Durant aproximadament quatre setmanes, les
larves suren amb el corrent riu avall i poden ser
transportades de manera accidental en petites
quantitats d'aigua extretes d'una àrea afectada.
Larva trocòfora
(60-120 m m)

Veliconquilla
(120-280 m m)
Larva vèliger
(70-160 mm)

Ou
(40-96 mm)

Pedivèliger
(160-300 mm)

Pedivèliger

Embrió

CONTRIBUEIX A LA PREVENCIÓ
D'UNA AMENAÇA GREU
PER ALS NOSTRES RIUS I EMBASSAMENTS!

Gàmetes

Juvenils

Adults (2-3 cm)

Cada femella pot posar fins a un milió d'òvuls
fèrtils a l'any els quals, en ser fecundats,
esdevenen larves microscòpiques que formen part
del plàncton.
Són inofensives per a les persones, però molt
nocives per a l'ecosistema.
L'AIGUA QUE HI HA DINS DE LES EMBARCACIONS,
A LA INDUMENTÀRIA O ALS ELEMENTS DE
SEGURETAT DE LES ACTIVITATS D'ESQUÍ NÀUTIC
POT ESTAR CONTAMINADA SENSE QUE HO
SÀPIGUES.
EVITA EL TRANSPORT INVOLUNTARI DE LARVES
APLICANT SENZILLES MESURES DE NETEJA I
DESINFECCIÓ.

MUSCLO ZEBRAT

LES LARVES D'AQUEST PETIT
MUSCLO, MICROSCÒPIQUES, ES
PODEN TRANSPORTAR
AMB QUALSEVOL QUANTITAT
D'AIGUA PROCEDENT D’UNA
ÀREA AFECTADA.

Pots obtenir més informació sobre el musclo zebrat i
l'estratègia per a la seva prevenció i control a Catalunya a:

www.gencat.cat/aca
(secció “Espècies invasores” a
la plana “L’aigua i el medi”)
o trucant directament al

93 5672800
En col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA
INVASIÓ DEL MUSCLO ZEBRAT PER A
LA PRÀCTICA DE L’ESQUÍ NÀUTIC

El musclo zebrat (Dreissena polymorpha) és un
mol·lusc bivalve de forma triangular que normalment
fa menys de 3 centímetres de llargada quan és adult.
Pels seus impactes ambientals i econòmics, està
considerat com una de les 100 espècies invasores
més perjudicials del planeta.

RECOMANACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER A LES EMBARCACIONS I ELS EQUIPAMENTS
Retira les restes de vegetació i assegura't que l'embarcació ha drenat bé l'aigua. Un cop
l'embarcació és fora de l'aigua, engega de nou el motor fins a treure l'aigua que hi ha dins del circuit de
refrigeració.
Eixuga bé l'interior i l'exterior de l'embarcació amb una esponja o drap absorbent. No t'oblidis
d'eixugar també la sentina.
Tingues cura d'eixugar correctament tots els racons del casc, l'hèlice, el timó i la cua del motor, tant
en el cas que sigui forabord o intrabord.
Abans de traslladar l'embarcació a una altra massa d'aigua, deixa-la assecar en una àrea
assolellada i seca durant un mínim de 48 h. Si el desplaçament a una altra massa d'aigua s'ha de fer
abans d'aquest període, neteja l'embarcació acuradament amb aigua clorada o calenta (a més
de 60ºC).
Per netejar l'embarcació o equipament pots fer servir una solució a partir de lleixiu comercial que
tingui una concentració de clor actiu al voltant dels 50 g/l, preparada amb 10 mil·lilitres de lleixiu
comercial per cada litre d'aigua.
No t'oblidis de netejar el remolc seguint les mateixes indicacions que en el cas de l'embarcació. Si
això no és possible, recorda que l'hauràs de mantenir en sec durant un mínim de 48 hores.
Adreça't als responsables del club o de la federació per conèixer l'indret on es podrà dur a terme la
desinfecció. Cal evitar que l'aigua residual de la neteja s'aboqui a l'embassament.

SEGUEIX AQUESTES MESURES SENZILLES I
GAUDEIX DE LA TEVA ACTIVITAT ESPORTIVA!

Qualsevol estri o equipament en contacte amb l'aigua afectada s'ha de netejar i eixugar.
Això inclou els esquís o planxes de wakeboard amb les corresponents botes, l'armilla salvavides, la licra o el
vestit de neoprè, els guants, el casc, les genolleres si n'utilitzes, la corda i el trapezi, a més, és clar, del banyador i
les xancletes.

