EL CARGOL POMA

Identificació de diferents espècies del gènere Pomacea
ESPÈCIES MES COMUNS

P. insularum

P. canaliculata

P. diffusa

Color

groguenc o bru clar;
bandes espirals i fines,
poc definides

groc, verd o marró; de
vegades bandes
espirals fines, poc
definides

groc, verdós o bru;
sovint línies espirals
evidents, d'amplada
diversa

Forma general

molt gran, globulosa

gran, globosa

petita, relativament
allargassada

Espira

baixa i obtusa; sutura
suaument indentada

baixa però en general
aguda; sutura
fortament indentada

llarga i esmolada; voltes
planes per dalt; sutura
en angle recte

Obertura

molt gran, rotunda,
sovint tons taronja

gran, rotunda

ovalada, petita

molt variable, de groc a
negrós

groc a negrós, taques
grogues a l'aparell bucal

Color de les parts gris brunenc, amb
toves
negrós per damunt
Posta

molt gran, ous petits i
poc enganxats

gran, ous mitjans i poc
enganxats

petita, ous ben
enganxats

Color de la posta

rosat lilós

taronja rogenc brillant

rosa pàl·lid

Origen

conca del Paranà

sud de l'Amazònia, i
conca del Paranà

Amazònia

Comercialització

Present al Delta de
l'Ebre.

Sovint confosa.

Sovint “P. bridgesii”
Freqüent en aquaris.

Prohibida.

Prohibida.

Prohibida.

ALTRES ESPÈCIES DEL GÈNERE POMACEA
P. lineata

P. paludosa

P. scalaris

P. haustrum

P. glauca

P. cumingi

verdós
(grogós a
brunenc);
sovint
bandes
espirals
amples i
espaiades

blanquinós;
faixes
marrons
amples

P. flagellata

Color

blanquinós o
groc; moltes
bandes
espirals
fines i
definides

groc o
verdós, tons
rogencs;
bandes
espirals
properes i
desiguals

verd olivaci a
bru; sovint
fines línies
espirals
fosques

verd fosc o
bru; moltes
bandes
espirals
brunes,
fluixes i
desiguals

Forma
general

mitjana,
bicònica
inflada

petita, com
una baldufa
de base
arrodonida

gran,
subtrígona,
angulosa

molt gran,
mitjana,
comprimida tendent a
i alta
discoïdal

mitjana, com mitjana,
una baldufa d’aparença
compacta i
bicònica
arrodonida

Espira

molt baixa,
obtusa,
bastant
indistinta
elevada;
voltes
arrodonides;
sutura obtusa

alta; voltes
planes per
dalt; sutura
obtusa i un
caire
perifèric

elevada i
aguda, però
força petita;
sutura
fortament
indentada

obtusa, molt
baixa; sutura
indentada;
umbilic
ample

obtusa,
baixa; sutura
indentada;
umbilic
estret

Obertura

ampla,
semicircular

oval, gran i
truncada per
dalt

semicircular,
poc
eixamplada
per sota

piriforme
estreta, amb
l'extrem
inferior
prominent

ovalada, gran estretida per
dalt;
eixamplada
per sota als
mascles

Color de
les parts
toves

gris brunenc, gris pàl·lid al
amb taquetes peu, fosc per
fosques
damunt

bru grisenc,
amb el cap
blanquinós

gris clar o
bru, amb
negrós
damunt

Posta

petita, ous
gran, ous
mitjana,
mitjans i poc molt grans,
compacta
enganxats
ben separats

molt gran,
ampla, ous
molt junts i
enganxats

Color de la
posta

blanquinós

blanc lletós

blanquinós

verd clar
brillant

verd

taronja pàl·lid

Origen

de l'Orinoco
al Paranà

Florida i
Cuba

sud de
l'Amazònia i
conca del
Paranà

Amazònia

nord de Sud- Centreamèrica
amèrica

del sud de
Mèxic al nord
de Colòmbia

Prohibida.

Prohibida.

Prohibida.

Prohibida.

oblonga,
llarga

Comerciali- Prohibida.
Prohibida.
tzació
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obtusa però
prominent;
sutura plana
o gairebé

mitjana,
compacta

Prohibida.

Mes informació
Servei Sanitat Vegetal a les Terres de l’Ebre: 977 50 01 74 / 638 685 281
Àrea de Medi Natural: 977 70 73 20 / 638 685 280
http://www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal/
Servei de Sanitat Vegetal 2012

verdós o
ambre; de
vegades
línies fines i
pàl·lides

