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1) INTRODUCCIÓ

1.1.

El context general

Els ecosistemes marins estan afectats no només per la sobrepesca sinó també pels canvis
ambientals entre els quals cal destacar el gradual augment de temperatura de l’aigua que
s’observa tan a les aigües superficials com profundes de diferents mars i oceans d’arreu del
món i que està lligat al canvi climàtic. La Mar Mediterrània és una de les mars on aquest
augment de temperatura és més evident, sobretot a la zona nord-occidental.

El Mediterrani nord-occidental està situat entre el Delta de l’Ebre i Marsella-Toulon, i ocupa
una àrea marina de 108.000 km2 aproximadament (Platanov, 2001). Inclou el Mar Català,
que té una superfície aproximada de 74.000 km2, un volum d’uns 61.000 km3 i una
profunditat màxima de 2.500 metres. Té aproximadament 400 km de llargada i uns 1.800
metres de desnivell, i abraça des del Delta de l’Ebre fins al Cap de Creus. Per altra banda, el
Golf de Lleó està situat entre el nord del Cap de Creus i les illes Hyères (França).
Al Golf de Lleó i al Delta de l’Ebre la plataforma continental és ampla (de 75 a 80 km
d’amplada) però a la resta és estreta (uns 6 km d’amplada). La plataforma i el talús
continental són tallats per diversos canyons submarins -coneguts com a recs pels pescadors
de la costa catalana- que connecten les aigües de la plataforma amb els fons abissals
La principal característica de la circulació marina de la zona és la presència d’una corrent
intensa que rodeja la irregular plataforma continental, coneguda com a Corrent del Nord,
també anomenada corrent Liguro-Provençal (al nord) o Corrent catalana (al sud). La corrent
del Nord flueix a través del talús continental del Mediterrani nord-occidental, entre les
isòbates de 1000 i 2000 metres, del NE cap al SO. És d’origen termohalí i forma part de la
circulació general ciclònica del Mediterrani (Millot, 1990). A la zona del Golf de Lleó la
corrent del Nord està reforçada per la presència del front del talús que separa les aigües de la
plataforma. Quan la corrent travessa el Golf de Lleó i va a parar al Mar Català, la Corrent del
Nord transporta aigües superficials més fredes i menys salades del Golf de Lleó.
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Més cap al sud, aquesta corrent marina flueix seguint el talús en direcció SO fins arribar al
nord del Canal d’Eivissa, on es divideix amb una branca principal que continua cap al SO, i
una altra branca que gira en sentit ciclònic i torna cap el NE, formant la Corrent Balear.
La columna d’aigua del mar Mediterrani es divideix en tres capes: la superior (des de la
superfície fins als 150-200 metres, composta en part per aigua que entra de l’Atlàntic), la
mitjana (dels 200 als 600 metres de profunditat amb aigua del Mediterrani oriental que entra
a la conca occidental a través del canal de Sicília), i la capa profunda (dels 600 metres al
fons del mar, composta per aigua del Mediterrani occidental) (Vargas-Yañez et al, 2008, A
partir dels 200 metres la massa d’aigua està a una temperatura prou uniforme tot l’any,
d’entre 11ºC i 12ºC. En canvi, la temperatura de l’aigua superficial és variable dins un
mateix any i entre anys diferents segons la isolació i altres factors (barreja provocada pels
vents, aportacions fluvials, etc).
El Mediterrani occidental té variacions meteorològiques estacionals. Durant l’estiu rep la
influència de l’anticicló de les Açores, i a l’hivern, degut a la situació més meridional de les
altes pressions atlàntiques, l’activitat ciclònica provoca pluges i fronts. El clima de la regió
és temperat, amb hiverns moderats i plujosos i estius calorosos i secs. La temperatura de
l’aire té el seu màxim durant el més d’agost (23-24 ºC de mitjana) i el mínim al gener (9-10
ºC de mitjana). Durant l’hivern, els vents predominants són els de component nordoest; en
canvi, a l’estiu dominen els de component est. Concretament a la zona del Cap de Creus i
Golf de Lleó els vents dominants són els de component nord i nord-est. Aquest vent és
popularment conegut a la zona del nord de Catalunya com a tramuntana, i és d’elevada
intensitat.
Els recursos marins de la Mediterrània s’estan veient alterats en els darrers anys degut a
diferents causes. Entre elles, la sobrepesca n’és una de cabdal (diferents estudis demostren
que prop del 90% dels stocks de la Mediterrània estan sobreexplotats, SGMED-STECF,
2010). Amb hom pensa que els factors ambientals, inclòs el canvi climàtic, poden estar
afectant alguns d’aquests recursos. En aquest sentit, l’augment general de temperatura en el
medi marí pot donar lloc a un desplaçament de les espècies d’aigües fredes cap a latituds
majors en cerca d’aigües més elevades (o a una major mortalitat sinó poden desplaçar-hi) i
un desplaçament de les espècies d’aigües càlides cap a latituds també més elevades on abans
no podien viure-hi però ara sí (per l’escalfament de les aigües). Així, els pocs estudis que hi
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ha fets fins al moment detecten que algunes espècies termòfiles han ampliat la seva
distribució cap al nord, on les temperatures de l’aigua són més fredes, com per exemple
l’alatxa (Sardinella aurita) (Sabatés et al, 2006).

Els estudis oceanogràfics realitzats arreu de la Mediterrània, i sobretot a la part occidental
han determinat que la temperatura de les capes més superficials mostra una clara tendència
ascendent des dels anys 70, amb increments d’ 1.1 ºC a superfície i 0.7ºC a 80 metres de
fondària (Salat i Pascual, 2002). A grans profunditats (2000m) també s’observa aquest
augment, tot i què la taxa d’increment és menor (Bethoux i Gentili 1996). Altres variables
s’han vist modificades degut al canvi climàtic, com el nivell del mar, que ha augmentat uns
3.4 mm/any des de 1990 (Vargas-Yañez et al, 2010) i la salinitat de les aigües -que està
augmentant a causa de la disminució de les precipitacions, l’augment de l’evaporació i la
disminució del cabal dels rius. Globalment, aquest augment de temperatura del Mediterrani
pot tenir les següents conseqüències:
Tropicalització de la biota, amb afavoriment de les espècies d’algues, invertebrats i
vertebrats més termòfiles per sobre de les pròpies de mars temperats. Pel contrari, les
espècies d’aigües fredes se’n veurien perjudicades.
Episodis de mortalitat massiva d’invertebrats sèssils del coral·ligen Mediterrani, a
causa de períodes d’escalfament inusual de l’aigua.
Afavoriment del fitoplàncton i dels herbívors més petits degut a l’allargament del
període d’estratificació de l’aigua, i major proliferació del plàncton gelatinós, inclòs
les poblacions meduses.
Augment dels agents patògens (virus, bactèries, paràsits), i com a conseqüència
d’això un augment en la mortalitat (o disminució en la condició física i potencial
reproductor) dels seus hostes
Disminució de la capacitat de les aigües per capturar diòxid de carboni atmosfèric,
com a conseqüència de la disminució de la solubilitat d’aquest gas degut a l’augment
de la temperatura de l’aigua.
Un augment de les extrems meteorològics (temporals, riuades, etc), provocant així
efectes sobre les espècies més costaneres, tan d’invertebrats com de vertebrats
Altres: augment dels rajos ultraviolats (possible impacte sobre les algues i les
fanerògames marines), acidificació de les aigües (disminució del pH de l’aigua del
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mar causat per l'augment de diòxid de carboni per les activitats humanes, produint
efectes negatius pels

organismes amb una estructura calcària com coralls,

equinoderms, crustacis i mol·luscs).
1.2. Objectius
Aquest estudi pretén indagar sobre el primer punt dels exposats anteriorment. L’estudi pretén
avaluar els impactes –positius i negatius – sobre la comunitat de peixos de Cap de Creus, tot
i considerant espècies pelàgiques i demersals, tan de poca fondària com de grans fons. Tot i
què l’augment de la temperatura del mar s’ha detectat amb força a les aigües superficials, on
viuen les espècies pelàgiques, també s’ha pogut detectar, amb menor intensitat, en aigües
profundes, on viuen les espècies demersals. El projecte ha tingut un caràcter innovador
perquè no hi havia massa estudis que relacionin el canvi climàtic amb la productivitat dels
recursos marins a la Mediterrània - i menys encara a les reserves marines- a diferència del
que passa a altres mars i oceans, on els estudis són nombrosos (veure per exemple Dulvy et
al. 2008). Així, el projecte ha pogut estudiar canvis en les captures d’algunes espècies
d’interès pesquer que han estat seleccionades prèviament com a possibles indicadores del
canvi climàtic, tot i estudiant també la seva condició i reproducció. Els resultats no només
tenen una repercussió biològica i ecològica sinó també un impacte econòmic i social, tan per
als pescadors professionals com recreatius que les exploten. Per això els resultats del
projecte han de contribuir a un millor coneixement sobre l’impacte del canvi climàtic sobre
els recursos pesquers, sobretot a les reserves marines, on aquest tipus d’estudis son quasi
inexistents.

Aquest estudi té en compte sobretot les espècies costaneres capturades a la reserva marina de
Cap de Creus. L’impacte del canvi climàtic sobre els recursos marins de les reserves marines
mediterrànies és pràcticament desconegut i per això aquest estudi es va centrar en aquest
aspecte, agafant com a exemple la reserva marina de Cap de Creus, emplaçada al sud del
Golf de Lleó (Fig. 1). Amb tot, també s’ha considerat les aigües costaneres adjacents a Cap
de Creus (bàsicament Golf de Roses i Golf del Lleó, Fig. 1). En alguns casos, quan hom ha
pogut obtenir dades de tota la Mar catalana, hem utilitzat aquestes dades bàsicament per a
estudiar el patró latitudinal de distribució de l’espècie i l’evolució de les captures als ports
catalans.
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1.3. La zona d’estudi

La reserva marina de Cap de Creus (Fig. 1) va ser creada el 1998 per la Generalitat de
Catalunya. La península de Cap de Creus constitueix l’extrem més oriental de la Península
Ibèrica. Els seus fons marins s’integren dins el Golf de Lleó, una de les zones més
productives de la Mediterrània degut a la coexistència de factors excepcionals que fertilitzen
les seves aigües (revisat per Lloret, 2000) i que es resumeixen a continuació:
Barreja provocada per l’efecte mecànic dels forts vents del nord i nord-oest (tramuntana i
mestral) que bufen a la zona. Aquests vents secs del nord i nordoest que bufen sovint a
més de 100 Km/h constitueixen una peça clau per a la productivitat de les seves aigües,
perquè provoca a gran escala fenòmens de barreja d’aigües i remuntada de nutrients
Convecció provocada per un efecte termohalí. Aquest efecte termohalí té lloc bàsicament
a l’hivern i és motivat, en part, pels vents freds de tramuntana i mestral que indueixen un
refredament i una evaporació de les aigües superficials (augmenta la densitat i es trenca
la termoclina vertical) i, en part, per la divergència associada a la circulació ciclònica que
caracteritza la zona.
Advecció d’aigües profundes riques en nutrients per aflorament costaner. L'aflorament
costaner succeeix ocasionalment a certs indrets quan bufen vents del sud-oest, que
provoquen un transport d’Ekman d’aigües superficials cap al nord-est i d’aigües
profundes cap a la superfície.
Moviments verticals associats a la zona frontal del corrent Liguro-Provençal (un corrent
geostròfic que transcorre de nord a sud en el límit de la plataforma continental) i a la
topografia del fons.
Aportacions de nutrients del Roine. El Roine aboca anualment al Golf de Lleó importants
quantitats de nitrats i fosfats (1.5*108 mols de NO3 i 60*108 mols de PO4
aproximadament). Les descàrregues fluvials a les mars oligotròfiques tenen una
influència positiva sobre la producció primària i zooplanctònica, que pot afectar la
producció pesquera.
Existència d’una plataforma continental ampla que limita la profunditat
La part marina protegida de Cap de Creus consta de 3056 hectàrees que es reparteixen en
tres zones de protecció diferents: zona de parc natural (2237 ha), tres reserves naturals
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parcials (798 ha) i una reserva natural integral (21 ha). El medi marí de Cap de Creus és molt
singular i divers ja que hom pot trobar-hi diferents hàbitats amb condicions ambientals
particulars. Aquesta gran complexitat d’hàbitats es tradueix en una diversitat excepcional de
comunitats i espècies, moltes de les quals tenen un valor mundial excepcional (Lloret i Riera
2008).

A poca profunditat, els substrats rocosos ocupen bona part de la costa. A les roques de poca
profunditat hi trobem una bona representació de la comunitat de l’alga Cystoseira
mediterranea, que forma una estructura complexa i estratificada on viu una gran varietat
d’animals de diferents mides (crustacis amfípodes i altres crustacis, cucs poliquets, estrelles
de mar, garotes, etc.). A moltes cales i badies de Cap de Creus, hi trobem entre els fons
rocosos clapes de sorra i grava on es desenvolupa una de les comunitats ecològicament més
importants de la Mediterrània: les praderies de la fanerògama marina anomenada posidònia
(Posidonia oceanica). La posidònia constitueix un hàbitat important per a molts peixos
litorals (làbrids, espàrids, escorpènids i serrànids, molts dels quals estan protegits), ja que els
proporcionen refugi, aliment, lloc per fer la posta o de bressol (“nursery”) pels juvenils. En
alguns indrets de Cap de Creus hi trobem també altres fanerògames marines com són la
Cymodocea nodosa i la Zostera noltii.

A les zones rocoses situades a més profunditat, entre 30-50 metres aproximadament, hi
trobem la rica i complexa comunitat del coral·ligen, constituïda per organismes bentònics de
fragilitat elevada i gran vulnerabilitat davant la contaminació i el canvi climàtic. El
coral·ligen no només té un gran interès paisatgístic, sinó que també té un gran valor ecològic
perquè està constituït per una gran diversitat d’espècies que serveixen com a hàbitat per a
nombrosos invertebrats i com a lloc de refugi, reproducció o alimentació de molts peixos
litorals. Per aquest motiu s’acostuma a comparar la importància del coral·ligen a la
Mediterrània amb el que tenen els esculls de corall a les mars tropicals. En alguns llocs de la
franja de profunditat situada entre 30-50 metres de Cap de Creus hi ha fons detrítics, els
sediments dels quals són una barreja de graves, còdols, sorres i elements d’origen biogènic
(restes d’equinoderms, algues calcàries, curculles, etc.).

Als fons profunds (més de 50 metres de profunditat) de Cap de Creus hi trobem bàsicament
fang, tot i que a certs indrets hi ha roques, parets rocoses i fons detrítics de clapissar
(grapissar) o “maërl”, aquests darrers formats per algues calcàries que constitueixen un
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hàbitat important per a molts invertebrats i peixos costaners. Les aigües més profundes, a
partir dels 80 metres de fons, a diferència de la majoria de llocs mediterranis, es troben a
molt poca distància de la costa. Allà hi viuen diferents espècies d’invertebrats filtradors i
sedimentívors (holotúries, poliquets, mol·luscs, etc.) i una gran varietat de crustacis
decàpodes i peixos demersals. A les parets de roca i a les roques situades en alguns indrets
profunds hi ha, entre d’altres animals, esponges, briozous, gorgònies blanques, corall vermell
i peixos. Les aigües fondes tenen la seva màxima representació amb el rec o canyó submarí
de Cap de Creus, un dels més profunds a la Mediterrània i situat gairebé a la mateixa línia de
costa (supera ràpidament els 100 metres de profunditat a menys de 4 milles de la costa) i que
té una gran importància geològica, oceanogràfica i biològica. En aquestes profunditats hi
trobem espècies de fons que són rares i ecològicament vulnerables com els coralls blancs,
crustacis decàpodes i peixos.

Golf de Lleó

Cap de Creus

Mar Catalana

Golf de Roses

Fig. 1 Mapa de la zona d’estudi.
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2) MATERIALS I MÈTODES
L’estudi ha utilitzat diferents fonts de dades per tal d’abordar els impactes que l’escalfament
de l’aigua està tenint sobre els recursos marins de la Mediterrània nordoccidental. Al
començar el projecte es va seleccionar una sèrie d’espècies (taules de l’annex) que, segons la
bibliografia consultada, constituïen exemples d’espècies d’aigües fredes (la zona de Cap de
Creus i aigües adjacents representa aproximadament el límit meridional de la seva
distribució latitudinal) o d’aigües càlides (la zona representa aprox. el límit septentrional de
la seva distribució latitudinal), considerant que la zona d’estudi és una de les zones de la
Mediterrània on les aigües són més fredes. Hom pretenia, per a totes elles, obtenir la
informació que es detalla a continuació en els diferents apartats. Cal dir però que no sempre
s’ha pogut recollir la mateixa informació per a totes les espècies (de vegades la mateixa
informació, com ara les captures, tampoc estava disponible a tots els ports), sinó que s’ha
recollit diferent informació de cada espècie segons aquesta existia o no i si estava disponible.
Aquest ha estat el principal handycap del projecte però també un del seus atractius, ja què el
fet d’utilitzar informació de diferents fonts ens ha permet avançar clarament amb els
objectius del projecte.

2.1) Captures històriques
S’ha portat a terme una recopilació de les dades de captures històriques, tan de les llotges de
Cap de Creus com de pescadors artesanals i recreatius que ens han donat llibres on anotaven
les seves captures històriques (s’ha hagut d’informatitzar). En alguns aspectes d’aquest
apartat s’ha col·laborat amb el Museu de la Pesca de Palamós (A. Garrido). Així mateix,
gràcies a la participació dels científics del Institut de Ciències del Mar (CSIC) integrants del
projecte, s’ha pogut estendre l’anàlisi de les captures a altres ports de Catalunya, tot i
utilitzant la base de dades que té el propi CSIC mitjançant un acord establert amb el DAAR
(Generalitat de Catalunya), i de dades que ens ha enviat directament el DAAR. Això és
important per tal de poder determinar el patró de distribució d’aquestes espècies al llarg de la
costa catalana. També s’ha utilitzat dades del seguiment de la pesca artesanal a Cap de Creus
que realitza mensualment des del 2008 la UdG. En alguns casos s’ha pogut obtenir una
mesura de l’esforç de pesca per tal de poder calcular la captura per unitat d’esforç (CPUE),
que és un indicador de l’abundància o biomassa al mar de l’espècie en qüestió. Així mateix,
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podem avaluar la presència o absència a les captures a les dècades dels 70 i 80 d’algunes
espècies rares gràcies a la Col·lecció Zoològica marina de Joan Ortensi de Roses, restaurada
recentment (Mallol, 2010). Cal tenir en compte que no hi ha dades científiques tan antigues i
per això aquesta col·lecció és molt útil. La integració de totes aquestes dades ens ha permès
obtenir informació prou detallada de l’evolució històrica de les captures d’espècies clau que
s’utilitzen aquí com a un indicador de la seva abundància o biomassa.

Exemple d’un llibre cedit per un pescador
artesanal de Port de la Selva (“Doro”) al Museu de
la Pesca de Palamós on s’anoten les dades
històriques de captura per dia de pesca (amb això
hom pot calcular una CPUE històrica)

La col·lecció zoològica Joan
Ortensi de Roses: una valuosa eina
per a saber quines espècies
habitaven Cap de Creus a la dècada
dels 70 i 80 (Mallol, 2010)
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2.2) Anàlisis de sèries temporals de les captures
S’han analitzat les dades històriques de captures (valors mensuals) per veure estacionalitats i
tendències i fer una primera relació amb la temperatura de l’aigua, utilitzant models de sèries
temporals Box-Jenkins. Això s’ha fet mitjançant un software anomenat ForeTess
desenvolupat pel Dep. d’Estadística UPC. La metodologia Box-Jenkins es basa en l’anàlisi
detallada de l’estructura de les sèries temporals. Aquesta metodologia considera diferents
models

dinàmics:

ARIMA

(autoregressive-integrated-moving-average),

anàlisi

d’intervenció i funció de transferència. Per tal de trobar aquests models, cal que la sèrie
temporal sigui estacionària (cada valor de la sèrie temporal és fruit d’una distribució normal i
la mitjana, la variància i la funció d’autocorrelació es mantenen constants al llarg del temps).
Quan la sèrie temporal original no és estacionària, s’ha de fer les transformacions necessàries
per a convertir-la-hi: s’ha de diferenciar regularment i estacionalment (quan la mitjana no és
constant), i s’ha d’homogeneïtzar la variància tot i transformant logarítmicament la variable
(quan la variància no és constant i/o les dades no es distribueixen segons una normal).
L’objectiu final és obtenir uns models els residus dels quals siguin de fressa blanca, és a dir,
que siguin independents entre si i es distribueixin segons una normal amb zero de mitjana,
sense que hi hagi residus anòmals. Si això no és així, caldrà construir un nou model fins que,
de manera iterativa, trobem el model correcte.

Les relacions històriques entre els valors de la sèrie temporal constitueixen la base per
construir els models ARIMA (univariants). El fet és que els valors de força sèries temporals
(sobretot si són mensuals), estan autocorrelacionats a causa de factors intrínsecs de les
mateixes sèries. Els models ARIMA extreuen tota aquesta informació del passat i, a partir
d’aquesta informació, construeixen models. Per trobar el model univariant caldrà analitzar
doncs les funcions d’autocorrelació i d’autocorrelació parcial de la sèrie temporal. A més a
més, les sèries temporals presenten sovint un comportament estacional i una tendència que té
una explicació econòmica, física o biològica segons el cas. A partir del model ARIMA
s’obté, mitjançant descomposició de la sèrie temporal, la tendència (dintre la qual s’hi pot
observar cicles), l’estacionalitat i la part irregular (soroll). La metodologia Box-Jenkins
permet també la incorporació de variables (sèries explicatives; “inputs”) que ens ajudin a
explicar l’estructura de la sèrie temporal objecte d’estudi (“output”). Aquests models
s’anomenen funcions de transferència. Així, amb la funció de transferència hem pogut
analitza, per a determinades espècies, si els canvis en la temperatura de l’aigua afecten les
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captures d’una espècie determinada. Les relacions entre la variable dependent i la
independent no només poden ser simultànies sinó que també poden presentar un decalatge en
el temps (cal analitzar la funció de correlació creuada entre la sèrie objecte d’estudi i la sèrie
explicativa).

2.3) Mostreig biològic
S’ha portat a terme un mostreig biològic mensual, des de juliol 2010 fins a agost 2011, a
diferents ports de Cap de Creus (Roses, Port de la Selva) i aigües adjacents (Palamós), de 13
espècies seleccionades per tal de veure la seva condició (estat de salut) i de reproducció
(taula 1). Són un total de 10 espècies d’aigües càlides que abans eren absents o poc freqüents
a la zona d’estudi, i 3 d’aigües fredes que abans eren freqüents i ara en són poc (a diferència
de les anteriors, han d’haver estat afectades negativament per l’escalfament de l’aigua de la
mar). S’han comprat els exemplars als pescadors i després de prendre les mesures (talla total
amb l’ajuda d’un ictiòmetre i pes total i pes eviscerat amb una balança de precisió +/-0.1g)
al laboratori, s’obren els individus i es pesen els fetges i gònades amb una balança de
precisió +/-0.01g, tot i guardant les gònades en formol per a després poder determinar l’estat
de reproducció de cada individu sota la lupa binocular. La taula 1 mostra les espècies de les
quals hom ha pogut fer un mostreig biològic. En total són 1251 exemplars comprats i
inspeccionats al laboratori durant els 13 mesos del projecte. La taula 2 mostra els estadis
utilitzats per a la determinació de l’estat de maduració de les gònades de les diferents
espècies analitzades
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Dissecció d’exemplars de Trachinotus ovatus (dalt esquerra), Balistes capriscus (dalt dreta),
Coryphaena hippurus (baix, esquerra) i Molva macrophtalma (baix dreta) al laboratori
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Taula 1. Espècies en què hom ha pogut fer un mostreig biològic
Espècie

Número d’individus inspeccionat

Aigües càlides
Pomatomus saltatrix

118

Trachinotus ovatus

76

Sphyraena sphyraena

309

Sphyraena viridensis

123

Pomadasys incisus

173

Sardinellea aurita

103

Coryphaena hippurus

8

Balistes capriscus (carolinensis)

7

Auxis rochei

5

Xyrichthys novacula

2

Aigües fredes
Alosa fallax

17

Molva macrophtalma

182

Argentina sphyraena

128
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Taula 2 Estadis de maduració
Fase

Immadur (Immature)

Terminologia
prèvia

Femella

Mascle

Immadur, verge

Es tracta d'individus que encara no han arribat mai a la maduresa.
Els ovaris són petits i més o menys transparents i de vegades rosats i
els oòcits no són distingibles a ull nu, però si microscòpicament .
Els vasos sanguinis comencen a desenvolupar-se al voltant de les
gònades i les seccions transversals de les gònades mostren poc
volum.

Es tracta d'individus que encara no han arribat mai a la maduresa. Els
testicles són petits i més o menys transparents i de vegades rosats i els
espermatozoides no són distingibles a ull un. Els vasos sanguinis
comencen a desenvolupar-se al voltant de la gònada i les seccions
transversals de les gònades mostren poc volum.

Les gònades augmenten de mida i cada vegada són més grans i
Madurant, principis de consistents. L’ovari generalment és de color groguenc, taronja o
Desenvolupament
desenvolupament,
rosat, i els oòcits individuals encara no són distingibles a nivell
(Developing)
previtel.logènesi
macroscòpic. Els vasos sanguinis comencen a desenvolupar-se al
voltant de la gònada.
Els individus són capaços de reproduir-se però encara no estan en
l'època de reproducció però segurament es reproduiran. Les gònades
Capaç de reproduir-se Desenvolupament
són molt més grans i voluminoses, la vascularització és molt
(Spawning capable)
tardà, vitel.logènesi
evident. La consistència granulosa de l’ovari es pot apreciar a
simple vista, els oòcits vitalogènics de color groc es caracteritzen
individualment.
Fase activa de
reproducció (actively
spawning)

Regressió
(regressing)

Regeneració
(regenerating)

Les gònades augmenten de mida i cada vegada són més grans i
consistents. Els testicles segueixen sent blanquinosos. Els vasos
sanguinis comencen a desenvolupar-se al voltant de la gònada
Els individus són capaços de reproduir-se però encara no estan en
l'època de reproducció però segurament es reproduiran. Les gònades
són molt més grans i voluminoses, la vascularització és molt evident. En
els testicles l’acumulació d’esperma en els conductes espermàtics també
és visible macroscòpicament.

Madur, posta,
reproduint

Els individus es troben en la seva època reproductiva i estan
realitzant la reproducció. Les gònades segueixen sent molt grans i
la seva vascularització molt aparent. Els ous hidratats transparents
dels ovaris són visibles a través de la paret de l’ovari.

Els individus es troben en la seva època reproductiva i estan realitzant la
reproducció. Les gònades segueixen sent molt grans i la seva
vascularització molt aparent. La gran quantitat d’espermatozoides dels
testicles s’alliberen fàcilment al medi extern quan es pressiona
l’abdomen del peix, encara que sigui de manera molt lleugera.

Post-posta

Els individus ja s'han reproduït. Els ovaris són grans, però gairebé
buits. Són flàccids, amb la paret de la gònada rugosa i solen ser de
color grisenc

Els individus ja s'han reproduït. Els testicles continuen sent grans però
gairebé buits i amb una consistència flàccida, rugosa i de color grisenc.

Descans, recuperació

Els individus tornen al seu estat inicial per tornar a començar
posteriorment el cicle. L'aspecte macroscòpic de les gònades és molt
semblat a la fase immadura però la secció transversal de la gònada
tendeix a ser més gran i més gruixuda. Tendeixen a ser més opaques
que les gònades immadures.

Els individus tornen al seu estat inicial per tornar a començar
posteriorment el cicle. L'aspecte macroscòpic de les gònades és molt
semblat a la fase immadura però la secció transversal de la gònada
tendeix a ser més gran i més gruixuda. Tendeixen a ser més opaques que
les gònades immadures.
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En el cas de Molva macrophtalma, s’ha efectuat una anàlisi més exhaustiva que la resta
d’espècies en considerar-la com una de les poques espècies d’aigües fredes en què hom ha
pogut obtenir dades suficients. A més de les captures i la reproducció, hem analitzat la seva
condició tot i avaluant diferents índexs de condició. En total hem pogut valorar les següents
variables:
Relació talla-pes: es tracta d’establir una relació entre la talla i el pes de tal manera
que es pugui estimar un pes calculat segons la talla dels individus.
Relació entre el pes total observat i el pes eviscerat observat: aquest paràmetre mostra
una relació entre el pes total dels individus i el pes de les seves vísceres. Té per
objectiu mostrar com a un major pes dels individus, el pes de les seves vísceres
augmenta proporcionalment.
Talla de maduració: es pretén diagnosticar una talla a partir de la qual el 50% dels
individus són madurs. Aquesta variable es calcula mitjançant un gràfic on es
representa a l’eix d’ordenades la talla i al d’abscisses el percentatge de madurs. La
talla on el 50% dels individus són madurs (L50) és la talla a partir de la qual es
considera talla mínima de maduració.
Índex hepatosomàtic (HSI): l’índex hepatosomàtic és un índex que mostra el pes del
fetge com a percentatge del pes total dels individus.

Índex gonadosomàic (GSI): mostra el pes de la gònada com a percentatge del pes.

Finalment hem pogut valorar la presència de paràsits nematodes a la cavitat
abdominal i al fetge (enquistats o lliures), , perquè durant la dissecció dels individus
aquests apareixen amb freqüència.

Amb les gònades preservades en formol, hem valorat l'estat de reproducció de cada individu
per determinar si és juvenil o bé adult, i en aquest darrer cas, l’estat de maduració (pre-posta,
posta, post-posta, regeneració, etc). Per això s’ha fet una inspecció visual de les gònades
amb lupa binocular a un laboratori de la UdG tot i assignant els estadis de maduració en
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funció de les característiques de la gònada segons uns estàndards internacionals basats en el
color i mida de les gònades i en la mida i estat (hidratats o no) dels ous.

2.4) Entrevistes

Hem efectuat entrevistes a pescadors professionals de diferents edats i modalitats de pesca
(palangre,

tresmall,

teranyina,

arrossegament) per tal de valorar el
canvis històrics que ells han percebut
en les espècies, seguint un model
d’entrevista elaborat amb l’ajuda de
l’antropòloga social implicada en el
projecte. En total s’han efectuat 29
d’entrevistes

a

pescadors

professionals, tan a casa seva com a
port:

12

d’arrossegament,

9

de

palangre d fons, 1 de palangró, 3 de
teranyina/neta.

Especialment

hem

tingut cura dels pescadors més vells,
que són els que han vist millor els
canvis

en la fauna

col·laboració

marina. En

amb

l’entitat

“Associació Catalana per a una pesca
responsable”

hem

efectuat

també

entrevistes a 15 pescadors recreatius
(13 dins les competicions “Desafío” i
2 a títol particular). Les entrevistes ens
serveixen per a poder valorar la desaparició d’algunes espècies d’aigües fredes de la zona de
cap de Creus, com la Molva molva o el Sprattus sprattus i l’aparició o augment de
l’abundància d’algunes espècies d’aigües càlides com la llampuga (Coryphaena hippurus) o
el nero bord (Mycteroperca rubra). En alguns casos aquests canvis han estat documentats
per fotografies de les espècies en qüestió que ens han cedit els mateixos pescadors quan les
varen capturar.
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Fotografies d’espècies capturades per pescadors recreatius: Llampuga (Coryphaena
hippurus) adulta a l’esquerra i anfós bord (Myctorperca rubra) a la dreta pescats per un
pescador recreatiu al Golf de Roses recentment (són dues espècies d’aigües càlides que
abans eren rares o absents a la zona d’estudi)
2.5) Larves

Gràcies a la participació de les científiques de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC)
implicades en el projecte, s’ha avaluat les dades històriques de l’abundància de les larves
d’algunes de les espècies en què s’havia efectuat el mostreig biològic. Per algunes espècies
sobre les que es disposa informació, hem comparat l’abundància de larves a la zona d’estudi
en base als resultats de les campanyes oceanogràfiques efectuades els anys 1983-1984 amb
l’abundància de larves de les campanyes efectuades els anys 2003-2004. Aquestes dades
doncs no han estat recollides dins el projecte sinó en altres projectes de recerca. Cal tenir
present que aquestes campanyes sempre s’han desenvolupat durant la primavera-estiu per la
qual cosa només podem obtenir a partir d’elles dades de les espècies les larves de les quals hi
són presents en aquesta època (bàsicament seran doncs espècies d’aigües càlides).
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Larva de peix al plàncton

2.6) Temperatura del mar
La sèrie temporal de l’aigua del mar a la zona d’estudi s’ha obtingut a partir de les dades de
l’estació oceanogràfica de l’Estartit, que opera el Sr. Josep Pascual des de principis dels anys
70, i què mostra una tendència positiva de l’aigua superficial a escalfar-se (Fig. 2). Aquesta
estació oceanogràfica és un referent a la Mediterrània i s’ha utilitzat en diferents estudis
oceanogràfics per a demostrar l’escalfament de les aigües mediterrànies.
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Fig. 2. Increment de la temperatura de l’aigua del mar (a superfície; dalt i a 80 m de
profunditat, baix) a l’estació oceanogràfica de l’Estartit (Font: Josep Pascual)
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3) RESULTATS
3.1. Melva (Auxis rochei)
3.1.1 Captures
A la zona d’estudi la melva es pesca bàsicament amb la bolitxa com a art professional i el
grumeig i el curricà com a arts recreatius. Amb les dades de la CPUE de la bolitxa a Port de
la Selva que hom ha pogut reconstruir s’observa que les captures de melva són màximes a la
tardor, en els mesos de setembre, octubre i novembre i què hi ha una tendència positiva de
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Fig. 3 Estacionalitat (dalt) i evolució interanual (baix) de les captures de melva pescada amb
bolitxa al Port de la Selva. S’indica la tendència amb una línia discontínua.
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Amb les dades de la bolitxa hom també detecta una tendència positiva de la ratio Auxis
rochei : Sarda sarda (Fig. 4) que podria estar evidenciant una progressiva substitució d’una
espècie (S. sarda) per l’altre (A. rochei), essent la segona molt més termòfila que la primera.
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Fig. 4 Ratio Sarda sarda / Auxi rochei pescats pescada amb bolitxa al Port de la Selva, 19832010. S’indica també la tendència lineal

Pel que fa les enquestes, aquestes corroboren que és una espècie habitual a la zona d’estudi
ja què pràcticament el 100% dels pescadors enquestats coneixen l’espècie. Els pescadors
asseguren que com a mínim fa 60 anys que es pesca en aquesta zona tot i què la majoria
(65%) admeten desconèixer la seva evolució. Només el 9% dels pescadors creuen que la
tendència en la captura és creixent. L’altre 9% creu que és decreixent i un 17% creu que es
manté. Els pescadors corroboren que la melva es sol capturar a la primavera i tardor, sobretot
de setembre a novembre

3.1.2.Reproducció
Només tenim mostres de l’octubre de 2010, quan totes les femelles estaven en
desenvolupament. Actualment les larves de melva són molt abundants al llarg de tota la
costa catalana, entre el delta de l’Ebre i Cap de Creus. La seva abundància ha augmentat
respecte als anys 80. Les larves es troben en el plàncton de juny a setembre. Això fa pensar
que la reproducció d’aquesta espècie a la zona de Cap de Creus té lloc bàsicament a l’estiu.
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3.2 Llampuga (Coryphaena hippurus)
3.2.1 Captures

Es una espècie que es pesca amb palangre de superfície, bolitxa, teranyineta i solta (arts
professionals) i curricà i grumeig (arts recreatius). A la zona d’estudi té un valor gastronòmic
i econòmic limitat (inferior a 7€/kg) tot i què a altres llocs de la Mediterrània com a Grècia i
les Illes Balears, té un valor molt més elevat. Existeix un gradient latitudinal molt clar al
llarg de la costa catalana: les captures augmenten de nord cap a sud (Fig 5)1. Les majors
captures registrades (2000-2010) corresponen als ports de Sant Carles, Tarragona i Blanes
(Fig 5).
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Fig. 5. Distribució de les captures de llampuga als diferents ports catalans en el període
2000-2010.

1

Amb tot, cal anar en compte perquè en algun port existeix confusió amb la classificació de la llampuga (en
alguns port podria ser Trachinotus ovatus). Als ports de la província de Girona com Roses, Port de la Selva, i
Palamós i a Tarragona la llampuga és C. hippurus
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L’evolució de la captura de llampuga a Catalunya 2000-2010 (Fig. 6) mostra una tendència
decreixent des del 2003 (tots els arts de pesca conjuntament). Durant el període 2000-2010 el
màxim de captures va ser de 65 t anuals

Fig. 6 Evolució de la captura de llampuga a Catalunya, per art de pesca2 (tots els ports de la
costa catalana conjuntament).

A la zona de Cap de Creus, s’enregistren captures al port de Roses des de 2005 i des de
principis dels anys 90 a Port de la Selva. Tot i que en ambdós ports les captures són captures
molt ocasionals, a Roses hi ha una certa tendència positiva de les captures (Fig. 7). L’anàlisi
de sèries temporals Box-Jenkins dóna relació significativa de les captures enregistrades a
Roses durant el període 2005-2008 amb la temperatura a 0 metres de profunditat amb lags
(retards) positius a 0 i 1 mes; amb un llindar a 18ºC (a temperatures inferiors no s’agafa
llampuga). L’estacionalitat és clara: les captures màximes s’obtenen a finals de l’estiu i
durant la tardor (fig 7).

2

La separació de la captura per art de pesca és orientativa
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Fig. 7 Estacionalitat (dalt) i valors mensuals juntament amb la tendència (baix) de la captura
per unitat d’esforç (CPUE) de la llampuga pescada a Roses, 2005-2010.
Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus per la dècada dels 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi.

Les enquestes revelen que tot i que la totalitat de pescadors enquestats la coneixen, només el
40% dels pescadors professionals i el 84% dels recreatius ha pescat alguna vegada aquesta
espècie. Segons els pescadors professionals, fa com a mínim 54 anys que es pesca amb
bolitxa i segons els recreatius fa com a mínim 36 anys que es pesca amb curricà/grumeig. Un
dels pescadors assegura que ja es captura fins i tot més al nord (Cap d’Agde, França) des de
fa 10 anys. El 24% dels pescadors creu que la tendència en la seva captura és creixent; un
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5% que s’ha mantingut; un 66,7% no sabien què contestar; un 9,5% que és decreixent. Un
50% dels pescadors admet que és una captura ocasional amb pocs exemplars al llarg de
l’any, tot i que alguns anys s’han arribat a capturar fins a 200kg amb xarxa en una sola
calada i fins a 32 exemplars en un sol dia de pesca al curricà/grumeig. Els quatre exemplars
més grans capturats a la zona de Cap de Creus feien 25 cm (2007), 22 cm (2009), 19 cm
(2007) i 12 kg, pescats al curricà i al grumeig. És comú pescar-la juntament amb el bonítol,
els mesos de juliol, agost i setembre.

Tot i que els 5 individus analitzats per a la seva reproducció (apartat 4.2.2) són relativament
petits (màxim 52 cm), les fotos obtingudes durant les entrevistes efectuades a pescadors
particulars ens mostren que també es poden capturar a la zona de Cap de Creus exemplars de
mida més gran. Així, un pescador recreatiu va capturar una llampuga que feia més d’un
metre al Golf de Roses el 22 juny de 2007 i una altra llampuga a la Punta de la Figuera (Cap
de Creus) que mesurava 60 cm i pesava 1400 grams el 24 de setembre de 2011 (veure fotos).
També tenim constància de que un pescador professional, amb el palangre a penjar va
capturar a Palamós un individu de 61 cm el 30/09/2010 (veure foto) i un altre de 75-80 cm el
17/10/2011, a la zona de les Illes Formigues (Palamós), a profunditat de 40 metres
aproximadament, també amb palangre a penjar. Això demostra l’existència de grans
reproductors de llampuga la zona d’estudi (foto).

Foto d’una llampuga de més de 100 cm capturada per un pescador recreatiu al Golf de Roses
el 22/06/2007 (esquerra) i una de 61 cm capturada a Punta Figuera (Cap de Creus) el
24/09/2011
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Foto d’una llampuga de 61 cm capturada per un pescador professional a Palamós el
30/09/2010
3.2.2 Reproducció
Les dades indiquen que a la zona d’estudi es reprodueix durant l’estiu. Només disposem de 5
mostres (femelles) pescades a finals de setembre de 2010 amb palangre de superfície per fora
el Golf de Roses i totes estan en post-posta. Actualment, hi ha presència de larves en el
plàncton de juliol a setembre a la meitat sud de la costa Catalana. Són poc abundants, però
cal destacar que no hi havia registres de la presència de larves en els anys 80.
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3.3. Escolà (Molva macrophtalma)

Es troba al Marroc, al Mediterrani i també hi ha constància
d’un registre a les Illes Feroès. Al Mediterrani es localitza al
mar d’Alborà, al Balear, Ligur, Tirrè, Adriàtic, Jònic i a la zona
Atlàntico-Mediterrània. És una espècie demersal, que habita un rang de profunditat de 30754m. Tot i que és considerada com a espècie d’aigües fredes, de totes les espècies del
gènere Molva és la que pot viure a latituds inferiors: Molva macrophthalma substitueix a M.
dypterygia a la Mediterrània .

Habita en fons fangosos entre els 180 i els 1000 metres de profunditat. És un peix
depredador que s’alimenta de nècton i de petits peixos.

3.3.1 Captures

És una espècie de valor gastronòmic elevat entre els propis pescadors, però no entre els
consumidors en general (preu de venda 6 €/kg aprox.). Segons els mostrejos que hem
efectuat als ports de Roses i Port de la Selva, aquesta espècie es captura bàsicament amb dos
arts: arrossegament i palangre. L’arrossegament captura bàsicament exemplars immadurs
(61% total) mentre que el palangre captura els madurs (79% del total). No es pesca amb cap
mètode recreatiu. L’escolà és una espècie d’aigües fredes que viu a gran profunditat [501000] i forma part de la comunitat demersal del Mediterrani.

Hi ha un clar gradient latitudinal de les captures nord-sud: les CPUE disminueixen del Port
de la Selva cap a Arenys, i més al sud les captures son gairebé insignificants (Fig 8).
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Fig 8. Distribució de les captures d’escolà en els diferents ports catalans (2001-2010)

Amb tot, l’estacionalitat de les captures no està clara perquè és diferent segons el port i hom
pensa que això es deu a les diferents estratègies de pesca dels vaixells d’arrossegament. A
Roses per exemple les captures màximes corresponen a la primavera i a Port de la Selva a
l’estiu. A Palamós i Blanes, en canvi, les captures màximes corresponen a finals d’hivernprimavera.
A Port de la Selva les captures tenen el seu màxim a l’estiu, però s’ha de tenir en compte que
durant els mesos de febrer i març les barques d’arrossegament no surten a pescar degut al
període de veda. En aquest port la majoria d’escolans són capturats amb arrossegament i, per
tant, és lògic que la veda provoqui la disminució de captures.
Les captures augmenten a partir del febrer, i tenen el seu màxim durant els mesos de març i
abril. Al mes de febrer hi ha una davallada de les captures, ja que al mes de febrer les
barques d’arrossegament també estan de veda.
Quantitativament les captures registrades són majors a Roses (1200 kg d’escolà acumulats
durant el mes de març dels darrers anys), tot i què s’ha de tenir en compte que l’esforç
pesquer a Roses és més del doble que a Port de la Selva. El pic màxim de captures a Roses
esdevé en el més de març.

29

A Blanes el total de captures acumulades ja és menor que la dels ports anteriors, ja que aquí
s’obtenen un total de 300 kg durant l’època de més captures (mes de març del 2001 al 2010).
Els registres de captures d’aquest port s’inicien al 2005, per tant, la informació és incerta ja
que no se sap si no es registrava perquè no es donava importància comercial a l’espècie o
perquè realment no es pescava. Durant els últims anys les captures han augmentat, sobretot
durant l’any 2009 i el 2010. Hi ha uns mesos on la majoria d’anys coincideixen en un pic
màxim de captures, i és durant els mesos de març, abril, maig i juny. La resta de l’any les
captures es mantenen per nivells molt baixos. Tot i així, els pics màxims de captures del port
de Palamós són mínims comparats amb les dades procedents del Port de Roses i Port de la
Selva, on hi ha menys esforç pesquer i es pesca més quantitat d’escolà.

A Arenys de Mar els pics no segueixen cap paràmetre estacional, les captures augmenten al
març i també de juny a setembre. A més a més, els kg d’escolà capturats en augmentat en el
darrer any (2010). En general, les dades de captures dels Ports analitzats segueixen una
tendència força clara, excepte alguns casos concrets que per falta de dades o informació de la
regulació pesquera, difereixen en l’estacionalitat.

Als ports de Mataró i Vilanova i la Geltrú també es captura escolà (Molva macrophthalma)
però no s’ha considerat necessari fer un anàlisi de les seves captures ja que a Mataró només
s’han registrat dues captures als mesos de febrer i març del 2005 i al port de Vilanova i la
Geltrú tres captures (abril, maig i agost) de l’any 2010.
L’evolució interanual de les CPUE 2000-2010 als diferents port de Catalunya tampoc
mostra cap tendència clara ni coherent (en alguns ports fins i tot augmenta, com ara Roses;
(Fig. 9)..

Fig. 9 Captures d’escolà al port de Roses

30

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi.

Les enquestes revelen per aquesta espècie que hi ha opinions variades respecte a la seva
abundància històrica. La gran majoria dels pescadors coincideixen en que l’abundància ha
disminuït al llarg del temps ja què abans es podien obtenir una o dues caixes diàries i
actualment les captures són molt inferiors. Per l’altra banda, en menor proporció, hi han
pescadors que afirmen que sempre ha estat una espècie de poques captures i irregular. Tots
els pescadors coincideixen en que mai ha estat una espècie que presentés una estacionalitat i
que es captura durant tots els mesos de l’any. No obstant, un enquestat va afirmar que durant
la primavera és quan s’obtenen individus molt petits. A més, coincideixen en que la mida
dels individus sol ser sempre inferior a 80 cm. Els individus es capturen al voltant dels 300400m. La majoria de pescadors coincideixen que és una espècie que es captura quan es pesca
la gamba o l’escamarlà (amb arrossegament) i el lluç. Tots coincideixen en que l’ús que es
dóna a aquesta espècie és gastronòmic personal (per als pescadors), però que no té massa
valor pel consumidor, tot i què és de carn excel·lent.

3.3.2. Reproducció
Per tal d’estimar la talla aproximada de maduració sexual no s’han tingut en compte tots els
individus mostrejats. Això és degut a que durant l’anàlisi de les gònades s’ha vist que
macroscòpicament no es pot diferenciar l’estadi de regeneració de l’estadi d’immadur. Des
del començament del mostreig – novembre-, s’han obtingut individus en desenvolupament,
el que indica que en aquesta època els individus sexualment madurs ja comencen a prepararse per fer la reproducció. Al mes de febrer i març s’han obtingut individus que es trobaven
en la fase activa de reproducció i a partir d’aquí, individus en regressió i regeneració. Per
tant, l’aspecte de les gònades permet la seva classificació durant el període novembre-març.
Ara bé, els individus capturats en el període abril-maig no s’han inclòs en la determinació de
la talla de maduració sexual a causa del marge d’error potencial en la seva classificació, ja
que durant aquest període els individus madurs si que poden presentar un aspecte de
regeneració i confondre’s amb els immadurs.
Segons els resultats obtinguts, el rang de talla a partir de la qual hi ha un 50% d’individus
madurs es troba comprès entre els valors de 57,5 i 67 cm (Fig. 10). En canvi, la talla a partir
de la qual el 100% dels individus són madurs és de 72,5 cm.
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Fig. 10 Percentatge d’individus madurs

Segons els nostres resultats (Fig 11), la posta és a finals d’hivern - des de febrer a abril-,
durant els mesos en què l’aigua del mar és més freda; la post-posta és entre març i maig i la
regeneració i desenvolupament entre abril i novembre. Durant el període de posta, els ovaris
arriben a tenir una mida al voltant dels 10-17 cm i són molt voluminosos, amb un pes relatiu
considerable. Tenen una textura granulosa i un color rosat fosc o groguenc. La
vascularització és intensa i visible a simple vista. Els oòcits són visibles macroscòpicament
i al pressionar la gònada surten amb facilitat. A més, es poden veure ous hidratats, d’aspecte
transparent. Els ous en aquesta fase tenen una mida al voltant de les 20 µm. No s’ha capturat
cap individu mascle en aquesta fase de maduració. No hi ha estudis sobre les seves larves

Els nostres resultats confirmen les indicacions dels estudis efectuats fa molts anys, que
indicaven que es reprodueix a gran profunditat a principis de primavera quan la temperatura
de l’aigua supera els 8ºC (taula 3)

Taula 3 Reproducció de Molva macrophthalma
País

Àrea

Mar

Mesos reproducció Profunditat Referències

Espanya

--------

Mediterrani

Entre finals de l'hivern i
principis de primavera

500-600 m

(Pennant, 1784); FAO,
(Rafinesque, 1810)

32

Fig 11 Estats de maduració de M. macrophthalma segons els mesos en què vam mostrejar
Segons altres estudis Molva macrophthalma s’agrupa durant la reproducció. El fet de que hi
hagi agregacions d’individus fa que siguin més vulnerables a ser capturats.

3.3.3. Condició

S’ha establert una relació lineal entre la talla i el pes de cada individu, amb la qual s’obté
l’equació de la recta, amb els corresponents valors a i b. Per analitzar aquestes dades es
realitza una comparació amb dades publicades per un altre autor (www.fishbase.org) a les
Illes Balears, durant el període 1995-1996, on es determina que el valor de a és de 0.009, i el
valor de b és de 3.240. En el cas del nostre estudi, el paràmetre a dóna un valor de 0.0007,
que comparat amb l’altre valor disponible s’observa que és més petit. Per altra banda, el
valor de b és de 3.317, i per tant, superior al de les Illes Balears.

El fetge constitueix l’òrgan de reserva energètica, essent important per a la reproducció del
peix: durant la reproducció s’utilitzaria l’energia emmagatzemada al fetge. L’índex
hepatosomàtic (HSI) assoleix els valors màxims abans de la posta i disminueix en els estadis
d aposta i sobretot de post-posta (Fig. 12).
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Fig 12 Evolució del HSI i del GSI de M. macrophthalma durant els diferents estadis de
maduració
Quan els individus estan en plena posta, és quan tenen la gònada més voluminosa. A l’anàlisi
realitzat de l’estat de les gònades s’observa que clarament la gònada augmenta de volum fins
a assolir el seu màxim durant el període de posta, i tornen a disminuir a mesura que expulsen
els ous i es regenera la gònada. Sembla que els individus utilitzen el fetge com a reserva
energètica mentre es preparen per la reproducció, coincidint així el moment en que són
capaços de reproduir-se (estadi 3) amb el moment que tenen més energia al fetge. Durant la
reproducció (posta) s’utilitzaria l’energia emmagatzemada en el fetge. Tal i com s’observa a
la gràfica, durant la posta l’HSI comença a disminuir, i un cop finalitza el període de posta
(estadi 5), es perdria aquesta energia i el fetge queda desfet, en mal estat.

El 38% dels individus examinats tenia paràsits nematodes (Fig. 13), bé sigui a la cavitat
abdominal o al fetge, enquistats o lliures. La prevalença augmenta clarament des de l’estadi
de desenvolupament fins a l’estadi de post-posta i regeneració, quan el 80-100% dels
individus estan parasitats (Fig. 14). L’etapa de post-posta i regeneració sembla que és una
etapa crítica per a la vida d’aquesta espècie si tenim en compte la baixa condició física que
presenten els exemplars durant aquest temps. Durant aquests estadis és quan els individus
són més vulnerables i estan més dèbils, ja que han gastat les seves reserves energètiques per
la reproducció i per tant, poden estar més exposats als paràsits.

34

Parasitisme

38%
%sense paràsits
%amb paràsits
62%

Fig 13 Percentatge d’individus amb i sense paràsits

Fig. 14. Percentatge d’individus parasitats segons l’estadi de maduració
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3.4. Roncador (Pomadasys incisus)

3.4.1 Captures
Es una espècie d’escadusser valor econòmic (2-3€/kg) i gastronòmic. Es pesca amb els
següents arts professionals: palangró, palangre, tremall, teranyineta i solta. És una espècie
àmpliament acceptada com a indicadora de tropicalització, comuna a Grècia des de fa temps,
però recent al mar català. És habitual capturar-la amb el tremall per a roger (Mullus
surmuletus) i de sèpia (Sepia officinalis) al Golf de Roses. Amb tot, no hi ha captures de P.
incisus enregistrades a cap port de Catalunya ni per cap pescador (es comercialitza juntament
amb altres espècies). No es té constància que es pesqui amb cap mètode recreatiu.

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus pels anys 80, segons es desprèn de
la Col·lecció Joan Ortensi (exemplar capturat l’agost del 1985).

Les enquestes revelen que el 63% dels pescadors professionals coneix i ha pescat aquesta
espècie alguna vegada (el 100% dels pescadors artesanals d’arts menors, teranyineta i
palangre, mentre que només el 50% dels pescadors d’arrossegament). Com a mínim es
captura des de fa 55 anys amb palangró i tremall. El 17,6% dels pescadors professionals
pensen que la seva captura té una tendència creixent; un 5,9% que és decreixent; un 41%
creu que sempre ha estat igual (la majoria ha contestat això perquè el fet de d’agafar-ne tant
pocs durant l’any fa que no prestin massa atenció i no notin si varia massa en nombre);
35,5% no saben/no contesten. El 82% dels pescadors diuen que és una captura ocasional (1520 individus l’any), mentre que el 18% diuen que és freqüent (fins a 200 individus en un
any). La majoria ( 64,7%) dels pescadors diu que es pesca més a la primavera i la tardor

3.4.2. Reproducció

Tots els exemplars capturats estan per sobre de la talla de maduració (que és de 150mm pel
Mediterrani, mentre que per l’Atlàntic està descrita en 180 mm). Amb tot, hi ha 2 individus
de 165 mm que semblen immadurs.
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Segons les nostres dades, la posta té lloc des de finals de juny a setembre, la post-posta pel
setembre, la regeneració de Novembre a Desembre i el desenvolupament des d’octubre fins a
juny. Tots els exemplars capturats a l’agost estaven madurs o bé en el procés final de
maduració: tots els testicles tenien esperma, i els ovaris tenien els oòcits en fase final de
maduració, alguns d’hidratats i tot. Per tant, la reproducció es dóna en aquest moment.
A Grècia i Tunísia la posta també és a l’estiu - principis de tardor mentre que a l’Atlàntic la
posta es dóna al llarg de tot l’any. Els resultats indiquen doncs que l’espècie s’està
reproduint a la costa catalana.
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3.5. Trencahams o tallahams (Pomatomus saltatrix)

3.5.1. Captures
És una espècie poc preuada gastronòmicament i a la llotja (3-4€/kg aprox.). Es pesca amb els
següents arts professionals: tremall, teranyineta, teranyina, arrossegament, palangre. Pel que
fa la pesca recreativa, es pesca bàsicament amb curricà. En els nostres mostrejos hem
obtingut els exemplars bàsicament amb tremall i teranyineta.

Hi ha un gradient latitudinal molt clar a la costa catalana: les captures augmenten de nord
cap a sud (Fig 15) : Les captures majors es concentren a la zona del Delta de l’Ebre (ports de
Sant Carles i l’Ametlla) i a Vilanova i la Geltrú.
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Fig.15 Distribució de les captures de trencahams al llarg de la costa catalana (2000-2010)

.
Les captures totals a la costa catalana fluctuen entre 60 i 120 t en el període 2000-2010 (Fig
16).
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Fig. 16 Evolució de la captura de trencahams a Catalunya, per art de pesca3 (tots els ports de
la costa catalana conjuntament).
A la zona de Cap de Creus, s’enregistren captures al port de Roses des del 2005 amb una
tendència creixent molt marcada (Fig 17). L’estacionalitat també és molt clara: les captures
màximes s’obtenen a l’estiu i a la tardor (juliol-novembre; Fig. 17). L’anàlisi de sèries
temporals Box-Jenkins mostra una relació significativa de les captures a Roses amb la
temperatura a 20 metres profunditat: lag positiu a 0 mesos (no hi ha retard).

3

La separació de la captura per art de pesca és orientativa
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Fig 17. Estacionalitat (dalt) i evolució interanual (baix) de les captures de trencahams al port
de Roses. S’indica la tendència amb una línia discontínua.

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus pels anys 80, segons es desprèn de
la Col·lecció Joan Ortensi (dos exemplars capturats el febrer i abril 1988)

Les enquestes revelen que la totalitat de pescadors professionals la coneixen i què el 52%
dels professionals i l’ha pescat alguna vegada. La majoria ( 60%) dels pescadors diu que la
seva captura ha augmentat (sobretot en els darrers anys). Un 53% dels pescadors diu que és
una captura freqüent. Un 46,6% dels pescadors diu que es pesca a l’estiu i la primavera
(coincidint amb la pesqueria del calamar); un 40% que es pesca durant tot l’any; el 13,3% no
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ho sap. Segons els pescadors, com a mínim es pesca des de fa uns 60 anys. Tots els
pescadors recreatius la coneixen i l’han pescat algun cop amb curricà al Golf de Roses.

3.5.2 Reproducció

Els nostres resultats indiquen que la posta té lloc de juny a agost. La post posta es dóna entre
setembre i desembre. Seguidament s’inicia el període de regeneració gonadal, de setembre a
novembre, el qual continua amb el període de desenvolupament, que és entre abril i juny.
Els testicles són més grans per la mateixa talla del peix que les femelles i per això l’índex
gonadosomàtic és superior en els mascles. Els individus de talla inferior a 30 cm són
immadurs.

Les larves es troben al llarg de tota la costa catalana de juny a setembre. Són particularment
abundants entre el delta de l’Ebre i Blanes. L’abundància actual de larves és lleugerament
superior a l’observada durant els anys 80 i des d’aleshores ençà la seva distribució s’ha estès
cap al nord.
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3.6. Alatxa (Sardinella aurita)

3.6.1. Captures
Aquesta espècie pelàgica té un valor gastronòmic i comercial escadusser (3€/kg aprox). Es
pesca bàsicament amb la teranyina (professional); però no es pesca amb cap mètode
recreatiu.
L’estacionalitat i evolució de les seves captures a la zona de la Mar Catalana ja havia estat
estudiada anteriorment per Sabatés et al (2006), els nostres resultats actualitzen i confirmen
aquest estudi anterior. Les captures són més abundants als ports del centre i centre-sud de
Catalunya que no pas al nord (Fig. 18). Barcelona destaca perquè compta amb una flota
important d’encerclament
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Fig. 18. Captures d’alatxa als ports catalans (2000-2010)

Durant el període 2000-2010 les captures desembarcades a la costa catalana oscil·laren entre
1800 i 200 t (Fig. 19). Són captures molt baixes en relació a les captures de les espècies
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objectiu de la flota d’encerclament (anxova i sardina). L’estudi de Sabatés et al (2006) va
demostrar que les captures havien augmentat durant les darreres dècades (des dels anys 70),
sobretot al nord de Catalunya. Es pesca sobretot a la primavera-estiu.

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi.
Les enquestes realitzades a pescadors professionals d’encerclament de Cap de Creus revelen
que aquesta espècie es començà a pescar per la zona de Cap de Creus els anys 60.
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Fig 19 Evolució de les captures d’alatxa a Catalunya
A la zona de Cap de Creus, tot i què no s’enregistra a cap port dades sobre la captura
d’alatxa, les dades de captures del port més proper on s’enregistren dades de captura
(l’Escala) ens mostra una tendència creixent des de mitjans dels anys 90 (abans no es
capturava en quantitats importants). L’estacionalitat en aquest port però no és clara.
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3.6.2. Reproducció

Tots els exemplars capturats estan per sobre la talla L50, i per tant no podem estimar la talla
de maduració per a la nostra zona. La sex-ratio està molt esbiaixada: només hem trobat 26
femelles de un total de 103 individus.

La posta a la zona de Cap de Creus té lloc entre juny i agost. La majoria d’individus
mostrejats (tots de finals de juny a agost) estan entre la plena maduració i el final de la posta.
Concretament hi ha la meitat de les femelles que estan en plena posta, amb els ous ja
totalment desenvolupats i apunt de ser alliberats. Una de les femelles ja tenia els ovaris buits
(post-posta). Pel que fa als mascles, la gran majoria té els testicles plens d’esperma, malgrat
que un tenia els testicles ja en post-posta i dos individus més probablement també (testicles
parcialment buits).
La reproducció de l’alatxa a altres llocs de la Mediterrània ja ha estat descrita. Segons
aquests estudis, la talla de maduració al Mediterrani és menor que a l’Atlàntic. Diferents
cites afirmen que la fecunditat és molt variable entre individus, ja què es considera una
espècie de reproducció molt plàstica, adaptable. Actualment, les larves d’alatxa es troben al
llarg de tota la costa catalana de juny a setembre i són particularment abundants entre el delta
de l’Ebre i Blanes. L’ abundància de larves d’alatxa ha augmentat respecte als anys 80 així
com la seva distribució cap al nord, segons ja va detectar un estudi anterior (Sabates et al
2009)
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3.7 Espet (Sphyraena sphyraena) i barracuda (S. viridensis)

3.7.1 Captures
Són dues espècies que tenen un valor gastronòmic i econòmic baix (uns 4 €/kg). Es pesquen
amb els següents arts professionals: palangre, bolitxa, teranyineta, tremall i arrossegament,
prop de la costa. Pel que fa la pesca recreativa, bàsicament es captura amb el curricà. En els
nostres mostrejos hem obtingut els exemplars bàsicament amb teranyineta, i tremall al Golf
de Roses. La S. viridensis es considera més termòfila que la S. sphyraena.
Les captures enregistrades a les confraries no distingeixen entre una espècie i l’altra sinó què
es comercialitzen conjuntament i per això fem referència a les captures d’ambdues espècies
conjuntament. Hi ha un gradient latitudinal clar: les captures augmenten de nord cap a sud,

Sphyraena sphyraena
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Fig. 20. Distribució de les captures de Sphyraena spp als ports de Catalunya
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Durant el període 2000-2010 les captures a Catalunya oscil·laren entre 40 i 80 t anuals sense
que s’observi cap tendència marcada (Fig. 21).

Fig. 21 Evolució de la captura de barracuda i espet a Catalunya, per art de pesca4 (tots els
ports de la costa catalana conjuntament).
A la zona del cap de Creus, s’enregistren captures al port de Roses des del 2005 i amb la
bolitxa al Port de la Selva des del 1993 amb una tendència clara a l’alça a ambdós sèries
(Fig 22 i 23). L’estacionalitat és clara: les captures màximes s’obtenen a l’estiu i tardor
(juliol-octubre ; Fig 23).
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Fig 22 Sèrie temporal de captura per unitat d’esforç (número d’individus per calada) de
l’espet/barracuda (Sphyraena sp) amb bolitxa a Port de la Selva
4

La separació de la captura per art de pesca és orientativa
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Fig. 23 Estacionalitat (dalt) i evolució interanual (baix) de les captures d’espet i barracuda al
port de Roses. S’indica la tendència amb una línia discontínua.

S. sphyraena sí estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons es
desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi. En canvi la S. viridensis no està descrita.
Respecte S. viridensis, que és l’espècie que hom considera més clarament termòfila, les
enquestes revelen que la totalitat de pescadors professionals la coneixen i que el 32% dels
pescadors l’han pescada en algun moment. Segons els pescadors fa com a mínim 50 anys
que es pesca amb tremall i bolitxa. El 40% dels pescadors manifesten que la tendència en la
seva captura és creixent; un 6,7% que s’ha mantingut; un 53% no saben. Sol ser una captura
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de caire ocasional, tot i que algun pescador amb la teranyineta n’ha capturat quantitats molt
grans puntualment (fa uns 10 anys enrere), ja que van en mola. Es sol capturar més cap a
l’estiu. Els pescadors recreatius entrevistats confirmen la captura amb curricà al Golf de
Roses. Amb tot, cal dir que els pescadors atribueixen a S. viridensis els individus més grans
amb bandes transversals mentre que atribueixen a S. sphyraena als individus més petits sense
bandes transversals5

3.7.2 Reproducció

Pel que fa a S. viridensis la posta dels individus capturats té lloc entre els mesos de maig i
agost. Durant el juliol i agost del 2010 es veuen tots els ous del mateix diàmetre, la qual cosa
suggereix una posta relativament sincrònica, en pocs dies. La post-posta és entre setembre i
novembre, la regeneració al novembre i el desenvolupament gonadal al març- abril. El rang
de talles dels mascles és de 28 a 87,5 cm. Per sobre de 30 cm tots els mascles són madurs. El
rang de talles de les femelles és de 46 a 100 cm i totes eren sexualment madures. Segons les
dades recollides durant tot el mostreig, la sex ratio és a favor dels mascles (62% mascles,
38% femelles), la qual cosa ja va ser observat per Morato (2001).
Pel que fa a S. sphyraena, segons les nostres dades la posta comença el maig i s’allarga fins
l’agost. De setembre a novembre els individus estan en post posta. De desembre a febrer
estan en regeneració (madur però resting) i de març a abril en desenvolupament El rang de
talles dels mascles és de 23,5 a 43,5 cm. Els mascles per sobre dels 28 cm són madurs. El
rang de talles de les femelles és de 29 a 49 cm i totes eren madures. La proporció de sexes de
la població capturada és l’inversa que a S. viridensis : 63% femelles i 37% mascles

Les gònades post-posta i les immadures tenen dipòsits de greix en les dues espècies.
Hi ha presència de larves de Sphyraena sp6. al llarg de tota la costa catalana de juny a
setembre de 2003 i 2004. Tot i què no es una espècie abundant a les mostres de plàncton, la
seva abundància ha augmentat respecte a la observada als anys 80.

5

Per a diferenciar ambdós espècies, cal no només mirar les bandes transversals sinó l’existència o no d’escates
al preopercle
6
Probablement és S. sphyraena
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3.8 Sorell de penya, pàmpol, palometa (Trachinotus ovatus)

3.8.1 Captures

Es una espècie que té un valor econòmic i gastronòmic limitat (uns 4 euros / kg). Es pesca
bàsicament amb la teranyineta (professional) però no s’enregistren les captures a cap llotja
catalana. Pel que fa la pesca recreativa, es pesca amb curricà i grumeig. En els nostres
mostrejos hem obtingut els exemplars bàsicament amb teranyineta al Golf de Roses

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus pels anys 80, segons es desprèn de
la Col·lecció Joan Ortensi (conté un exemplar capturat a l’agost de 1985). El 52% de
pescadors professionals entrevistats coneix aquesta espècie i l’ha pescada alguna vegada.
Dels pescadors costaners recreatius enquestats, la meitat la coneixen i l’han pescada alguna
vegada al grumeig i al curricà. Els pescadors asseguren que fa com a mínim uns 40 anys que
es pesca a la zona de Cap de creus amb arts menors, tot i que altres pescadors asseguren que
tan sols fa 25 anys que es pesca a la zona i que abans no se n’agafava. Es pesca a la
primavera, l’estiu i la tardor. Un 35,7% dels pescadors diu que la tendència de la seva
captura és creixent; un 21,4% que la tendència s’ha mantingut; un 43% no ho sap. La
majoria de pescadors (57%) diu que és una pesca ocasional

3.8.2 Reproducció
Els nostres resultats indiquen que la posta es produeix durant el mes d’agost, quan totes les
gònades estan a punt de posta. Durant aquest mes, les femelles més grans tenen ous en
diferents estadis (segurament fan diverses postes), però abunden els grans vitel·logènics. Els
individus més grans doncs estan en condicions de fer la posta de forma gairebé immediata. A
partir de setembre (i algun individu a l’agost) ja només trobem post-posta. Els individus de
maig (4 individus) estan en fase de regeneració o inici de desenvolupament de la gònada. El
juny tenim un sol individu que estava en fase de desenvolupament avançat (spawning
capable)

Hi ha presència de larves al llarg de tota la costa catalana de juny a setembre de 2003 i 2004.
Cal destacar que no hi havia registres de la presencia de larves els anys 80
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3.9 Moixó (Argentina sphyraena)

3.9.1 Captures
El moixó és una espècie demersal que es captura exclusivament amb l’arrossegament (art de
pesca professional). Té un valor gastronòmic elevat entre els pescadors, tot i que no massa
entre els consumidors en general (uns 5€/kg). Les captures màximes a la costa catalana
s’obtenen als ports del nord (sobretot Roses i Palamós) i en segon terme als ports del sud
(Fig 24). Per tant no existeix un gradient latitudinal massa clar.

Fig 24. Distribució de les captures de moixó als diferents ports de Catalunya.
L’evolució temporal de les captures a Catalunya tampoc mostra una tendència definida (Fig
25).
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Fig. 25. Evolució de les captures de moixó a tot Catalunya
A la zona del Cap de Creus s’enregistren les captures de moixò des del 2000 al port de
Roses. Les dades mostren que les captures màximes s’obtenen a finals de primavera i estiu
(maig-agost) i que hi ha una certa tendència decreixent de les captures (Fig. 26). L’anàlisi
Box-Jenkins de series temporals mostra un relació negativa de les captures de moixò a Roses
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Fig. 26. Estacionalitat (dalt) i evolució interanual (baix) de les captures de moixó al port de
Roses. S’indica la tendència amb una línia discontínua.
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De les enquestes efectuades als pescadors professionals es desprèn que la totalitat d’ells la
coneixen i el 100% dels pescadors d’arrossegament l’ha pescada. Segons els pescadors, amb
el palangre es pesquen els individus de mida més gran. Segons ells, és una espècie que
sempre s’ha pescat a la zona de Cap de Creus i tothom diu que es pot pescar durant tot l’any.
El 100% dels pescadors diu que s’ha mantingut la seva pesca al llarg dels anys, tot i que és
una pesca que presenta una gran variabilitat interanual. Es pesca en zones de brut i grapissar
entre 80-100 aproximadament.

3.9.2. Reproducció

Tots els exemplars capturats es troben per sobre de la talla de maduració. La posta és de
gener a abril, mes en que comença la postposta. El novembre els individus capturats estan en
desenvolupament gonadal. Els nostres resultats lliguen totalment amb la poca informació que
hi ha publicada sobre la reproducció d’aquesta espècie.
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3.10 Altres espècies (poc freqüents / rares)
3.10.1 Raor (Xyrichthys novacula)
Es pesca amb els següents arts professionals: tremall,
palangre, arrossegament. Pel que fa la pesca recreativa, es
pesca amb fluixa. A la costa catalana nomes s’enregistren les
captures d’aquesta espècie als ports d’Arenys de Mar i de
Mataró molt recentment, la qual cosa no permet cap anàlisi
fiable. Les dades d’ambdós ports mostren que la màxima
captura és a l’estiu entre maig i setembre.

Al maig de 2011, es va poder obtenir dos exemplars capturats al Golf de Roses, davant de la
desembocadura del riu Muga. Es tracta d’un mascle adult de 19 cm i d’una femella adulta de
18,5, que semblen estar en fase de regeneració gonadal o de post-posta. Segons els estudis
efectuats per altres autors a altres llocs, es tracta d’una espècie hermafrodita proterogínica
que fa harems en els quals hi ha un mascle dominant. El pic de reproducció és a l’agost i les
femelles aconsegueixen la talla de primera maduresa als 10 cm i la L50 (talla en què el 50%
dels individus està madur) és de 12.5 cm.

Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi.
Segons les entrevistes, un 43% dels pescadors professionals la coneix. D’aquests un 72,7%
l’ha pescada alguna vegada i la resta l’ha vista a algun altre pescador o a la peixateria. El
100% dels pescadors diu que és ocasional. Els pescadors costaners recreatius entrevistats no
la coneixen. Segons la majoria dels pescadors professionals entrevistats no fa gaires anys que
s’ha començat a pescar (8-10 anys màxim) tot i que un pescador jubilat (Josep Marès) va dir
que ja fa més anys que se’n pesca a zones de sorra (8-10 exemplars era relativament comú).
Ningú ha sabut què contestar a la pregunta de la tendència perquè se n’agafen massa pocs.
Es pesca a la primavera i a l’estiu.

Cal dir també que submarinistes de Mare Nostrum varen observar fent immersió, per primer
cop a la zona de la Costa Brava, concretament a Cala Montgó (l’Escala) el 6/11/2009, un
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exemplar de raor. http://marenostrum.org/nuestrascostas/cbbuceo/montgo/index.htm. El
mateix equip va poder observar durant l’agost de 2006 tres examplars més a la zona de
Palamós (http://marenostrum.org/buceo/apnea/lakelugano/index.htm).

3.10.2 Saboga (Alosa fallax)

Es pesca amb tremall, solta, teranyineta, teranyina i
arrossegament (arts professionals) tot

i què no té valor

comercial ni gastronòmic. A la costa catalana no s’enregistren
les captures d’aquesta espècie. Es considera una captura
ocasional en qualsevol tipus de pesca (entre 2 i 3 captures
l’any, tot i que en casos excepcionals se n’han arribat a
capturar un centenar a l’any). No es té constància que es pesqui amb pesca recreativa.

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus pels anys 80, segons es desprèn de
la Col·lecció Joan Ortensi (hi ha un individu capturat el febrer de 1985)
El 90% dels pescadors professionals la coneixen i el 45% d’ells l’ha pescada alguna vegada
(pràcticament tots els pescadors artesanals). Tots ells diuen que l’han pescada des de sempre,
però amb una tendència decreixent amb els anys, excepte dos pescadors que consideren que
la seva captura s’ha mantingut en el temps. Asseguren que els individus pescats poden pesar
més de 2kg. Segons la diversitat de respostes del pescadors es dedueix que es pot pescar
durant tot l’any, tot i que més intensament els mesos de tardor i hivern, i que es pesca a
zones de platja i roquissar indistintament

Durant el mostreig hem pogut obtenir 15 exemplars capturats amb arrossegament a
profunditats fins a 100 metres per la zona del Golf de Roses – Cap de Creus, entre gener i
maig de 2011, i que mesuraven entre 24 i 63 cm de longitud total. Per tant només tenim 15
gònades analitzades, que indiquen que al març s’inicia el desenvolupament gonadal, a l’abril
la majoria d’individus estan en posta i al maig és dóna en la fase de post-posta.
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Els resultats concorden amb la bibliografia, excepte en dos exemplars capturats el mes de
gener i que ens van semblar en posta. Hi ha tres exemplars capturats a mar amb ous hidratats
(actively spawning), fet curiós perquè en teoria la posta es realitza en aigua dolça.
Dels individus capturats, només el 19% eren mascles.

3.10.3 Ballesta (Balistes capriscus=carolinensis)

És una espècie que es captura de manera accidental a la costa
catalana. No té valor comercial, tot i que sí gastronòmic (però
pràcticament ningú el consumeix i normalment es torna a mar
un cop pescat). Només s’enregistren les seves captures als
ports de l’Ampolla i Roses (Fig. 27)
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Fig 27 Distribució de les captures de peix ballesta a la costa catalana

Es captura bàsicament amb arts menors (tremall, solta, teranyineta, nanses per sèpia),
arrossegament i palangre i de les dades de tot Catalunya no es detecta cap tendència (Fig 28)
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Fig 28 Evolució de les captures de peix ballesta a la costa catalana per art7
A la zona de Cap de Creus les captures només s’enregistren a Roses tot i què de manera molt
irregular (no permet veure cap tendència). Amb tot, cal dir que aquesta espècie no estava
descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80 (Col·lecció Joan Ortensi).

Un 70% dels pescadors professionals entrevistats coneix i ha pescat aquesta espècie alguna
vegada. Es pesca des de fa uns 60 anys com a mínim segons un dels pescadors més vells que
s’ha entrevistat, tot i que s’ha de tenir en compte que altres pescadors d’edats similars no la
coneixien. En general la resposta més comuna a la pregunta sobre la tendència en les
captures, ha estat que les captures s’han mantingut sempre sense cap tendència marcada, tot i
que algun pescador ha comentat que fa 2 o 3 anys que en veu més per la llotja. S’ha de tenir
en compte que és una espècie que es captura de forma molt ocasional i que el pescador li
presta molt poca atenció i que per tant les respostes poden estar esbiaixades. El més comú és
capturar-ne un màxim de 5 ò 10 a l’any. Es sol pescar més a la primavera i estiu

En quant a la seva reproducció, tots els individus capturats (7 durant el mes de maig i tardor)
estan per sobre de la talla de maduració (segons Fishbase és 16cm). Tots estan
desenvolupament, excepte una femella petita capturada al setembre que probablement està
en regeneració. Segons Fishbase a Ghana (Àfrica) la posta té lloc a la tardor-hivern però a
les nostres aigües, segons els exemplars recol·lectats, es deu donar més tard.
7

La distribució de les captures per art és orientativa
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3.10.4 Llengua de bacallà (Molva molva)
És una espècie típica d’aigües fredes. Es distribueix des de la península de Kola i d’Islàndia
al Golf de Biscaia. Les captures accidentals es donen a l’Atlàntic, al llarg de la costa de
Portugal i al Mediterrani occidental. Al nord i l’oest d’Escòcia l’espècie és més homogènia i
els corrents els hi proporcionen la barreja i dispersió dels ous i larves.
També es distribueixen en el nord-oest i nord-est Atlàntic, sud de Groenlàndia i Canadà,
des d’Islàndia fins al Marroc i al mar Mediterrani, majoritàriament per la part nord-oest. Les
àrees on la Molva molva té ocurrència segons la FAO són el nord-est i nord-oest Atlàntic, el
Mediterrani i el Mar negre on es considera nativa. També es pot trobar al llarg de la
plataforma del Mar de Noruega i és comuna a les Illes Shetland i al sud-oest del Mar de
Barents. A l’Atlàntic Nord les captures han disminuït considerablement durant les darreres
dècades.

És una espècie bentònica que habita substrats rocosos i arenosos en profunditats de 60-1000
m. Els immadurs solen trobar-se més cap al litoral entre els 15-20 m entre les roques. Es
tracta d’una espècie predadora i els adults es consideren els principals depredadors del seu
hàbitat. A l’Atlàntic Nord la seva dieta es compon de peixos com el bacallà, peixos plans,
l’areng i el llenguado, llagostes, cefalòpodes i estrelles de mar. Té una dieta piscívora
complementada amb cefalòpodes, crustacis i equinoderms. Segons estudis efectuats a
l’Atlàntic es tracta d’un animal solitari i gregari que no realitza migracions de molta
distància, i les que realitza són migracions batimètriques per reproduir-se, ja que per la
reproducció els individus madurs ascendeixen a profunditats menors. En els Fiords de l’oest
de Noruega ( a una profunditat entre 80 i 100 m) mostra un ritme d’activitat crepuscular amb
majors nivells d’activitat de natació a l’alba i al capvespre. En els períodes inactius roman
dins d’un àrea central petita que és la zona on es troba el seu hàbitat predominant. A
l’Atlàntic nord el període de reproducció de Molva molva es dóna de març a juliol entre 50 i
200 m. Entre 100 i 300 m al sud d’Islàndia i al llarg de la isòbata de 200 m, del nord
d’Escòcia al Golf de Biscaia la reproducció es dóna lloc durant els mesos de febrer a juny.
L’època de reproducció en el Mediterrani es dóna d’abril a juny segons dades dels anys 60 i
80, quan encara es capturava l’espècie (Lozano, 1960; Nadal i Sunyer, 1981). Els adults
s’agrupen per la reproducció en els mesos de febrer a juny.
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Es té constància d’una captura l gener de 1910 a Tarragona, i la segona el 31 de maig del
mateix any. El segon exemplar va ser agafat amb palangre, pesava 15 kg i els pescadors la
coneixien com a “Llengua de bacallà”. A la zona de Cap de Creus es pescava amb palangre
de manera ocasional (entre 4 i 7 exemplars /any) segons el treball de Nadal i Sunyer (1981),
a aigües profundes (120-250 metres) al nord de Cap de Creus. Allí, era pescada per un uns
palangrers de Llançà de maig a agost. A primers d’agost de 1981 es va capturar un exemplar
a 200 m de profunditat (amb palangre) que feia una longitud de 110 cm i un pes de 8 kg
(fotografia a sota). Les captures de Molva molva es realitzaven ocasionalment en aigües del
nord del Cap de Creus, a una profunditat entre 120 i 250 m a prop del punt 42º23’N, 3º23’E,
que al 1981 era una zona freqüentada pels pescadors de Llançà i Port de la Selva, que
pernoctaven a la cala de Culip. Actualment els pescadors de Cap de Creus asseguren que té
una baixa o gairebé nul·la presència a la zona, ja què es captura ocasionalment (una vegada o
dues per any), tot i què no hem pogut verificar que aquestes captures es tractin de M. molva
(podria ser M. macrophtalma). Per tant, tot i què no es disposa d’informació suficient per
determinar que l’espècie s’hagi extingit localment de la zona de Cap de Creus, hi ha indicis
que sí s’ha extingit.

Exemplar de Molva molva capturat per Eugeni
Fulcarà i Cervera a l’agost de 1981 en aigües
de Cap de Creus. Font: Toni Fulcarà
Bini (1970) esmenta les cites sobre aquesta espècie realitzades per Carus a Gènova, Gaeta,
Palermo i Catania (Sicília) el 1893, i Gaeta al nord de Nàpols. També comenta una captura el
8 d’agost de 1967 al Golf de Gènova d’un exemplar de 126 cm de longitud i 12,2 kg de pes.
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L’exemplar del Golf de Gènova resideix conservat a la Collezione di Studio (Acquario di
Milano), i també consten dos individus més de Gaeta i Savona conservats al Museu di Storia
Naturale di Genova (Nadal i Sunyer 1981). No es té constància que es pesqui actualment M.
molva en aquestes zones, tot i què caldria un estudi més profund en aquelles aigües.
A l’Atlàntic Nord, s’ha demostrat que Molva molva és una espècie molt vulnerable a la
sobrepesca, ja que igual que Molva macrophtalma, és de creixement lent i les poblacions
necessiten molt de temps per reclutar nous individus. L’estat dels estocs a l’Atlàntic encara
és desconegut, fins i tot el número de poblacions que existeixen, però hi ha un clar descens
de captures que mostren que l’espècie es troba en declivi i fins i tot, l’estat de la població es
podria trobar a prop del 50% del màxim registrat. Segons les observacions realitzades en les
zones ICES, es pot veure que durant molts anys hi ha hagut una forta explotació d’aquesta
espècie, sobretot durant els anys 70, i a partir d’aleshores s’ha establert un nivell més baix de
captures. No obstant, en algunes zones d’Europa es pot veure una tendència positiva, però
encara molt inferior als nivells dels anys 70. Cal tenir en compte que en moltes pesqueries
l’esforç pesquer ha disminuït degut a que les embarcacions han passat a capturar bacallà, o
perquè es troben subjectes a regulació que els hi restringeix les captures i això pot donar una
CPUE més alta. A més, tot i què el número d’embarcacions i de dies de pesca ha disminuït
de forma general, les embarcacions disposen de potències més grans i el número d’hams
utilitzats per embarcació també ha augmentat.
Al Mar del Nord, la temperatura del fons ha augmentat 1,6ºC en 25 anys i l’augment d’un
grau es va donar només entre 1988-1989. Aquest augment de temperatura també coincideix
amb un desplaçament cap al nord del Corrent del Golf i una entrada més forta de l’Atlàntic
al mar del Nord. Com a conseqüència la salinitat del Mar del Nord va ser inferior a la de la
dècada de 1980. Segons estudis realitzats, dos terços de les espècies de peixos del mar del
Nord s’han desplaçat cap a latituds més elevades (Dulvy et al. 2008), entre les que s’inclou
Molva molva, per efecte de l’augment de la temperatura de l’aigua. Amb tot, hom creu també
que

el canvi de l’abundància i distribució de la Molva molva també ve afectat per

l’explotació pesquera. Segons Dulvy et al (2008), l’explotació pesquera pot ser un factor més
important pel que fa a l’abundància d’espècies que el canvi en la temperatura de l’aigua en el
Mar del Nord.
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3.10.5 Amplòia (Sprattus sprattus)

Es una espècie que actualment gairebé no es captura a
Catalunya, tot i què abans dels anys 80 era freqüent
capturar-la amb la teranyina. L’única sèrie temporal que
hom ha pogut reconstruir, basada en les dades de
captura/dia amb una teranyina al Port de la Selva,
mostren que les captures eren abundants fins a principis
dels anys 80, després es va deixar de pescar en quantitats importants i ja no es va enregistrar
més. Aquestes dades concorden amb les entrevistes efectuades a pescadors vells de
teranyina, que reconeixen que aquesta espècie va deixar de ser pescada a principis dels 80
(Fig 25). Actualment l’espècie només es captura a les aigües més fredes del Golf de Lleó (al
nord de la zona d’estudi, on les aigües són més fredes), tot i que no hem pogut obtenir cap
exemplar. La Fig 29 mostra també com l’estacionalitat era clara: les captures màximes
corresponien a finals d’hivern quan les temperatures eren més baixes.

Fig 29. CPUE (kg/dia) d’amplòia capturada amb una teranyina d’un pescador de Port de la
Selva (Doro), comparat amb la temperatura del mar a 0 metros a l’Estartit.
Amb tot, a través de les entrevistes hem pogut esbrinar que una teranyina de l'Escala va
agafar amplòia en grans quantitats al mes de març de 2011 per la zona de Cap de Creus. Un
dels pescadors de teranyina amb més experiència de l’Escala diu que feia més de 40 anys
que no s’agafava amploia. També nosaltres vàrem poder obtenir 5 amploies petites (entre 7 i
7.5cm) capturades el mes d’abril per una teranyina de Roses, i van assegurar que feia temps
que no en veien.
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3.10.6 Bacora (Thunnus alalunga)

Es una espècie pelàgica que té un valor comercial
elevat, tot i que es captura rarament i no
s’enregistra a llotja. No hem pogut obtenir dades
biològiques però sí que hem pogut reconstruir una
sèrie temporal de CPUE amb les dades de la
bolitxa a Port de la Selva (Fig. 30) i que mostra
una tendència creixent amb el pas dels anys.
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Fig. 30. CPUE (número d’individus per calada) de la bacora pescada amb bolitxa a Port de la
Selva
Així mateix, les dades de CPUE de bacora capturades amb arts menors per un pescador de
Port de la Selva (Morell) també mostren una tendència creixent (Fig 31)
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Fig. 31 Distribució de les captures d’un pescador de Port de la Selva (Morell) amb arts
menors1987-2009.
Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi

3.10.7 Sírvia, lletja (Lichia amia)

Es una espècie pelàgica que té un valor comercial elevat,
tot i què es captura rarament i sovint no s’enregistra a llotja.
No hem pogut obtenir dades biològiques però sí que hem
pogut reconstruir una sèrie temporal de CPUE amb les
dades de la bolitxa a Port de la Selva (Fig. 32) i que mostra
una tendència creixent amb el pas dels anys.
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Fig. 32. CPUE (número d’individus per calada) de la lletja pescada amb bolitxa a Port de la
Selva
Les dades de captura enregistrades al port de Roses ens mostren també una tendència
creixent i una estacionalitat marcada, amb el màxim de captures el maig (Fig 33)
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Fig. 33. Estacionalitat (dalt) i evolució interanual (baix) de les captures de la lletja al port de
Roses. S’indica la tendència amb una línia discontínua.
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Així mateix, les dades de la pesca recreativa disponibles mostren com proporcionalment les
captures de L. amia han aparegut recentment (2011) a la captura de la pesca del bonítol amb
grumeig (Fig. 34). Aquesta espècie sí estava descrita a la zona de Cap de Creus a les dècades
del 70 i 80, segons es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi.
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Fig 34 Pesca recreativa amb grumejar al Golf de Roses, dades de J. Romans

34.10.8 Mycteroperca rubra
És una espècie de la família dels neros típica d’aigües càlides. Amb les entrevistes de
pescadors tenim constància que un pescador recreatiu en va agafar una l’estiu de 2006 a
Punta Figuera (Cap de Creus). Veure foto.

Fotografia d’un exemplar de Mycteroperca rubra d’uns 45 cm capturat l’estiu de 2006 per
un pescador recreatiu a Punta Figuera (Cap de Creus)
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Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi

3.10.9 “Vieja” (Sparisoma cretense).
Es una espècie típica d’aigües càlides (molt freqüent per exemple a les Illes Canàries, on és
molt preuada), desconeguda fins al moment a la zona d’estudi. Vam poder recuperar un S.
cretense juvenil de 9cm pescat per un pescador artesanal amb tresmall al Golf de Roses el
mes d’abril de 2011 (foto)

Foto d’un exemplar de S. cretense juvenil (9cm) pescat per un pescador artesanal amb
tresmall al Golf de Roses el mes d’abril de 2011
A través de les entrevistes a un pescador submarí també tenim coneixement que el mes de
febrer de 2011 aquest pescador va veure, fent immersió a la zona de Palamós, un exemplar
de S. cretense que, per la coloració que tenia (vermell) i la mida es tractava probablement
d’una femella adulta (el mascle adult té un color gris - marró i els juvenils són de color
marró-verdós).

Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi. Per tant les nostres cites confirmen per primer cop
la seva existència a les aigües de la Costa Brava
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Foto d’una femella adulta de S. cretense observada per un pescador submarí l’estiu de 2010.
Font: Fishbase

3.10.10 Sama (Dentex gibbosus).
És una espècie típica d’aigües càlides (per exemple és molt comuna a la zona d’Almeria). A
través de les entrevistes hem pogut esbrinar que un pescador submarí de Palamós va veure
fent immersió, el 5 de maig de 2010, una sama a la zona de Palamós. Diu que l’ha vist
alguna altra vegada per la zona del sud de Tossa, però mai tan al nord. No s’ha de confondre
amb Pagrus auriga (també té el radi llarg però té franges vermelles al cos)

Foto d’un Dentex gibbosus (Font: Fishbase)
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Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi.

3.10.11 Fistularia commersonii

És una espècie típica d’aigües càlides. Sabem que el desembre de 2007 dos bussejadors de
Mare Nostrum (http://marenostrum.org/vidamarina/animalia/peces/fistularia/index.htm)
varen observar per primer cop a la Costa Brava un exemplar solitari de F. commersonii a
Palamós, a 5 metres de profunditat.

A més, un pescador submarí va capturar un exemplar de F. commersonii el 13/12/2010 a 3 m
de profunditat i 20 m de la costa de Palamós, prop del port esportiu a la Cala Sta. Margarida,
a mitges aigües sobre fons rocós, totalment immòbil i amb tons de color blau elèctric, a una
temperatura de 13ºC (veure foto).

Foto de F.commersonii capturada per un pescador submarí de Palamós el desembre de 2010. Font:
S. Vila (UdG)

Aquesta espècie no estava descrita a zona de Cap de Creus a les dècades del 70 i 80, segons
es desprèn de la Col·lecció Joan Ortensi
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3.10.12 Anfòs bord (Epinephelus costae)

Segons els seguiment subaquàtic de peixos que va fer el CSIC a Cap de Creus (GarcíaRubies et al 2008), a la zona de Massa d’Or es va poder observar reproductors d’anfòs bord.

Foto d’anfòs bord (Font: F. Turano)

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus pels anys 80, segons es desprèn de
la Col·lecció Joan Ortensi (hi ha un individu capturat el febrer de 1985)

3.10.13 Bacoreta (Euthynnus alletteratus)
És una espècie típica d’aigües càlides. Un pescador recreatiu en va capturar una de 35 cm
amb grumeig el 20/09/2011 a Punta Falconera (Cap de Creus). Veure foto

Foto de bacoreta pescada per un pescador recreatiu el 20/09/2011 a Cap de Creus

Aquesta espècie sí estava descrita a zona de Cap de Creus pels anys 80, segons es desprèn de
la Col·lecció Joan Ortensi (hi ha un individu capturat el febrer de 1985)
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3.10.14 Guiula o donzella (Coris julis) de coloració atlàntica

Tot i que la guiula (Coris julis) és una espècie típica dels fons de roca i posidònia de la costa
Brava, uns submarinistes varen poder observar-ne una de coloració atlàntica a Caials
(Cadaqués) el 10/ 06 / 2011. Amb tot, segons Corbella et al (1996), cada vegada és més
freqüent veure aquesta coloració al Mediterrani. A part de la coloració, una de les coses que
sembla més característic és el peduncle caudal i l’aleta caudal negre. La coloració de
l’individu observat és típica d’un mascle terminal (a les guiules hi ha hermafroditisme
parcial: hi ha mascles i femelles "per naixement", però després, algunes femelles -no totespassen a ser mascles)

Foto de Coris julis de coloració atlàntica (Font: A. Ollé)
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3.10.15 “Manta” (Mobula mobular)

Aquesta és una espècie de condricti subtropical. Segons les observacions efectuades per
investigadors del projecte Ninam (www.projecteninam.org), es va observar dos individus. El
primer el 1/08/2010 a 42º 20,30' N, 003º 19,56' E, a 2 milles nàutiques al NE de ap de Creus,
a profunditat de 120 m, just abans del talús cap el rec submarí de Cap de Creus, i l’altra el
13/8/2011 a 2 milles nàutiques al NE de Cap de Creus

Foto de M. mobular observada a l’agost de 2010 davant les costes de cap de Creus
Així mateix, vàrem anotar la captura d’una Mobula mobular per una barca d’arrossegament
a 8 milles davant de les Illes Medes el 6/09/2010 i que pesava 57kg (es va vendre al port de
Roses); veure foto

Foto d’una Mobula mobular capturada per un vaixell d’arrossegament el setembre de 2010
davant de les Illes Medes
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4) DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
Globalment, els resultats d’aquest estudi proporcionen indicacions clares dels canvis que
s’estan produint d’espècies d’aigües càlides i fredes a la costa del Parc Natural de Cap de
Creus i a les zones adjacents (Golf de Roses i Golf de Lleó). Cal tenir present que aquestes
aigües són de les més fredes de la Mediterrània i, per tant, on aquests canvis els podem
detectar millor.

Per les espècies d’aigües càlides (taula 4), els resultats obtinguts ens mostren un patró de
distribució latitudinal clar –són menys abundants a la zona nord de Catalunya on les aigües
són més fredes i més abundants a la zona sud de la costa catalana, on les aigües són més
càlides. Així mateix, els resultats ens confirmen per primer cop l’augment de l’abundància
d’aquestes espècies a la zona de Cap de Creus i a les aigües adjacents (tot i què força cops no
s’observa aquest patró a nivell de tot Catalunya). Les entrevistes efectuades als pescadors, i
les dades d’una col·lecció zoològica de Roses amb mostres recollides entre els anys 80, ens
confirmen en general aquests resultats, així com l’anàlisi de sèries temporals Box-Jenins de
dues espècies: Coryphaena hippurus i Pomatomus saltatrix. En general són espècies que es
capturen en quantitats prou importants (excepte C. hippurus8).

Els estudis que hem realitzat en quant a la reproducció de 9 espècies d’aigües càlides (taula
4) per les quals s’ha pogut fer un mostreig biològic constaten que aquestes espècies es
reprodueixen actualment a Cap de Creus. D’aquestes espècies, Balistes capriscus i
Sphyraena viridensis no estaven descrites a Cap de Creus els anys 70-80 (col·lecció J.
Ortensi). De. B. capriscus no hem pogut tenir prous dades per indicar el període de
reproducció.

8

De la melva (A. rochei) només varem poder obtenir 5 exemplars per motius logístics, tot i què les captures
d’aquesta espècie són importants
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Taula 4. Resum de la informació sobre les espècies d’aigües càlides en què hom ha pogut fer un mostreig biològic
Espècie

Núm.

Període posta Presència

individus

a Cap Creus anys 70-80 captures Cap captures

analitzats

2010-2011

Cap Creus

Màximes

de Creus

2010-11
Pomatomus saltatrix

Trachinotus ovatus

Sphyraena

118

76

309

Juny-agost

Agost

Maig- agost

Sí

Sí

Maig- agost

larves

Gradient

costa abundància larves latitudinal

Creus catalana

costa

catalana captures

costa

(anys)

(anys)

(1983-84/2003-04)

Estiu-Tardor

Augment

Juny- setembre

Augment (sobretot Creixent cap al

2005-2010

2005-2010

(1983-84;2003-04)

al nord)

-

-

Juny- setembre

Augment

(2003-2004)

dècada 80)

Juny-setembre

Augment8

Estiu-Tardor
123

Cap

Període presència Tendència

catalana

sud
(absent -

Sí

sphyraena
Sphyraena viridensis

Tendència

No

2005-2010

Augment
1983-2011

9

(Sphyraena sp.)

Creixent cap al
sud

(1983-84;2003-04)
Pomadasys incisus

173

Juny-setembre

Sí

-

-

-

-

Sardinella aurita

103

Juny-agost

Sí

Poc clar

Augment

Juny- setembre

Augment (sobretot Creixent cap al

1995-2010

1995-2010

(1983-84;2003-04)

al nord)

Estiu-Tardor

Augment

Juliol- setembre

Augment

2005-2010

2005-2010

(2003-2004)

dècada 80)

sud

Coryphaena

8

estiu

Sí

hippurus

-

centre i sud
(absent Creixent cap al

Balistes capriscus

7

-

No

-

-

-

-

-

Auxis rochei

5

estiu

Sí

Tardor

Augment

Juny- setembre

Augment

?

(1983-84;2003-04)

9

Probablement siguin de S. sphyraena
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Es tracta de les primeres dades de reproducció a les nostres costes (no existia informació, tot
i que per algunes d’elles hi ha estudis a d’altres àrees de la Mediterrània). Els resultats (taula
4) mostren com aquestes espècies es reprodueixen en aigües de Cap de Creus amb tota
normalitat durant la primavera i sobretot estiu. S’han detectat femelles en totes les fases de
desenvolupament de les gònades i femelles en ple període de posta. En alguns casos la sex
ratio dona un resultat curiós, com el fet que la proporció de femelles de S .sphyraena sigui
molt superior a la dels mascles, mentre que a S. viridensis és al revés. Podria ser que fossin
majoritàriament els mascles i potser els juvenils de S. viridensis els que anessin colonitzant
les aigües més fredes del nord. Això requeriria però un estudi més detallat.
És interessant comparar el període en que s’han observat larves, a tota la costa catalana, i el
període de posta a cap de Creus. Hi ha plena coincidència, però a Cap de Creus, la posta
sembla culminar el mes d’agost amb la temperatura mitjana més alta. En canvi de larves, en
les anàlisis més generals de la costa catalana, se n’observen fins el setembre. És probable
doncs que més cap al sud la posta s’allargui una mica més.
L’augment important de l’abundància de larves d’algunes espècies a la zona d’estudi ens
recolza els resultats anteriors: els resultats mostren com per totes les espècies d’aigües
càlides (taula 4) la quantitat de larves a la zona d’estudi s’ha incrementat considerablement
respecte als anys 80 sobretot al nord de la costa catalana (en T. ovatus i C. hippurus hem
passat de l’absència a la presència de larves).
Globalment aquests resultats confirmen que aquestes espècies d’aigües càlides no només hi
estan de pas, sinó que estan ben establertes a la zona, on s’arriben a reproduir.
Finalment, la presència a la zona d’estudi, encara que sigui amb baixa ocurrència, d’espècies
d’aigües càlides com Xyrichthys novacula, Balistes capriscus, Lichia amia, Mycteroperca
rubra, Dentex gibbosus, Sparisoma cretense, Fistularia commensonii, Epinephelus costae,
Euthynnus alletteratus o Mobula mobular, reforcen la hipòtesi que l’escalfament de les
aigües està provocant l’arribada progressiva d’espècies més termòfiles. En alguns casos com
Sparisoma cretense, fins i tot les nostres dades aportades mostren la seva aparició per primer
cop a la zona de Cap de Creus i aigües adjacents. Igualment, pel que fa a Sphyraena
viridensis, aquesta espècie no havia estat recollida encara a les dècades del 70 i 80, a Cap de
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Creus (col·lecció Joan Ortensi), però ara mostra una població ben present tot i que potser no
tan nombrosa com la de S. sphyraena.
Pel que fa a les espècies d’aigües fredes (taula 5), mostren en general un patró de distribució
latitudinal clar –són més abundants a la zona nord de Catalunya on les aigües són més fredes
i menys abundants a la zona sud de la costa catalana, on les aigües són més càlides. Tenen
períodes de posta clarament situats en els períodes més freds de l’any, és a dir, a l’hivern. No
disposem de dades de larves d’aquestes espècies perquè els mostrejos d’ictioplàncton 19831984 i 2003-2004 varen tenir lloc a la primavera-estiu, i no a l’estació freda (quan hom
podria trobar probablement les larves)
Taula 5. Resum de la informació sobre les espècies d’aigües fredes en què hom ha pogut fer
un mostreig biològic
Nombre

Període

Tendència

d’individus

posta

analitzats

Cap

2010-2011

Creus

Creus

2010-11

(anys)

a Captures
de Cap

Gradient

Estació

latitudinal

màxima

de costa
catalana

captura Cap
de

Creus

(anys)

Alosa fallax

17

Març-abril

-

-

-

Molva

182

Febrer-

Sense

Decreixent

Primavera-

març

tendència

cap al sud

estiu

macrophtalma

Argentina
sphyraena

128

2001-2010

2001-2010

Gener-abril Disminució Decreixent

Primavera

2001-2010

cap al sud

estiu
2001-2010

Pel que sembla, la captura d’A. fallax sempre ha estat ocasional. Per Molva macrophtalma i
Argentina sphyraena, les captures són importants (tot i que amb tendència a la baixa en el
darrer cas). En ambdós casos les captures són màximes durant la primavera-estiu i si hi ha
alguna tendència, com en el cas de A. sphyraena, és a la baixa.
Les espècies d’aigües fredes que ens mostren la davallada més gran són Sprattus sprattus i
Molva molva. S. sprattus era freqüent a les captures de Cap de Creus fins a inicis de l’any
80, però d’aleshores ençà gairebé ha desaparegut de les captures (tot i què no del tot, ja què
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el 2011 va reaparèixer). En canvi la llengua de bacallà (Molva molva), probablement sí hagi
desaparegut del tot de les aigües de Cap de Creus, on vivia i es pescava fa 50 anys segons
hem pogut comprovar. L’escalfament de les aigües juntament amb l’explotació pesquera
s’apunten com a causa de la seva desaparició local de les captures. Les entrevistes efectuades
als pescadors ens confirmen en general aquests resultats, així com l’anàlisi de sèries
temporals per a una espècie: Argentina sphyraena.

És evident que la pesca té un efecte negatiu sobre les poblacions i que es pot combinar amb
l’efecte de l’escalfament de l’aigua del mar. En les espècies d’aigües fredes –a diferència del
que passa amb les espècies d’aigües càlides- no és fàcil esbrinar quina part de la disminució
de la població es deu a l’escalfament de l’aigua i quina part es deu a la sobrepesca. Els
estudis que hem portat a terme sobre la seva reproducció ens confirmen que aquestes
espècies d’aigües fredes es reprodueixen durant els mesos d’hivern, aparentment sense cap
problema. La falta d’altres estudis de reproducció d’aquestes espècies no ens permet fer una
anàlisi comparativa de les nostres dades.
És destacable que una de les espècies d’aigües fredes, M. macrophthalma, presenta altes
taxes de prevalença de nematodes (enquistats o lliures) a la cavitat visceral i el fetge dels
individus capturats. Aquesta presència de paràsits podria ser deguda a diversos motius i no
necessàriament a l’impacte de la temperatura de l’aigua sobre la fisiologia d’aquesta espècie.
No obstant, la presència de força paràsits pot perjudicar la seva condició i fer perillar la seva
productivitat en el futur.
L’estudi ha aportat doncs resultats innovadors, des d’una perspectiva holística (anàlisi de
moltes espècies de diferents hàbitats) i utilitzant diferents tipus de dades, de l’impacte del
canvi global sobre diferents espècies d’interès pesquer de la zona del cap de Creus. Tot i la
curta durada del projecte (un any i mig), creiem que el projecte ha proporcionat uns resultats
que ens conviden a tenir en compte l’impacte del canvi climàtic sobre els recursos marins,
especialment a les reserves marines com la de Cap de Creus, on aquests canvis poden
comportar a llarg termini efectes sobre la biota general. Per exemple, cal tenir en compte que
espècies com Pomatomus saltatrix o Sphyranea viridensis són grans depredadors i per tant,
si la seva abundància continua augmentant, poden produir efectes en tota la cadena tròfica.
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Aquests canvis en l’abundància de les espècies poden comportar conseqüències per a la
pesca comercial ja què el valor global de la captura canviarà. Així per exemple, si algunes
espècies d’aigües càlides de poc valor al mercat (perquè el consumidor no les aprecia)
augmenten (com per exemple l’alatxa) en detriment d’altres de major valor comercial que
disminueixen (com per exemple la sardina), això suposarà una disminució del valor total.
Amb tot, l’augment de l’abundància espècies d’aigües càlides com el Trachinotus ovatus
podria suposar un alleugeriment de la pressió pesquera sobre altres espècies similars que
estiguessin sobreexplotades. Els canvis detectats també han de tenir conseqüències sobre la
pesca recreativa, ja què l’aparició o increment de l’abundància de noves espècies d’aigües
càlides com S. viridensis pot ser un atractiu per aquest col·lectiu. És evident que tots aquests
canvis són difícils de gestionar a nivell de les reserves marines, sobretot si hom considera
que l’escalfament de l’aigua del mar es deu a un efecte global i no local.
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ANNEX
Taula d’espècies d’aigües càlides seleccionades a l’inici de l’estudi. Les caselles de color
groc mostren les espècies sobre els que hom ha pogut recollir informació biològica. Se
separen les espècies que hom considera “més clares” d’aigües càlides de les que ho són
menys.
10

NOM VULGAR
MÉS CLAR:
Barracuda, espet
Roncador
Alatxa
Llampuga
Tallahams, trencahams
Raor
Peix ballesta
Anfòs bord
Abadejo
Llobarro puntejat (baila)
Fadrí
Sorell (roncaire)
Llenguado del Senegal
Agulla imperial
Marlin blanc
Emperador
Vieja
Llistat
Nero bord
Sama
Urta, Sama roquera

MENYS CLAR:
Sorell de penya, pàmpol,
palometa
Espet
Baldufa, melva
Palomida, Seriola
Bonítol
Bacora
Lletja, palomida
Bacoreta
Peix lluna, bot

NOM CIENTIFIC

RAR?

HÀBITAT

Sphyraena viridensis i S. sphyraena
Pomadasys incisus (bennettii)
Sardinella aurita
Coryphaena hippurus
Pomatomus saltatrix
Xyrichthys novacula
Balistes capriscus (carolinensis)
Epinephelus costae
Epinephelus aenus
Dicentrarchus punctatus
Thalassoma pavo
Caranx rhonchus
Solea senegalensis
Tetrapturus belone
Tetrapturus albidus
Luvarus imperialis
Sparisoma cretense
Euthynnus (katsowonus) pelamis
Mycteroperca rubra
Dentex gibbosus
Sparus auriga
Fistularia commersonii

NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Pelàgic
Bentònic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Bentònic
Bentònic
Bentònic
Bentonic
Bentònic
Bentònic
Pelàgic
Bentònic
Pelàgic
Pelàgic
Batipelàgic
Bentònic
Pelàgic
Bentònic
Bentonic
Bentònic
Bentopelàgic

Trachinotus ovatus
Sphyraena sphyraena
Auxis rochei
Seriola durmerilii
Sarda sarda
Thunnus alalunga
Lichia amia
Euthynnus alletteratus
Mola mola

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic
Pelàgic

10

Força cops, al tractar-se d’espècies d’aigües càlides poc conegudes a la costa catalana, hom els coneix
vulgarment amb el nom en castellà que es fa servir al sudest de la Península Ibèrica o a Canàries.
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Taula d’espècies d’aigües fredes seleccionades a l’inici de l’estudi. Les caselles de color
groc mostren les espècies sobre els que hom ha pogut recollir informació biològica. Se
separen les espècies que hom considera “més clares” d’aigües fredes de les que ho són
menys.
NOM VULGAR

NOM CIENTIFIC

RAR?

HÀBITAT

MES CLAR:
Amplòia

Sprattus sprattus

SI

pelàgic

Escolà

Molva macrophthalma

NO

bentònic

Peix rei
Bacallà/llengua de
bacallà
Castanyola, japuta
Llampuga reial

Merlangius merlangus

SI

bentònic

Molva molva
Brama brama
Lampris guttatus

SI
SI
SI

bentònic
batipelàgic
pelàgic

Alosa fallax
Argentina sphyraena
Homarus gammarus
Polyprion americanus

SI
NO
NO
NO

Bentopelàgic
bentònic
bentònic
bentònic

MENYS CLAR
Saboga
Moixó
Llamàntol, llobragant
Dot, nero de fons

83

