparteix gaire 
l’espai amb el cranc autòcton, tot i que no se’n 
coneixen les causes. Dels amfibis anurs que també 
acompanyen al cranc podem citar la granota ver-
da Pelophylax perezi, la granota roja Rana tem-
poraria, el gripau comú Bufo bufo i el tòtil Alytes 
obstetricans. Les espècies de rèptils més significa-
tives en aquests indrets són la serp escurçonera 
Natrix maura i la serp de collar Natrix natrix. Entre 
els ocells més lligats als trams de capçalera desta-
quen la merla d’aigua Cinclus cinclus i la cuereta 
torrentera Motacilla cinerea. El blauet Alcedo att-
his és un hàbil caçador de crancs juvenils, mentre 
que el bernat pescaire Ardea cinerea caça pre-
ferentment exemplars adults, tot i que està més 
lligat a cursos més baixos dels rius. Els mamífers 
més comuns i perillosos per al cranc són el visó 
americà Mustela vison i la llúdriga Lutra lutra, el 
primer en clara expansió rere la seva introducció a 
Europa i la segona en regressió degut a l’alteració 
de l’hàbitat.
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blanques, n’hi ha d’altres que també hi interve-
nen atès que posen en risc la conservació del seu 
hàbitat. Un dels més importants és l’alteració del 
règim hidrològic de rius i rieres per la presència 
de rescloses, extraccions i derivacions d’aigua o 
els períodes de fortes sequeres i avingudes. Les 
alteracions en la qualitat de l’aigua són igualment 
nocives per a l’espècie, ja siguin d’origen domès-
tic, ramader o agrícola (contaminació orgànica i 
eutrofització, ús de pesticides o altres contami-
nants que en molts casos assoleixen nivells de 
toxicitat molt elevats degut a la bioacumulació). 
La pèrdua de la cobertura i l’estructura del bosc 
de ribera també és perjudicial, ja que disminueix 
la disponibilitat de refugi, aliment i ombra. A més, 
comporta un augment de l’erosió de la ribera i de 
la sedimentació al llit que poden curullar possi-
bles amagatalls i, de manera més directa, poden 
provocar l’asfíxia dels individus. Altres alteracions 
de l’estructura de la llera del riu, com ara les cana-
litzacions artificials, també ocasionen una pèrdua 
de l’heterogeneïtat de l’hàbitat del cranc.

1.6.4_ Hàbitat actual i potencial: la inci-
dència de l’afanomicosi

És important incidir en la idea de l’hàbitat 
actual del cranc autòcton en contrast amb el seu 
hàbitat potencial o històric. Si les seves poblaci-
ons no haguessin patit una forta regressió a cau-
sa de la introducció i expansió del cran roig i del 
cranc senyal, encara podria ocupar altres indrets 
que aquestes espècies li han usurpat. Aquestes 
espècies exòtiques són transmissores i resistents 
al fong que causa la afanomicosi.

Abans de la introducció d’aquestes espèci-
es, la distribució del cranc autòcton era molt ma-
jor a Catalunya i tot l’Est de la Península Ibèrica, 
de litologia predominantment calcària. Estudis de 
la distribució del cranc de riu de potes blanques 
previs a aquesta data indiquen l’existència de po-
blacions en una major diversitat d’hàbitats que en 
l’actualitat. Llavors era habitual trobar poblacions 
de crancs a pantans, embassaments, llacunes o 
sèquies, així com també a trams mitjos i baixos de 
diferents rius i rieres.

A la llera d’aquests tipus d’indrets, amb 
un règim hídric predominantment lenític (aigües 
quietes o lentes), no predominen els còdols, blocs 
o pedres, sinó un substrat més aviat sorrenc, lli-
mós o argilós. Tot i així, el cranc autòcton podia 
trobar el seu refugi entre la vegetació aquàtica, 
els canyissars dels marges o les arrels dels arbres 

de la ribera. Alguns exemples, a Catalunya, són re-
gistres de cranc autòcton al riu Calders a Monis-
trol de Calders, als cursos mig i baix de la Tordera 
o al Foix a Sant Martí Sarroca (Barcelona), al riu 
Fluvià i els afluents a les proximitats d’Olot i al 
tram mitjà del riu Llémena (Girona), a les sèquies 
i canals del Segre –Pinyana i Urgell– (Lleida), al 
Sènia i al pantà d’Ulldecona, a tot el curs del Gaià, 
o al riu Francolí a Montblanc (Tarragona), per citar 
només alguns indrets on el cranc de riu americà 
ha desplaçat l’autòcton.

Tots aquest registres inclouen hàbitats 
fluvials i lacustres amb característiques molt dife-
rents dels que avui ocupa el cranc de riu de potes 
blanques. Actualment ha quedat relegat als cur-
sos de capçalera, que representen en molts casos 
un hàbitat subòptim per a ell, ja que els trams 
d’aigües calmes hi són escassos i els cabals són 
més irregulars. Sortosament, aquests indrets són 
inaccessibles per al cranc roig atès que la distri-
bució d’aquesta espècie està restringida a les ai-
gües amb major disponibilitat de nutrients (meso/
eutròfia), temperatures més elevades i substrats 
sorrencs i llimosos, trets típics de cursos baixos i 
mitjans o d’aigües estancades. Així doncs, aquesta 
divergència dels requeriments ecològics d’amb-
dues espècies preserva els indrets on el cranc de 
riu de potes blanques queda lliure de l’amenaça 
del cranc roig. Malauradament no passa el mateix 
amb el cranc senyal ja que és molt afí al cranc de 

Els trams mitjans i baixos dels rius podrien ser un hàbitat òptim per al cranc autòcton si no estiguessin colonitzats pel cranc de riu americà, que hi 
troba unes condicions idònies per viure.

riu de potes blanques quant a la preferència d’hà-
bitat i té capacitat per colonitzar les capçaleres 
dels rius. En aquest cas és important l’existència 
de barreres físiques com ara cascades, trams secs 
o molt cabalosos, dics, rescloses... que, si bé impe-
deixen l’expansió del cranc autòcton, també pro-
tegeixen les seves poblacions del contacte amb 
aquestes espècies invasores.

La desaparició del cranc de riu de potes 
blanques d’aquests nínxols ecològics implica la 
pèrdua de les funcions que desenvolupa al seu 
ecosistema, com ara la tasca de reciclatge de ma-
tèria orgànica vegetal i animal. Així, el cranc té 
un paper als ecosistemes fluvials molt semblant al 
dels còrvids, els voltors o molts invertebrats (cucs 
de terra, escarabats detritívors, molts dípters...) als 
ecosistemes terrestres. En conseqüència, sense la 
seva presència, l’hàbitat del cranc pateix altera-
cions relacionades amb l’acumulació de la matè-
ria orgànica: eutrofització, acidificació, hipòxia o 
desenvolupament de microorganismes patògens.

A més, l’absència del cranc de riu resul-
ta molt negativa per a diferents predadors com 
la truita de riu o la llúdriga ja que en tractar-se 
d’una espècie de fàcil captura i, per tant, una pre-
sa habitual per a aquests predadors jovenívols, 
se’ls redueix la quantitat de proteïna fàcil.

1.6.5_ Les amenaces a l’hàbitat del cranc

Tot i que la presència d’espècies de cranc 
exòtiques és, de llarg, el principal factor que con-
diciona la distribució del cranc de riu de potes 

Lleres eixutes. Les alteracions del cabal suposen una amenaça a l’hà-
bitat del cranc.
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2_ ESPÈCIES DE CRANC DE RIU A EUROPA

_ Criteris per a la identificació

La similitud morfològica de les diferents 
espècies de crancs comporta certa dificultat 
d’identificació. De les espècies presents avui dia 
a Europa, sis d’elles, totes les autòctones més el 
cranc senyal americà, pertanyen a la família dels 
astàcids, mentre que les altres dues estan incloses 
a la família dels cambàrids. Un clar criteri distin-
tiu de les dues famílies és l’esperó que tenen els 
cambàrids a l’artell anterior a la pinça. Més enllà 
d’això, per a la identificació precisa de cada espè-
cie caldrà recórrer a les diferents particularitats 
que presenta cada espècie i que es detallen en les 
descripcions de les fitxes que vénen a continua-
ció. Tot i així, alguns aspectes morfològics gene-
rals poden ajudar:

Pinces
La morfologia i coloració de les pinces és 

un dels elements en què es mostren més clara-
ment les diferències entre les espècies com sin-
tetitza la taula. 

Solcs toràcics
El solcs toràcics gairebé s’ajunten en al-

gunes espècies mentre que en d’altres es troben 
separats. És un criteri molt útil perquè permet dis-
tingir el cranc de riu de potes blanques del cranc 
roig.

Rostre
Els marges del rostre poden ser paral·lels 

o ajuntar-se progressivament des de l’alçada dels 
ulls en direcció a l’àpex. I al mig del rostre pot fer 
aparició una cresta mitjana.

Cresta postorbital
Segons les espècies, poden aparèixer una 

o dues crestes postorbitals.

Espines al solc cervical
A darrere o davant del solc cervical hi ha 

espècies que mostren espines i altres tubercles. En 
altres pot ser llis o rugós.

Els colors i la morfologia de les pinces permeten identificar les diferents 
espècies de crancs.

Cresta mitjana del rostre

Solcs toràcics
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3.1_ Distribució i regressió del 
cranc de riu de potes blanques

Malgrat que tots els estats europeus te-
nen alguna espècie de cranc de riu que es consi-
dera indígena, aquest fet ha estat condicionat per 
diversos factors que històricament han produït 
modificacions dels seus territoris potencialment 
originals. De les cinc espècies europees considera-
des autòctones el cranc de riu de potes blanques 
és la que tenim al nostre país.   

Amb posterioritat a la darrera glaciació, es 
desconeix amb exactitud l’àrea de distribució de 
cada una de les espècies de crancs europeus i al-
guns estudis indiquen que en el post-Pleistocè la 
seva distribució ja va començar a ser modificada 
per la mà de l’home amb actuacions com trans-
locacions i modificacions del seu hàbitat. Hi ha 
constància que en el segle XV alguns estats euro-
peus ja realitzaven introduccions de cranc de riu 
d’altres espècies europees diferents a la indígena 
dels seus rius. Fins i tot alguns investigadors in-
diquen que el cranc de riu de potes blanques no 
era autòcton de la Península Ibèrica i que va ser 
introduït per al consum humà.

Els factors que han determinat la distribu-
ció actual del cranc de riu de potes blanques han 
estat bàsicament els següents:

- La migració de manera natural posterior 
a la darrera glaciació (fa uns 10.000 anys).

- L’aïllament de les poblacions produïda 
per la glaciació.

- Les introduccions i les translocacions de 
les diferents espècies de crancs europeus provo-
cades per l’home.

- Les introduccions d’espècies al·lòctones 
(a partir de l’any 1860) i entrada de noves ma-
lures.

A més, cal tenir en compte altres factors 
com les alteracions de l’hàbitat, la contaminació o 
la gran quantitat d’impactes sobre el medi aquà-
tic.

Deixant de banda la complicada història 
de la dispersió del cranc de riu de potes blanques, 
actualment la seva àrea de distribució a nivell 
mundial es situa bàsicament a l’Est d’Europa en 
els territoris de la Península Ibèrica, Itàlia, Fran-
ça i Regne Unit. També es pot trobar en una part 

3_ PROBLEMÀTICA DEL CRANC DE RIU DE POTES BLANQUES 

El Fluvià, al seu pas per Olot, havia estat hàbitat del cranc de riu de potes blanques. Ara ho és del cranc roig. Les darreres poblacions de cranc de riu es 
refugien a les capçaleres dels rius.
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d’altres països europeus com Alemanya, Suïssa, 
Àustria, Eslovènia, Croàcia, i Bòsnia-Herzegovina. 

Malgrat que a Catalunya, fins al moment, 
no hi ha cap constància prehistòrica sobre l’exis-
tència de cranc de riu i les primeres dades de què 
es disposa són de l’època moderna. Hi ha diver-
ses comarques on la tradició cranquera, és a dir, 
de pesca i consum de cranc de riu ha estat molt 
important al llarg dels anys. És a partir de la in-
formació recollida d’aquesta tradició cranquera 
que es pot concloure que el cranc de riu de potes 
blanques o autòcton ocupava una gran part dels 
rius i rieres de Catalunya fins que es va produir 
l’entrada de la malura de l’afanomicosi. Anterior-
ment a aquesta situació, les poblacions de cranc 
tenien una continuïtat en totes les conques fluvi-
als on l’hàbitat era l’adequat per a l’espècie. Amb 
l’entrada de l’afanomicosi les poblacions es varen 
anar fragmentant i quedaren, progressivament, 
aïllades i limitades a les capçaleres dels cursos 
d’aigua tributaris de tercer ordre o superior. 

Tot i que ja fa més de trenta anys que les 
poblacions de cranc de riu de Catalunya han anat 
minvant a causa de l’afanomicosi, no va ser fins 
l’any 2002 que es varen fer els primers inventa-
ris poblacionals a nivell nacional. A partir de les 
dades obtingudes en aquests inventaris es va 
comprovar que la situació del cranc autòcton era 
realment crítica. Anteriorment, durant els anys 90 
del segle XX, ja s’havien començat a inventariar i  
monitoritzar (seguiment continu) algunes de les 
principals poblacions del país, però la recerca més 
intensiva es va realitzar a la comarca de la Gar-
rotxa a partir de l’any 1992. Posteriorment a tota 
la demarcació de Girona, a les conques del Ter i 
de la Muga, a partir de l’any 2002. Aquest treball 
encara no s’ha dut a terme a tot Catalunya (no-
més parcialment en alguns territoris), de manera 
que, tot i que actualment es xifra en unes 160 les 
poblacions existents al país, no se’n coneix el seu 
grau de viabilitat. No obstant això, si en fem una 
estimació a partir de les dades de la demarcació 
de Girona, cal reduir al 50% les poblacions con-
siderades viables. Tal com passa a Catalunya, a la 
resta de la Península Ibèrica la població de cranc de 
riu també es troba molt fragmentada. El nombre 
total de poblacions és a l’entorn de 700, sense con-
siderar el seu grau de viabilitat. 

3.2_ L’afanomicosi

L’afanomicosi o pesta del cranc de riu 
és una malura que afecta diferents espècies de 
crancs d’arreu del món. Els crancs de riu europeus 
són molt susceptibles a la infecció d’aquest pa-
togen i la taxa de mortalitat un cop infectats, en 
aquests moments, és del 100%.

Fins fa poc l’afanomicosi es considerava 
una malaltia produïda pel fong Aphanomyces 
astaci, (A. astaci en endavant) però recentment, 
a partir de l’anàlisi amb les noves tècniques mo-
leculars, han situat la classe Oomycota a la qual 
pertany A. astaci en un grup d’organismes foto-
sintètics pròxims a les algues brunes i a les dia-
tomees.

A Catalunya A. astaci ha provocat la de-
saparició de la majoria de poblacions de cranc 
de riu de potes blanques. Des dels anys setanta 
del segle XX s’ha anat produint una progressiva 
disminució del nombre de poblacions deguda a 
múltiples factors (destrucció de l’hàbitat, furtivis-
me, contaminació de les aigües...), però la princi-
pal causant ha estat l’epizoòtia produïda per A. 
astaci per mitjà de la introducció d’espècies de 
cranc de riu exòtiques dels gèneres Pacifastacus, 
Orconectes i Procambarus, resistents a la malura. 
Aquest patogen és capaç de fer desaparèixer per 
complet una població de cranc de riu autòcton en 
qüestió de dies. A. astaci, originari d’Amèrica del 
Nord, arribà a Europa l’any 1859 i infectà primer 
els crancs d’Itàlia i més tard els d’arreu d’Europa. 
Provocà la davallada de les poblacions de crancs 
europeus fins al punt de fer-los desaparèixer de 
molts indrets i a ser considerats com a espècies 
amenaçades i amb tendència a reduir les seves 
poblacions (UICN 2013). A. astaci ha estat classi-
ficat com una de les cent pitjors espècies invaso-
res del món i la principal causant de la reducció 
del nombre de crancs europeus. La particularitat 
d’A. astaci radica en què aquesta espècie parasita 
únicament crancs de riu i, malgrat els estudis re-
alitzats, encara es desconeixen molts aspectes de 
la seva biologia.  

A. astaci es dispersa per zoòspores neda-
dores, producte del seu cicle reproductiu asexu-
al, l’únic que se li coneix. Els oomicets combinen 
cicles asexuals i sexuals, però no s’ha aconseguit 

observar estructures sexuals en aquesta espècie. 
Fins ara s’han descrit cinc genotips d’A. astaci que 
han permès relacionar els patògens europeus amb 
les espècies hostes originals introduïdes a Europa 
des d’Amèrica del Nord. La relació establerta en-
tre l’expansió del cranc roig americà i la disminu-
ció i fragmentació del nombre de poblacions del 
cranc de riu de potes blanques, està àmpliament 
estudiada. Són els cursos alts dels rius els únics 
punts on encara resisteix aquesta espècie perquè 
presenten unes condicions ambientals desfavora-
bles per al cranc roig americà i també per l’exis-
tència d’obstacles naturals (salts d’aigua o punts 
de dessecat estival) o artificials (preses o altres 
tipus d’infraestructures) que impedeixen la seva 
colonització. Malgrat això, la recent expansió del 
cranc senyal al país, espècie que ocupa un nínxol 
ecològic semblant al del cranc de potes blanques, 
fa encara més complicada la seva supervivència.

Distribució actual del cranc de riu de potes blanques.
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Les espècies introduïdes a Europa són les hostes de l’afanomicosi.

_ Cranc senyal

 La distribució europea del cranc senyal 
Pacifastacus leniusculus s’estén pel nord i centre 
d’Europa, una part del Regne Unit i la Península 
Ibèrica on es distribueix més àmpliament pel cen-
tre i pel nord, a causa de la seva predilecció per les 
aigües fredes. A Catalunya es troba en expansió 
des de fa uns 10 anys: l’any 2003 va ser localit-
zat per primera vegada al pantà d’Oliana. Aquesta 
espècie fou introduïda a la Península Ibèrica per a 
l’aqüicultura, a Sòria i a Guadalajara, a la dècada 
del 1970 i les primeres identificacions de crancs 
senyal en llibertat es van fer prop d’aquests nuclis. 
Des de l’any 1980 es realitzaren plans d’introduc-
ció de cranc senyal a Castella i Lleó, Navarra i País 
Basc amb finalitats econòmiques i amb l’excusa 
d’aprofitar el nínxol buit per la desaparició del 
cranc autòcton. A causa de l’expansió d’aquestes 
poblacions i sobretot al transport i l’alliberament 
d’individus sense control per part de particulars, 
el cranc senyal es pot trobar pràcticament a tota 
la Península Ibèrica.

_ Cranc roig

El cranc roig Procambarus clarkii ha envaït 
les penínsules Ibèrica i Itàlica, i el centre d’Europa. 
A l’estat espanyol i a Catalunya se’l troba en gran 
nombre a pràcticament totes les aigües epiconti-
nentals on la temperatura no sigui massa freda 
(no es troba a la majoria de capçaleres dels rius 
per aquest motiu). Aquesta espècie es va detectar 
a Catalunya per primer cop a finals dels anys 70 al 
Delta de l’Ebre i la introducció va ésser argumen-
tada per motius econòmics. El fet que tingui taxes 
de reproducció elevades i que resisteixi condici-
ons ambientals adverses, fa que la seva explota-
ció sigui fàcil i rendible. També cal esmentar que 
es va introduir als cursos baixos dels rius, allà on 
no hi havia cap espècie de cranc autòcton atès 
que es preveia que en ocupar un nínxol ecològic 
buit, no tindria efectes sobre el cranc de riu de 
potes blanques. Malauradament, quan els crancs 
nord-americans es van dispersar, de manera na-
tural i també de la mà de l’home, van contagiar 
l’afanomicosi als crancs autòctons i, a més, van 
provocar altres efectes a l’ecosistema, com la de-
saparició de macròfits, afavorint que la majoria de 
la producció primària la realitzi el fitoplàncton, i la 
depredació de larves de macroinvertebrats i altres 
espècies, sobre tot per part dels crancs roigs joves.

_ Cranc dels canals

El cranc dels canals, Orconectes limosus, 
es troba distribuït pel centre i est d’Europa. A la 
Península Ibèrica va ser detectat per primer cop 
al pantà de Boadella el 2011. Aquesta espècie es 
troba en expansió i, tot i que a la Península encara 
no n’hi ha gaires citacions, actualment presenta 
una gran expansió a Europa i Àsia.

3.2.1_ Espècies hostes. Crancs d’Amèrica 
del Nord

Fins ara són tres les espècies de crancs 
d’Amèrica del Nord introduïdes a Europa: el cranc 
senyal, Pacifastacus leniusculus, el cranc roig, 
Procambarus clarkii i el cranc dels canals, Orco-
nectes limosus, totes portadores de la pesta del 
cranc, malgrat que no en pateixen els efectes, 
tret de si es troben en situacions d’estrès. Potser 
perquè els individus escollits per a les reintroduc-
cions eren sans, no es va prendre cap tipus de me-
sura preventiva quan s’introduïren a Europa.
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3.2.3_ Situació històrica de l’afanomicosi

Aquesta malura va ser detectada per pri-
mer cop a Lombardia, al nord d’Itàlia, l’any 1859. 
Va causar mortalitats massives i sobtades de 
crancs de riu i durant les tres dècades següents 
es va propagar arreu de l’Europa continental. Tot i 
que no se sap amb certesa l’origen d’aquesta pri-
mera onada de la malura, es dóna per fet que la 
va portar algun cranc nord-americà introduït, vo-
luntària o involuntàriament, per la mà de l’home. 

Al nord d’Europa la situació va esdevenir 
crítica per a les poblacions de cranc de riu noble 
o de potes vermelles, amb afectacions a les explo-
tacions pesqueres d’aquest cranc. Es per aquest 
motiu que es va decidir fer-ne repoblacions, en-
cara que sense massa èxit perquè la infecció es 
va convertir en crònica. Tot i així, va haver-hi una 
època en què les poblacions de cranc de riu noble 
es van recuperar fins a permetre’n de nou l’explo-
tació, però una nova onada d’afanomicosi les va 
tornar a reduir fins a nivells crítics. Després d’això, 
a partir de l’any 1960 s’acordà d’introduir el cranc 
senyal per poder continuar amb les explotacions 
pesqueres, a canvi però, d’empitjorar i condemnar 
les poblacions de cranc autòcton.

A l’Estat Espanyol, principalment, s’intro-
duïren dues espècies de crancs americans durant 
la dècada del 1970: al sud el cranc roig (Badajoz 
al 1973 i Sevilla al 1974) i el cranc senyal al nord 
i al centre (Guadalajara al 1974, Sòria al 1975 i 
Burgos al 1978). Posteriorment, per la dispersió 
natural d’aquestes espècies, i amb “ajudes” antrò-
piques, els crancs al·lòctons s’han expandit arreu 
de la península encomanant l’afanomicosi i fent 
desaparèixer les antigues poblacions de cranc de 
riu de potes blanques.

3.2.4_ Mecanismes naturals de dispersió 
d’Aphanomyces astaci

 A. astaci es pot trobar en tres estadis 
vitals: formant el miceli a la cutícula dels crancs, 
en forma de cist i en forma de vida lliure com a 
zoòspores nedadores encarregades de la dispersió 
i infecció de nous hostes. 

També s’han determinat tres vies de trans-
missió de la malaltia. La primera seria el contacte 
directe entre individus infectats o que són porta-

3.2.2_ Espècies hostes. Crancs europeus 
autòctons

Tal com s´ha descrit anteriorment, a Eu-
ropa existeixen cinc espècies de crancs de riu au-
tòctons: el cranc de riu noble o de potes vermelles 
Astacus astacus, el cranc de riu del Danubi Asta-
cus leptodactylus, el cranc de riu del Caspi Asta-
cus pachypus, el cranc de riu de potes blanques 
Austropotamobius pallipes i el cranc de riu dels 
torrents o de roca Austropotamobius torrentium. 
Totes aquestes espècies es troben afectades per 
l’afanomicosi.

L’espècie ibèrica de cranc de riu és extre-
madament susceptible a la infecció de A. astaci 
tot i que s’ha observat que en diferents conques 
fluvials del país la resistència del cranc al pas de la 
malura és variable. Actualment es desconeixen els 
motius d’aquesta resistència incipient ja que pot 
ser causada tant per circumstàncies ambientals 
com per les condicions intrínseques de l’espècie.

Tot i que les anàlisis genètiques de les po-
blacions ibèriques de cranc de riu de potes blan-
ques donen resultats força semblants i, per tant, 
totes són molt susceptibles a la malaltia, pel que 
fa als haplotips, a Catalunya hi ha algunes pobla-
cions a la conca de la Muga i al Montseny on les 
diferències són destacables. S’ha comprovat una 
menor susceptibilitat a la malura de l’afanomicosi 
en aquestes poblacions i, a partir d’aquesta pre-
missa, s’han obert expectatives d’investigació més 
esperançadores en la línia que es pugui generar 
una certa resistència.  

Distribució europea d’A. pallipes
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dors d’A. astaci i d’altres sans o lliures de la malal-
tia. Una altra via de transmissió és el contacte de 
crancs sans amb aigua que contingui zoòspores 
amb capacitat infectiva o bé amb estris mullats 
amb aquesta aigua. I una última via de transmis-
sió serien els animals que hagin pogut alimentar-
se de crancs infectats o portadors d’A.astaci atès 
que actuarien com a vectors de la malaltia.

3.2.5_ Cicle vital

El gènere Aphanomyces presenta cicles 
vitals sexuals i asexuals igualment com els altres 
oomicets. Mentre que el cicle sexual garanteix la 
divergència genètica, el cicle asexual és el respon-
sable de la dispersió del patogen. El cicle sexual és 
força conegut tant en les espècies patògenes de 
vegetals com en les saprofítiques, però els patò-
gens animals com A.astaci generalment no es re-
produeixen d’aquesta manera. Les espècies parà-
sites del gènere Aphanomyces poden sotmetre’s 
a l’aparició repetida de zoòspores durant almenys 
tres generacions. Aquest procés ha estat pro-
posat com una adaptació al parasitisme perquè 
proporciona a la zoòspora l’oportunitat de trobar 
un nou hoste adequat després d’un breu període 
de latència enquistada. Les zoòspores, o espores 
mòbils que es desplacen mitjançant un flagel, 
d’espècies sapròfites del gènere Aphanomyces no 
tenen aquesta característica i tendeixen a germi-
nar fàcilment.

Les zoòspores s’orienten cap a una gran 

varietat de superfícies nutritives, com la cutícu-
la del cranc de riu i especialment la cutícula més 
fina, mitjançant la quimiotaxi, o desplaçament 
químic, que realitza la cèl·lula mòbil. L’efecte qui-
miotàtic és similar en moltes espècies del gènere 
Aphanomyces, però això no explica l’especificitat 
d’A.astaci com a paràsit exclusiu de diverses espè-
cies de cranc de riu. La infecció es produeix quan 
les zoòspores d’A. astaci troben un hoste adequat, 
s’enquisten a la superfície de la cutícula i germi-
nen. Les zoòspores enquistades germinen formant 
un filament de penetració amb èxit en ferides, ori-
ficis del cos i zones primes de la cutícula, articula-
cions i zona abdominal ventral i, quan la malaltia 
es troba en el seu punt més àlgid, poden fins i tot 
créixer al llarg del cordó nerviós ventral de mane-
ra que s’afecta greument el sistema nerviós. Quan 
el cranc s’està morint, les hifes creixen sortint de 
la cutícula al medi extern i formen esporangis. Les 
espores primàries es formen als esporangis, a les 
puntes de les hifes, on formen raïms de quists. Les 
zoòspores secundàries nedadores són alliberades 
dels quists primaris a l’aigua. 

Cicle vital d’Aphanomices astaci. 
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Hàbitat ocupat pel cranc senyal. 

Des de fa uns anys s’està duent a terme un 
seguiment intensiu d’una bona part de les pobla-
cions de cranc de riu al país i, anualment, es de-
tecten poblacions afectades per la malaltia. S’ha 
observat que aquesta circumstància es repeteix 
principalment a la tardor.

3.2.6_ Mecanismes d’infecció

La quimiotaxi observada a A. astaci es 
concentra a les articulacions i als extrems de les 
potes caminadores. Els punts de germinació i pe-
netració també solen trobar-se allà on la cutícula 
és més prima, als orificis del cos i en les ferides. 
Durant la germinació, la zoòspora secreta prote-
ases quan està penetrant l’epicutícula o cutícula 
externa. La secreció de la quitinasa s’inicia abans 
que el tub germinal comenci a ramificar-se. La 
infecció pot arribar a les capes de quitina de l’en-
docutícula del cranc 1 o 2 dies després. En con-
trast amb les espècies sapròfites, A. astaci secreta 
quitinasa durant el seu creixement vegetatiu que 
no s’expressa a les zoòspores ja que aquestes no 
es troben en contacte amb la quitina. Per tant, la 
producció de quitinasa pot ser una adaptació al 
parasitisme i això reflecteix que aquest paràsit 
especialitzat no pot sobreviure sense crancs hos-
tes. Aquest fet és d’una enorme importància en 
el maneig de l’espècie ja que un cop han desapa-
regut tots els crancs d’un curs fluvial torna a ser 
possible la seva repoblació després de superar un 
període de quarantena. 

El cranc senyal és portador de l’afanomicosi.

El cranc dels canals és la tercera espècie al·lòctona a Catalunya porta-
dora de l’afanomicosi.

3.2.7_ Respostes de l’hoste a l’infecció

Enfront de les malalties, els invertebrats, 
com que no tenen anticossos, confien la defensa 
del seu organisme al sistema immunològic innat 
i, a més, el seu sistema circulatori obert exigeix 
una cicatrització de les ferides eficaç i ràpida. En 
els crancs nord-americans, quan les hifes d’A. as-
taci penetren a través de la cavitat corporal dels 
crancs, són reconegudes per les cèl·lules sanguí-
nies per mitjà del seu sistema de reconeixement 
de cèl·lules i teixits propis. Això inicia el sistema 
profenoloxidasa (sistema proPO), que és la reacció 
principal de defensa que el cranc de riu posseeix 
contra la infecció per A. astaci. En aquesta reac-
ció, el patogen s’encapsula amb cèl·lules sanguí-
nies semi granulars. A continuació, una capa de 
cèl·lules sanguínies granulars s’agrega envoltant 
la càpsula i el sistema proPO s’activa durant la 
desgranulació de les cèl·lules granulars. El resultat 
final de l’activació del sistema proPO és un pato-
gen envoltat per la melanina. La raó de l’augment 
de la resistència dels crancs nord-americans a la 

pesta del cranc de riu és l’activació constant del 
sistema proPO que li permet reaccionar ràpida-
ment a la infecció. Tant les situacions d’estrès 
com les infeccions bacterianes o micòtiques se-
cundàries poden pertorbar la reacció de defensa 
constantment en curs i, en aquestes circumstàn-
cies, els crancs nord-americans també poden mo-
rir a causa d’una infecció per A. astaci.

Els crancs europeus no disposen d’aquesta 
capacitat de defensa contra A .astaci. perquè el 
seu sistema proPO només s’activa com a resposta 
a la infecció, però sovint aquesta reacció no és 
prou ràpida i potent per combatre-la amb èxit. 

Quan la infecció arriba al seu punt àlgid, la 
paràlisi de l’abdomen n’és sovint l’únic símptoma 
visible que s’esdevé 1 o 2 dies abans de la mort del 
cranc. S’ha postulat que els efectes neurotòxics 
són la principal causa de la mort. Altres símpto-
mes reportats són la falta de coordinació, junta-
ment amb tremolors i moviments espasmòdics de 
les extremitats i la cua. La durada del comporta-
ment previ a la mortalitat depèn de la temperatu-
ra de l’aigua i la dosi de zoòspores rebuda.

Hàbitat ocupat pel cranc roig.
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3.3_ Experiències de control 
d’afanomicosi   

En els darrers anys hi ha hagut nombrosos 
brots d’aquesta malaltia al país. Només a les con-
ques dels rius Fluvià, Ter i Muga se n’han comptat  
18 en els darrers 10 anys. 

Tot i que es tracta d’una situació molt ne-
gativa que provoca la desaparició de la població 
de crancs, de cada nou brot de la malura se n’ha 
intentat treure un profit de cara a la millora de la 
gestió. A continuació es descriuen els casos par-
ticulars d’experiències que s’han dut a terme en 
diferents conques.

3.3.1 Episodi d’afanomicosi al Centre de 
Cria de Cranc d’Olot

El 30 d’agost de 2007, després de tres 
anys de bon funcionament del nucli reproductor 
de cranc de riu, es detecta una inusual mortalitat 
entre la població juvenil. Dies més tard, en concret 
el 6 de setembre, l’augment de mortalitat s’estén 
a la majoria dels estancs del Centre. Després de 
prendre mostres i de realitzar les anàlisis es con-
firma que la causa de la mortalitat és l’afanomi-
cosi. Finalment, en 41 dies es produeix la mort de 
tots els individus de l’astacifactoria: entre 1000 i 
1200 adults reproductors i 1700 joves.

Un exhaustiu treball de recerca confirma 
que el brot d’afanomicosi és provocat per l’exis-
tència d’una petita població de cranc roig ameri-
cà contaminada per afanomicosi que habita a les 
proximitats del Centre de Cria. En aquelles dates 
el centre es proveïa d’aigua procedent d’una deu i 

per tant, d’aigua superficial que havia estat infec-
tada per la malura de la que el cranc roig americà 
n’era portador. Arrel d’aquest fet es construeix un 
pou per al subministrament d’aigua. 

En poblacions on tots els exemplars estan 
en contacte, abans d’aparèixer aquest brot d’afa-
nomicosi mai s’havia constatat la mort de tota la 
població després de més de 10 dies. 

Aquest fet va motivar un intens treball de 
recerca en col·laboració amb especialistes en mi-
cosis que va donar uns resultats de gran interès.   
Es va poder comprovar que la tardança en la mort 
de tots els crancs va ser motivada per una soca 
del fong desconeguda fins llavors. 

Fins aleshores només es coneixien so-
ques que provenien del parasitisme del fong en 
el cranc senyal i, per primera vegada, es descobria 
una soca que procedia directament del cranc roig 
americà. Una soca molt menys virulenta i que, per 
tant, podria esdevenir una via de lluita del propi 
cranc per afavorir la resistència a la malura.

3.2.8_ Lluita contra l’afanomicosi

Des que es constataren els seus devasta-
dors efectes, s’està lluitant contra l’afanomicosi. 
Malauradament però, tot i els esforços esmerçats 
la malaltia, de moment, guanya la batalla. Per 
combatre-la s’han pres mesures com la desin-
fecció d’aigües i material, l’eliminació de crancs 
invasors i d’altres. La realitat però és que encara 
hi ha molts aspectes d’A. astaci desconeguts que 
requereixen molta recerca científica per trobar 
mètodes eficients de lluita i salvar els crancs eu-
ropeus de l’extinció. Per aturar la pesta del cranc 
s’han emprat diversos tractaments. Per exemple, 
en condicions artificials, l’encalat i, en espais na-
turals, s’han provat les barreres elèctriques amb 
èxit relatiu, sense ser efectives del tot. A part 
d’això, la producció de zoòspores provinents d’un 
cranc infectat pot ser previnguda amb elevades 
concentracions de MgCl2. Altres tractaments qu-
ímics molt poderosos per a la desinfecció d’equi-
pament contaminat són l’hipoclorit i l’àcid pe-
racètic que s’utilitzen per desinfectar aigües en 
l’aqüicultura, en el transport de peixos i també en 
les explotacions de cranc per prevenir la dispersió 
de la malaltia entre individus. Darrerament també 
s’està treballant en la manipulació genètica per 
trobar una solució al problema.

Per tal d’aturar l’avanç de la pesta del 
cranc, des de fa anys, també es porten a terme 
captures de crancs americans per a la seva era-
dicació i campanyes de divulgació de la proble-
màtica. Malauradament, aquesta retirada d’indi-
vidus del medi no té un efecte rellevant ja que la 
reducció temporal de la densitat no comporta la 
desaparició de les poblacions atesa l’alta taxa de 
reproducció dels individus que indefugiblement 
escapen a les captures i restitueixen amb rapide-
sa les baixes poblacionals. D’altra banda, tot i les 
campanyes de conscienciació sobre la problemà-
tica de les espècies invasores d’origen foraster en 
els ecosistemes del país, resulta molt difícil frenar 
els efectes de la globalització també en aquest 
context.

Estancs tractats amb calç per a la seva desinfecció.

Evolució de la malura al Centre de Cria d’Olot.
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3.3.2_ Control de la malura per barrera 
artificial

A Catalunya, el control de la dispersió de 
la plaga en un rierol per mitjà de barreres artifici-
als s’ha dut a terme en diverses ocasions. La tècni-
ca consisteix en frenar l’avançament de la malura 
aigües amunt a partir de diferents obstacles que 
impedeixen la dispersió de les espores del fong. 
Per tal d’augmentar l’eficàcia d’aquest mètode, la 
barrera artificial s’ha de recolzar en un tram on 
n’hi hagi una de natural, això és, aigües amunt 
d’un salt d’aigua.  

La pràctica d’aquesta tècnica només es 
pot dur a terme quan la plaga ja s’ha estès per 
tota la riera i queda un reducte poblacional en un 
tram no massa llarg del seu naixement. Es tracta 
de barrar el pas a qualsevol organisme que pugui 
aportar espores del fong al medi aquàtic on hi ha 
els darrers exemplars de la població. És una tèc-
nica molt costosa i només es pot utilitzar com a 
últim recurs. A més, no té una eficàcia del 100% ja 
que, tot i que s’utilitzen diferents tipus de barre-
res, sempre hi pot haver algun organisme infectat 

per la malura que les superi i dissemini la plaga a 
la població que es vol protegir.  

Les barreres que s’utilitzen són terrestres 
i aquàtiques. Les terrestres serveixen per frenar 
l’entrada de mamífers i amfibis que hagin estat 
en contacte amb les aigües contaminades del 
rierol i es dirigeixen aigües amunt. Es tracta de 
filats amb una trama més fina a la base, travats 
a terra i amb planxes semirígides en els trams on 
hi pugui haver passos d’amfibis. S’han d’estendre 
longitudinalment en tot el tram que es protegeix. 
La barrera aquàtica és un conductor elèctric situat 
transversalment dins l’aigua en el punt on es vol 
frenar l’avançament de la plaga. L’inconvenient 
principal d’aquest tipus de barrera és que ha de 
disposar d’un punt de subministrament de cor-
rent. 

El temps que ha d’estar instal·lada la bar-
rera és variable en funció de la virulència de la 
plaga. Generalment, quan s’ha confirmat la mor-
talitat de tota la població aigües avall del conduc-
tor elèctric transversal, s’ha d’esperar un període 
de quarantena abans de retirar-la definitivament. 

_ Establiment en nuclis aïllats

Normalment l’avançament de la plaga 
dins d’una població de crancs es produeix de baix 
cap amunt. Aquesta tècnica consisteix en agafar 
exemplars no infectats, és a dir els que es troben 
més pròxims a la capçalera, per traslladar-los a 
estancs artificials. 

Aquesta translocalització d’urgència s’ha 
de realitzar a les proximitats del rierol infectat 
per tal de minimitzar els riscos i normalment 
s’utilitzen estancs prefabricats o òbits situats en 
fonts pròximes. Cal tenir en compte que, si es pot 
disposar d’estanys de grans dimensions i es pot 
crear un nucli poblacional, després del període 
reproductiu es poden alliberar els exemplars ex-
cedents del nucli a la mateixa riera un cop hagi 
transcorregut el període de quarantena. 

Perímetre de seguretat

Protector bestiar

Protector amfibis

Protector amfibis

Cable elèctric

Cable elèctric

Camp elèctric

Càtode
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4.1_ Legislació

El cranc de riu de potes blanques és una 
espècie molt amenaçada en tota la seva àrea de 
distribució. És per això que la seva protecció legal 
és molt estricta. El Llibre Vermell de la Unió Inter-
nacional de Conservació de la Natura la cataloga 
com a espècie en perill d’extinció.  

El Comitè Permanent del Consell d’Euro-
pa, reunit a Estrasburg del 5 al 8 de desembre 
de 1989, va redactar les Recomanacions per a la 
Protecció de crancs autòctons amb l’objectiu d’es-
tablir les mesures necessàries per a la preservació 
dels crancs de riu autòctons de la fauna europea 
i que havien d’adoptar tots els països europeus 
signataris del Conveni de Berna. El cranc de riu 
autòcton es troba com a espècie protegida en 
l’annex III del Conveni de Berna, al qual l’Estat Es-
panyol es va adherir l’any 1986. 

Les recomanacions del Consell d’Europa 
foren:

- Adoptar les mesures necessàries i apro-
piades per a protegir les espècies autòctones de 
cranc de riu.

- Fomentar, on es consideri necessari, 
la regeneració de les poblacions autòctones de 
cranc de riu, sobre tot per mitjà de la prohibició 
temporal o local de la seva explotació.

- Regular la venda, la tinença, el transport 
i l’oferta comercial de crancs vius.

- Assegurar-se, quan sigui possible, que 
els crancs vius utilitzats en operacions de repo-
blació o reintroducció estiguin exempts de parà-
sits o malures.

- Prohibir la introducció de crancs no au-
tòctons en el medi natural. En els llocs on ja s’hagi 
produït la introducció, cal adoptar totes les mesu-
res necessàries per impedir la presència d’aques-
tes espècies foranes on puguin causar un impacte 
negatiu sobre el medi.

El cranc de riu de potes blanques també 
és present a la Directiva 92/43/CEE del Consell 
d’Europa, de 21 de maig, relativa a la conservació 

dels hàbitats naturals i de la fauna i de la flora 
silvestres:

- Annex II. Espècies animals i vegetals 
d’interès comunitari per a la conservació de les 
quals és necessari designar zones de conservació 
especials.

- Annex V. Espècies animals i vegetals 
d’interès comunitari que la seva recollida a la na-
tura i explotació poden ser objecte de mesures de 
gestió. Malauradament, no està inclosa en l’Annex 
IV com a espècie d’estricta protecció.

Les primeres mesures de protecció a l’Es-
tat Espanyol es troben en el BOE núm. 66 de 18 
de març de 1981. L’Institut de Conservació de la 
Naturalesa (ICONA) dicta normes i mesures de 
lluita contra l’afanomicosi o pesta del cranc d’ai-
gües continentals. Posteriorment apareix en la llei 
42/2007 del 13 de desembre en els annexos II i VI 
de transposició idèntica de les mesures de protec-
ció dictades pel Consell d’Europa.

També apareix en el Reial Decret 139/2011, 
de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat 
d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Espe-
cial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaça-
des:

- Categoria Vulnerable: espècie, subespè-
cie o població d’una espècie que corre el risc de 
passar a la categoria “en perill d’extinció” en un 
futur immediat si els factors adversos que actuen 
sobre ella no son corregits. Requereix la redacció i 
l’aplicació d’un pla de conservació per part de les 
comunitats autònomes.

Catalunya en va declarar la protecció a 
la dècada dels 80 del segle XX a partir de les or-
dres anuals de vedes del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca i posteriorment a partir 
de l’Ordre del 23 de novembre de 1994 d’aquest 
departament per la qual s’inclou el cranc de riu 
de potes blanques o autòcton en l’ampliació de la 
relació d’espècies protegides a Catalunya. A partir 
del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, es classifica dins la categoria C: espècie 
protegida que la seva vulneració s’ha d’indemnit-
zar amb un valor econòmic de 300 euros.

4_ GESTIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DEL CRANC DE RIU DE POTES 
BLANQUES
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El fet que una espècie sigui inclosa al 
catàleg nacional d’espècies amenaçades (Reial 
Decret 139/2011 del 4 de febrer) implica que les 
comunitats autònomes han de redactar obliga-
tòriament plans de recuperació o de conservació 
en funció de la categoria en què s’hagi classificat 
l’espècie en qüestió (vulnerable o en perill d’ex-
tinció, respectivament). Malgrat això, Catalunya 
encara no ha aprovat cap pla nacional de recupe-
ració d’aquesta espècie i, fins al dia d’avui, només 
les comunitats autònomes de Navarra, La Rioja 
i Aragó tenen vigents  plans de recuperació del 
cranc de riu de potes blanques. 

Els objectius del Pla de Recuperació han 
de ser: 

1. Actualitzar la distribució del cranc de riu 
de potes blanques. 

2. Analitzar les causes de la seva regressió. 

3. Reforçar i conservar les poblacions exis-
tents. 

4. Afavorir la recolonització de zones òp-
times per tal d’augmentar la seva distribució ge-
ogràfica. 

Per assolir aquests objectius, cal preveure 
tota una sèrie d’actuacions:

1. Accions de conservació 
a. Cria en captivitat (centres reproductors 

del Pont de Suert i de la Garrotxa). 
b. Gestió de la repoblació (estudis genètics 

i d’hàbitat) 
c. Control d’espècies de cranc al·lòctones. 
d. Gestió de l’hàbitat. 
     Anàlisis de perills potencials. 
     Aplicació de mesures correctores.
  

2. Accions de seguiment i control 
a. Control sanitari. 
b. Qualitat de l’hàbitat. 

3. Accions divulgatives 
a. Interna 
   (Agents rurals, espais protegits...). 
b. Externa 
   (educació ambiental, Pont de Suert). 

Tot i no disposar d’un Pla de Recuperació 
aprovat a nivell de Catalunya, s’han dut a terme 
diverses accions arreu del país: reintroducció 
d’exemplars, censos, cria en captivitat al centre 
reproductor del Pont de Suert, operacions pun-
tuals de salvaguarda com la del canal de Gavet, 
seguiment de crancs al·lòctons etc. Cal fer espe-
cial esment a les accions realitzades a la Garrotxa, 
a partir del Pla de recuperació del cranc de riu a la 
conca alta del Fluvià vigent des de l’any 2005. Les 
seves línies de treball són les següents:

- Evitar la invasió i l’expansió dels crancs 
americans. 

- Controlar i avaluar les poblacions de 
cranc de riu (censos anuals).

- Recuperar les poblacions de cranc de riu 
(repoblaments i reintroduccions gràcies als indi-
vidus criats al centre reproductor situat a Olot). 

- Estudiar els crancs. 

- Donar a conèixer i sensibilitzar la pobla-
ció de la problemàtica que afecta el cranc de riu 
de potes blanques.

Aquest Pla de Recuperació, que porta uns 
anys de funcionament satisfactori, ha de servir 
com a base per al futur Pla de Recuperació del 
cranc de riu de potes blanques de Catalunya, eina 
imprescindible per poder garantir el futur d’una 
de les espècies més amenaçades del nostre país.

4.2_ Seguiment de les poblacions 
de cranc de riu

El seguiment de les poblacions del cranc 
de riu de potes blanques és una de les principals 
actuacions que s’està duent a terme al país. El se-
guiment a la conca del riu Fluvià n’és un exemple 
que es descriu tot seguit. La comarca de la Garrot-
xa és el territori de Catalunya on es realitza, des 
de fa més anys, una intensa monitorització de la 
distribució del cranc de riu. Tot i que hi ha regis-
tres anteriors, des del 1992 s’hi porta a terme, en 
continu, un seguiment de l’estat de conservació 
de les poblacions. Aquest seguiment ha estat un 
treball conjunt de tècnics i voluntaris sota la coor-
dinació de l’Agrupació Naturalista i Ecologista de 
la Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Estudis de seguiment des de fa 
tants anys i amb tant detall, no massa habituals, 
aporten molta informació sobre l’espècie i la seva 
problemàtica i permeten dissenyar eines de gestió 
per a la seva salvaguarda. Des de l’any 2011, les 
tècniques desenvolupades a la Garrotxa han estat 
considerades pel Servei de Fauna de la Generalitat 
de Catalunya com les estàndards per estudiar l’es-
pècie a nivell de país. 

Mascle i femella de cranc de riu.
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Els mostreigs diürns serveixen per verificar la presència o absència del cranc de riu.

4.2.1_ Metodologia. Mostreig diürn

Quan l’objectiu és confirmar l’existència 
de noves poblacions (una població no detectada 
fins al moment), es realitza un mostreig diürn. La 
informació de possibles noves poblacions sol pro-
cedir d’entrevistes a pescadors, guardes, pagesos 
i naturalistes de cada zona. Un cop es té la sos-
pita d’una nova població, aquesta es verifica amb 
un mostreig diürn. El mostreig diürn consisteix en 
rastrejar la riera aigües amunt durant les hores de 
llum. Aquest tipus de mostreig, en comparació amb 
el nocturn, permet prospectar més còmodament el 
riu, recórrer més tram i arribar a zones d’orogra-
fia complicada. Durant el mostreig diürn s’intenta 
detectar individus de cranc, mudes o cadàvers. Es 
poden aixecar pedres o mirar entre les arrels dels 
arbres per detectar els individus. També s’anoten 
totes les particularitats de l’ecosistema que pu-
guin incidir en la població, en cas que es detecti, 
o per tenir-ho en compte en cas que es consideri 
viable per a una futura repoblació. No hi ha límit 
en el nombre de persones que poden realitzar el 
mostreig. L’objectiu principal és verificar la pre-
sència/absència de l’espècie en aquell tram de riu. 
La informació del mostreig diürn és recollida en 
una fitxa. 

 4.2.2_ Metodologia. Mostreig nocturn

Quan l’objectiu és avaluar l’estat de con-
servació d’una població de cranc de riu es realitza 
un mostreig o cens nocturn. El mostreig es rea-
litza en el període que va entre el 15 de juny i el 
15 d’agost, ja que és l’època d’activitat estival i el 
cabal de riu sol ser baix. El realitzen dues persones 
equipades amb llanternes potents, recorrent 200 
metres de riera en direcció aigües amunt i iniciant 
el mostreig una hora després de la posta del sol. 
El temps que es triga està en funció de la densitat 
de crancs que es trobin i de la dificultat del recor-
regut però, com a norma general, si la densitat 
és d’uns 150 crancs/itinerari, el temps serà d’unes 
dues hores. 

Durant el recorregut no s’aixequen pedres 
ni es remouen les arrels o el sediment. Tan sols es 
tenen en compte els crancs observats directament. 
En tot moment s’evita la manipulació dels individus 
per tal de minimitzar les molèsties sobre la pobla-
ció. Per tant, quan es mesuren paràmetres com la 
longitud rostre-tèlson, s’efectua segons classes de 
grandària que són suficientment àmplies per po-
der fer estimacions a simple vista (aquestes classes 

es situen en <3cm, 3>6cm i >6cm). Els transectes 
es realitzen quan el tram fluvial presenta un cabal 
normal, i es deixa de mostrejar en els períodes de 
pluges intenses ja que si el cabal és més elevat, la 
visió del fons aquàtic és dificultosa. A cada població 
se li assigna un codi amb la lletra inicial del terme 
municipal on es troba i dues xifres més: la primera 
indica l’ordre del curs hídric i la segona una xifra 
correlativa. Per exemple, M-3.1 on M és Mieres; 3 és 
el curs fluvial tributari de 3r ordre i 1 és l’ordre dels 
cursos fluvials del mateix municipi. En els casos que 
la població es situï entre dos termes municipals, 
s’ha assignat el codi del terme que disposa de més 
tram de curs hídric. 

A la fitxa de camp s’anoten els crancs ob-
servats separats per classes de talla i si és possi-
ble amb la determinació del sexe (aquestes dues 
variables es determinen sense agafar els indivi-
dus). Així mateix, també s’anota l’observació de 
mudes, cadàvers o individus malalts. A partir del 
nombre d’individus detectats, posant-lo en relació 
amb la longitud del tram mostrejat, es pot obtenir 
un índex quilomètric d’abundància (IKA). L’IKA és un 
paràmetre relacionat amb la densitat que serveix 
per estimar els canvis de la grandària poblacional 

Els mostreigs nocturns permeten avaluar l’estat de les poblacions de cranc de riu.
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al llarg del temps. Per tant, amb el mostreig noc-
turn s’obtenen dades d’abundància de l’espècie, 
de l’estructura poblacional, i també informació 
complementària sobre la localització geogràfica, 
l’extensió, les particularitats de la flora i la fauna,  
les característiques físiques de la zona i qualse-
vol incidència que pugui afectar la població de 
crancs.

4.2.3_ Metodologia. Anàlisi de dades i ín-
dex de viabilitat

Totes les dades dels censos que es realit-
zen anualment s’incorporen a una base de dades 
que és fàcilment consultable pels gestors i es cal-
cula un índex de viabilitat per a cada població. 
L’objectiu d’aquest índex és determinar el grau 
de viabilitat que té una determinada població de 
cranc en un moment concret en funció de les ca-
racterístiques intrínseques de la població: densi-
tat, estructura de talles... Per tant, aquest índex de 
viabilitat pretén calcular la probabilitat de super-
vivència de la població a llarg termini basant-se 
en les característiques de la població però sense 
incorporar riscos externs que no depenen d’ella 
mateixa: afanomicosi, contaminació de les aigües 
o furtivisme. L’any 2011 es va revisar l’índex uti-
litzat des de l’any 1992, aprofitant la informació 
i experiència de 20 anys de seguiment. L’actual 
índex de viabilitat es fonamenta en els tres pa-
ràmetres que han quedat significativament se-

Les dades dels censos nocturns determinen el grau de viabilitat de les 
poblacions.

L’orografia muntanyosa de la Garrotxa dificulta la localització, però alhora protegeix, les poblacions de crancs.

leccionats pels models estadístics en trams de 
riu de 100 m: 1) nombre de crancs, 2) nombre de 
crancs majors de 6 cm, 3) % crancs majors de 6 
cm. A partir de la puntuació de cadascun dels tres 
paràmetres s’obté un valor final (Índex- total) de 
viabilitat de la població separat en 5 categories 
diferents: Alt, Alt-Mig, Mig, Baix-Mig, Baix. Amb 
aquest nou índex s’està avaluant l’estat de viabili-
tat de totes les poblacions del país.

Fitxa de cens nocturn de població.
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4.3_ Cria en captivitat

A Catalunya la cria en captivitat del cranc 
de riu s’està duent a terme des de l’any 2004 en 
diverses instal·lacions situades a Olot, El Pont de 
Suert i Santa Maria de Merlés. Els centres de cria 
o astacifactories són gestionats directament pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural (DAMM), però també per 
una entitat privada, en el cas de Santa Maria de 
Merlès, en conveni amb el DAAM.   

4.3.1_ Objectius

Aquests centres de reproducció de cranc 
de riu de potes blanques es creen amb l’objectiu 
de disposar d’estocs reproductors de les diferents 
poblacions de les conques de Catalunya. Amb 
centres en diferents comarques del país es pretén 
conservar la diversitat genètica de cada conca i 
poder efectuar reintroduccions i reforços pobla-
cionals amb les garanties de disposar d’efectius 
adaptats a la zona. Un altre objectiu prioritari, 
donada l’accelerada desaparició de les poblaci-
ons naturals, és mantenir un reservori genètic en 
captivitat que garanteixi la pervivència d’aquesta 
diversitat genètica enfront de les amenaces que 
la facin perillar.  

Les astacifactories proporcionen anual-
ment exemplars juvenils per a les reintroduccions 
o els reforçaments poblacionals. També tenen 
la funció de ser centres on portar a terme una 
activitat de recerca que permeti conèixer millor 
aquesta espècie i el seu maneig. A més, atès que la 
pervivència d’aquesta espècie passa, sens dubte, 
per una major implicació de la societat en l’objec-
tiu final de preservació del cranc de riu, el centre 
de cria del Molí de les Fonts assumeix tasques de 
sensibilització i educació ambiental al voltant de 
la problemàtica que afecta el cranc de riu de po-
tes blanques o cranc del país com es diu popular-
ment. A tall d’exemple a continuació es descriu 
l’activitat de l’astacifactoria d’Olot.

Les instal·lacions escollides per tirar enda-
vant el projecte de reproducció del cranc de riu 
foren les d’una antiga piscifactoria de truites si-
tuada al Molí de les Fonts de la ciutat d’Olot, que 
feia uns quants anys que havia deixat de funcio-

nar. L’estiu del 2004, la Direcció General de Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament d’Olot inauguraren el Centre de Cria de 
Cranc de Riu del Molí de les Fonts.  

El Centre de Cria d’Olot es troba situat en 
els paratges de la Moixina. Es tracta d’una zona 
emblemàtica de la ciutat, propera a les escoles i, 
per tant, molt visitada durant tot l’any. Això faci-
lita la realització d’activitats d’educació ambiental 
sobre aquesta espècie i el seu hàbitat. 

L’activitat del centre s’inicià amb dues 
poblacions reproductores de cranc de diferents 
conques i poc a poc se’n va anar incrementant 
el nombre. Actualment disposa de 7 poblacions 
repartides en 10 estancs diferents: 4 de la conca 
del Fluvià, 2 de la conca del Ter i 1 de la conca de 
la Muga. Aquestes poblacions estan formades per  
adults reproductors i juvenils.

Les prospeccions intensives permeten localitzar 
petites noves poblacions de crancs.

L’afanomicosi eradicà totalment la població de 
cranc d’aquest torrent.

La gran extensió de cursos fluvials i l’oro-
grafia muntanyosa dels territoris on s’hi troben 
les darreres poblacions de cranc de riu dificulten 
el mostreig en profunditat. Per aquest motiu, cada 
any es prospecten noves zones i es descobreix algu-
na nova població. Des de l’inici del seguiment a la 
comarca de la Garrotxa, l’any 1992, cada any s’han 
extingit poblacions però també se n’han detectat 
d’altres de noves. Aquest fet dificulta, en gran me-
sura, la interpretació de la tendència a llarg termini 
del nombre de poblacions, ja que l’aparició de no-
ves poblacions emmascara la desaparició d’altres. A 
més, cal considerar que a principi de la dècada del 
2000, a partir de l’aplicació del Pla de Recuperació 
del cranc de riu a la conca alta del Fluvià, s’inten-

sifica la recerca de noves poblacions i, per tant, 
s’incrementa proporcionalment el nombre de des-
cobertes. Per la correcta interpretació d’aquesta 
casuística i la seva correcció estadística es realitza 
una estimació de les poblacions a partir de dos su-
pòsits: 1) les poblacions existents en el darrer cens 
que no havien estat detectades, ja existien als anys 
90, i 2) el percentatge d’extinció durant els anys 
s’ha mantingut estable per al conjunt de pobla-
cions. D’aquesta manera s’ha estimat que a l’inici 
de l’estudi a la Garrotxa hi havia 64 poblacions de 
cranc de riu autòcton mentre que el 2012 només 
en restaven 41. En aquest període les poblacions 
viables també han disminuït de 21 a 14.
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rellament, cal la màxima tranquil·litat en cada 
estanc i les actuacions que s’hi fan són mínimes. 
Quan s’han realitzat els aparellaments, les feme-
lles es separen dels mascles per disposar de la mà-
xima tranquil·litat en tot el període hivernal. Des-
prés dels naixements es fa un seguiment de l’estat 
evolutiu dels juvenils i quan aquests tenen una 
mida superior al centímetre es fa el seu recompte, 
es medeixen i es sexen. A partir de les dades que 
s’obtenen es decideix el nombre d’exemplars que 
s’alliberaran al medi i els que serviran per a futurs 
reproductors del centre.  

El cranc, durant l’hivern, no menja gaire a 
causa de la seva inactivitat. En canvi a l’estiu i so-
bre tot abans del període d’aparellament mengen 
molt més sovint. L’alimentació que se’ls subminis-
tra en el centre es basa en sardina, fetge i patata 
bullida, tot i que també s’alimenten del fitoplànc-
ton i zooplàncton que es crien en els estancs de 

manera natural. Per tal d’evitar la proliferació de 
fongs i les eutrofitzacions es treuen totes les res-
tes del menjar. La utilització de recintes menjado-
ra és molt útil per evitar que els crancs s’emportin 
els aliments i també per facilitar la neteja de les 
restes.

Les piscines de formigó del centre de re-
producció del cranc presenten característiques 
típiques dels ambients lenítics (aigües estancades, 
com ara basses). Hi trobem una producció primà-
ria elevada, en forma de macroalgues filamen-
toses o bé fitoplàncton (algues microscòpiques 
suspenses en la columna d’aigua). La comunitat 
animal també pot arribar a ser molt productiva, 
sobretot els organismes zooplanctònics (crustacis 
microscòpics en general) i en menor mesura els 
macroinvertebrats, tot i que solen ser comunitats 
pobres quant a biodiversitat degut a l’homogene-
ïtat de l’hàbitat.

Les instal·lacions del centre de reproduc-
ció del cranc de riu disposen de 22 piscines amb 
unes dimensions que oscil·len entre els 10 m2 i els 
45 m2 i amb una fondària que va entre els 70 cm 
i 100 cm. Estan cobertes per una malla d’ombreig 
que les protegeix de la insolació directa i exces-
siva, de manera que es disminueix l’augment no 
desitjat de la temperatura de l’aigua i proporciona 
un hàbitat més adequat per a aquesta espècie fo-
tòfoba. El sistema de circulació de l’aigua fa que es 
mantingui suficientment oxigenada i amb la tem-
peratura adequada als particulars requeriments 
d’aquesta espècie. La procedència d’aquesta aigua 
és de pou d’una profunditat suficient per evitar 
qualsevol infecció que provingui per aquesta via. 
A més, disposa de filtres físics i d’ultraviolats per 
tal d’incrementar la protecció enfront l’entrada de 
malures.

4.3.2_ Maneig dels crancs

Els estancs de l’astacifactoria estan adap-
tats per a la creació de nuclis de reproductors i 
per a l’engreix de juvenils. La densitat considerada 
adequada a l’astacifactoria d’Olot és de 2 crancs 
reproductors per m², amb una relació de sexes 
d’un mascle per cada tres femelles. Aquesta den-
sitat es pot considerar baixa si es compara amb 
altres centres de l’Estat Espanyol però, com que 
un dels objectius principals del centre d’Olot és 
disminuir l’estrès per millorar la resistència en-
front d’elements patògens, s’ha buscat reproduir 
la densitat observada en el medi natural. Els re-
productors tenen una mida mitjana de 5 cm a 6 
cm i s’evita que hi hagi exemplars de mides mas-
sa grans o petites perquè no hi hagi danys en els 
aparellaments. Un cop comença el període d’apa-

Control de saprolègnia. El maneig dels crancs intenta mantenir-los en les millors condicions i amb el mínim estrès possible.Instal·lacions de cria de cranc al Molí de les Fonts d’Olot.
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A més de les tasques pròpies del mante-
niment i la gestió de les instal·lacions, es recullen 
gran quantitat de dades relacionades amb l’acti-
vitat del cranc per tal de millorar el coneixement 
de la seva biologia i ecologia. 

Una de les línies d’investigació està rela-
cionada amb els períodes en què els crancs fan 
la muda ja que es tracta del moment en què són 
més vulnerables.

Els crancs efectuen diferents mudes en 
funció del sexe i l’edat dels individus. Els joves du-
rant el seu primer estiu de vida arriben a fer fins 
a 6 mudes de creixement, mentre que els adults 
n’acostumen a fer dues.

El període de muda comença el mes d’abril 
i acaba a finals d’octubre. Les primeres mudes en 
crancs no reproductors d’entre 3 cm i 6 cm, es 
comencen a trobar a mitjans d’abril. Pel que fa 
als adults, els mascles comencen a mudar a fi-
nals d’abril mentre les femelles no ho fan fins a 
mitjans o finals de maig, és a dir, un mes després 
que els mascles i majoritàriament durant el mes 
de juny ja que fins aleshores encara mantenen les 
cries a l’abdomen. 

Mentre els adults tornen a mudar a finals 
de setembre, els joves de l’any poden anar mu-
dant fins al mes d’octubre.

4.3.3_ Aparellament

El període d’aparellament i posta es ca-
racteritza per un increment notable de l’activitat 
física dels crancs.

L’inici del cicle reproductiu sol començar 
durant el mes de setembre quan a l’abdomen de la 

femella s’observen unes taques blanques anome-
nades glàndules o plaques de cimentació. En ge-
neral, a mitjans d’octubre s’observen els primers 
aparellaments encara que alguns anys no comen-
cen fins a primers de novembre i s’allarguen du-
rant tot aquest mes. 

Les postes s’efectuen majoritàriament du-
rant el mes de novembre. I és durant aquest mes 
que l’activitat reproductiva va minvant progres-
sivament. 

En l’època d’aparellament és freqüent 
observar baralles entre els mascles a l’entorn 
d’una femella i en l’aparellament són freqüents 
les mutilacions d’apèndixs si és entre individus 
de diferents mides. Un cop les femelles han estat 
fecundades tendeixen a encauar-se i minimitzar 
l’activitat fins al moment de la posta. Durant el 
període d’aparellament s’enregistra la taxa de 
mortalitat en exemplars reproductors més alta de 
tot l’any que es troba al voltant d’un 10% de la 
població. 

Pel que fa al creixement dels crancs, a l’as-
tacifactoria d’Olot és molt superior a l’enregistrat 
en el medi natural. Aquest major creixement fa 
que molts exemplars siguin reproductors en el se-
gon estiu de vida mentre que en el seu hàbitat no 
comencen a reproduir-se fins al tercer.

Mitjana de creixement dels crancs en un període de 3 anys.

4.4_ Actuacions de gestió

4.4.1_ Repoblacions, reforçaments pobla-
cionals i translocacions

Les tècniques que s’utilitzen per realitzar 
els alliberaments d’aquesta espècie són tres: la 
repoblació, el reforçament poblacional i la trans-
locació. Mentre que la repoblació consisteix en 
alliberar exemplars procedents de la cria en cap-
tivitat als cursos fluvials que reuneixen les condi-
cions òptimes per a la seva supervivència, els re-
forçaments poblacionals estan encarats a millorar 
les poblacions existents en aquells rierols on hi ha 
hagut una baixada de l’índex de viabilitat. També 
s’estan duent a terme translocacions d’exemplars 
procedents de rieres amb una densitat elevada a 
altres cursos fluvials de la mateixa conca on hi ha 
poblacions amb un índex de viabilitat baix.

Buidatge de piscines i triatge de crancs per al seu alliberament posterior.

Redacció de l’acta d’alliberaments de crancs.
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Des de fa quatre anys a Catalunya es fan 
repoblacions, reforçaments poblacionals i translo-
cacions de cranc de riu de potes blanques. Aques-
tes actuacions s’estan duent a terme en diferents 
zones del país i amb exemplars procedents d’as-
tacifactories o de rieres donants de cada conca. 

L’objectiu principal d’aquestes actuacions 
és millorar el nombre de rieres amb poblacions de 
cranc per tal de crear una xarxa de cursos hídrics 
suficientment elevada i dispersa per intentar min-
var les possibles pèrdues de poblacions produïdes 
per nous brots d’afanomicosi.

Per dur a terme les repoblacions i les 
translocacions, es tenen en compte les següents 
condicions:

- Disposar d’un ecosistema òptim per a 
l’espècie. Abans dels alliberaments es realitza un 
estudi exhaustiu de l’ecosistema i es determina la 
viabilitat de l’alliberament.

- Evitar els alliberaments en indrets amb 
poblacions pròximes de crancs al·lòctons i bus-
cant l’existència d’algun tipus de barrera natural 
per evitar-ne l’entrada.

- Superar un període de quarantena amb 
alguns exemplars testimoni engabiats, prèvia-
ment als alliberaments.

- Procurar que les poblacions donants dis-
posin d’una densitat molt elevada i d’un excedent 
important d’efectius.

Els reforçaments poblacionals es realitzen 
sobre poblacions que, almenys en els darrers cinc 
anys, s’ha comprovat que tenen un índex de viabi-
litat molt baix. 

A Catalunya s’han realitzat aquestes actu-
acions en diferents conques situades a les comar-
ques de l’Alt Empordà, La Garrotxa, Osona, La Selva, 
el Ripollès, el Berguedà, el Vallès Oriental, el Priorat, 
La Ribera d’Ebre o la Terra Alta, en les capçaleres de 
diversos rierols situats a les conques fluvials de la 
Muga, el Ter, el Fluvià, la Tordera i l’Ebre.

Tot i que majoritàriament els alliberaments 
es realitzen amb exemplars jovenívols de l’any, ja 
que són els que s’adapten millor a les condicions 
del nou medi, a la conca del Fluvià en els darrers 
anys s’estan alliberant amb èxit exemplars joves de 
dos anys per tal d’accelerar els cicles reproductius 
en el medi natural. 

Darrerament també s’estan reproduint amb 
èxit noves poblacions distribuïdes en estancs i pis-
cines artificials amb l’objectiu d’anar alliberant els 
seus excedents als cursos fluvials propers. Aquesta 
tècnica s’està utilitzant a les proximitats de diver-
sos tributaris situats a la Serralada Transversal, a 
les Salines, al Montseny i al Montsant.

Els crancs nascuts en captivitat es transporten dins de neveres i s’alli-
beren en diferents torrents per tal d’afavorir la repoblació de l’espècie.

Tres generacions testimonien l’eficàcia de les repoblacions dels torrents de l’Alta Garrotxa.
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4.4.2_ Rescat de crancs al canal de Gavet

La regressió del cranc de riu obliga a una 
gestió específica per a la conservació de les po-
ques poblacions que en resten. Concretament, al 
canal de Gavet de la conca de Tremp, de set qui-
lòmetres de longitud, es mantenia una de les po-
blacions ibèriques amb més densitat demogràfica. 
L’any 2005, la necessitat de buidatge del canal per 
enretirar els sediments acumulats que en reduï-
en el rendiment energètic obligà a una complexa 
actuació de salvament de tota la seva població de 
cranc de riu i la seva reposició un cop net el canal. 

Tècnics del Departament de Medi Am-
bient, de Forestal Catalana i de diversos centres 
de recuperació de fauna, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Tremp, participaren en una gran 
operació de rescat de crancs de riu de potes blan-
ques i el seu trasllat a un centre de protecció i 
reproducció creat a Tremp. S’enretiraren 30.000 
crancs que es van mantenir, mentre duraren les 
tasques de neteja del canal, en unes piscines ha-
bilitades expressament per a aquesta finalitat en 
terrenys de l’empresa pública Forestal Catalana. 
Un cop net i reomplert el canal, es va dur a terme 
l’operació inversa de retorn de la població al canal 
de Gavet. 

Canal de Gavet dessecat.

El canal de Gavet s’havia omplert de sediments que afavorien la presència de cranc de riu.

Recompte i sexat dels crancs.

Selecció dels crancs per mides i sexe. Piscines construïdes per acollir els crancs del canal de Gavet. 

Crancs rescatats.

Operació de rescat prop de la central hidroelèctrica.
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4.4.3_ Educació Ambiental i divulgació de 
la problemàtica

Una de les tasques més importants pel 
que fa a la gestió d’aquesta espècie és donar a 
conèixer la realitat que pateix. Les activitats i la 
sensibilització són primordials per tal d’implicar la 
societat civil en la salvaguarda de qualsevol espè-
cie en perill i, especialment, de totes aquelles que 
es veuen perjudicades per la introducció d’espè-
cies al·lòctones com és el cas del cranc de riu de 
potes blanques. 

Al país s’està treballant en dues vessants 
complementàries: 

- Divulgació entre el gran públic de la pro-
blemàtica que generen les espècies invasores, amb 
especial incidència en els escolars procedents de 
l’educació reglada, però també de l’educació no 
reglada. 

- Formació als agents implicats en la ges-
tió i explotació dels recursos vinculats al medi 
aquàtic continental sobre la problemàtica concre-
ta que afecta el cranc de riu.

Els objectius principals d’aquestes actua-
cions són dos:

- Frenar l’alliberament i les translocacions 
incontrolades d’espècies que poden resultar per-
judicials per als ecosistemes aquàtics. 

- Dotar de mitjans els agents implicats en 
la gestió i explotació del medi aquàtic continental.

- Difusió complementada amb activitats 
divulgatives en els diferents mitjans de comuni-
cació (premsa, ràdio, televisió...) i amb publicaci-
ons com plafons, tríptics o el mateix llibre sobre el 
cranc de riu a Catalunya. 

En la major part d’activitats i campanyes 
de salvaguarda d’aquesta espècie en perill d’ex-
tinció, el missatge que es vol transmetre és que el 
cranc de riu de potes blanques es troba al límit de 
la seva supervivència i que això és així per culpa 
de la mà de l’home. La pèrdua d’una espècie és un 
fet molt negatiu per sí sol i també per l’ecosistema 
del que forma part. Tant des del punt de vista ma-
terial com de l’immaterial, la societat té el deure 
de lluitar per la seva recuperació. 

Pòster informatiu sobre el cranc de riu fet pel Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa.

Material didàctic en format retallable. 

Els escolars fan seva la tasca de repoblació. 

Els nens i nenes també participen de les repoblacions de cranc. 

Educadors ambientals difonen la realitat del cranc de riu a les escoles. L’educació ambiental es basa en el coneixement més proper. La difusió entre els més joves de la problemàtica que afecta el cranc de riu és la millor inversió per a la seva preservació. 
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          El cranc de riu de potes blanques o 
cranc de riu del país és una espècie que es 
troba greument amenaçada a Catalunya i al 
món. Tot i no fer massa anys que era abun-
dant en gran part dels cursos fluvials del país 
i que també era pescada i molt apreciada en 
la gastronomia local, actualment ha passat a 
estar catalogada com “en perill d’extinció”. Es 
tracta de l’única espècie de Catalunya que, 
amb una població de milions d’exemplars, en 
poc més de trenta anys ha patit una regres-
sió que ha fet perillar la seva supervivència. 
Aquest fet ha estat causat per una malura 
contagiosa (afanomicosi) produïda per un 
fong patogen introduït als nostres rius per 
mitjà d’una espècie al·lòctona, el cranc roig 
americà, portadora i resistent a la malura.
          Aquest llibre és un recull de tota la 
informació de què es disposa actualment  so-
bre aquesta espècie i fa un repàs de la proble-
màtica i de la gestió que s’està duent a terme 
per a la seva salvaguarda. 
          A més, vol induir a la reflexió sobre 
els canvis que estan patint els ecosistemes 
a conseqüència del fenomen de la globalit-
zació. El moviment d’espècies a nivell mun-
dial produïda per la mà l’home està provo-
cant greus alteracions en el medi natural i 
en aquest llibre se’n dóna un ampli exemple  
amb el seguiment d’aquesta espècie.

Amb el suport de:


