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Em sembla indispensable comencar aquest acte amb una senzilla mostra 
d'agraiment. No estic gens segur que aquestes paraules expressin tot el que 
jo voldria dir en aquesta ocasió. Aixo em resulta tan difícil pel fet que el1 ha 
representat, almenys per a mi, una fita, no pas un cimall, pero si I'oportunitat 
per a expressar tot un seguit de vivencies, de coneixements, d'un resum d'i- 
dees, que de mica en mica s'han anat coent en la meva ment, referides, com 
ja es pot suposar, a una particular manera d'enfocar I'estudi de la dinamica 
a que estan sotmesos els recursos marins explotats per I'home. Són per tant 
una munió de gratituds que aquí haurien de quedar reflectides. En són tan- 
tes, que a ben segur que alguns oblits es produirien a pesar meu. Per a evitar- 
ho he arribat a la conclusió que el millor seria fer esment de les situacions i 
circumstancies que m'han permes arribar fins aquí. 

No m'és possible oblidar mestres i companys que tant m'ajudaren a cami- 
nar per una via que penco que havia escollit des de la meva inconsciencia: 
des de sempre volia ser naturalista. Més endavant és precís esmentar dife- 
rents episodis, tots ells emmarcats en el magnífic quadre que per a mi fou 
1'Institut d7Investigacions Pesqueres. L'estada a l'humil laboratori de Blanes, 
on tant vaig poder aprendre del contacte directe amb la mar a través de les 
barques i els seus pescadors, em féu descobrir la Mediterrania, sens dubte el 
més encisador i estimulant laboratori que jamai podia imaginar. A Barcelona 
els horitzons s'aixamplen i aquesta mar estimada se'm torna petita: I'Atlantic 
africa, de nord a sud, és el meu segon amor. Un peu a I'illa de Gran Canaria 
i un altre a Namibia m'han permes encara avui assajar de comprendre millor 
tot el que la mar és a partir d'allo que de la Mediterrania havia apres a Bla- 
nes. Certament que aquesta seqüencia es manifesta a través de moltes situa- 
ciones: campanyes, reunions, congressos, conferencies i d'altres. Tot aixo ha 
anat deixant un posit que no estic segur si és correcte o no, pero que ha anat 



constituint el que, si se'm permet l'atreviment, puc afirmar que constitueix 
la base de la meva comprensió de la ciencia de les pesqueries. La possibilitat 
que aquest esquema avui pugui ser exposat públicament ho dec a la benevo- 
lenca de  la Reial Academia de  Ciencies i Arts de Barcelona. 

Facilment es pot comprendre quant llarga seria la llista de les persones a 
les que he anat topant al llarg d'aquesta historia. Si pretengués esmentar-les, 
a ben segur que cometria un bon nombre d'oblits i aixo, com ja he dit, em 
seria penós. Per tant he preferit amb aquest proposit de remerciar de tot cor 
a tots aquells que al llarg del cami m'han ajudat i avui especialment a tots els 
membres d'aquesta comunitat científica que m'acull. 

No obtant i aixo hi ha quelcom que si voldria puntualitzar i que, si bé no 
s'enquadra en el context estrictament academic, ha fet possible en gran part 
el meu camí: la mare, que m'ajuda en aquelles primeres llicons, juntament 
amb el pare, i I'esposa, que han suportat amb paciencia tantes i tan freqüents 
absencies de la llar. Gracies. 



La Medirerrbnia: prou perita per u ser 
abasrada i prou gran per u servir 
d'exetnple. 

DESCRIPCIÓ DE LA M E D I T E R ~ N I A  1 MOTIVACIONS DEL TEMA 

La conca mediterrania pot definir-se per una gran varietat de característi- 
ques, pero d'entre elles algunes ben segur que ho fan de manera molt més 
clara. Des del punt de vista historic cal considerar el valor residual de I'antic 
Thetys, situació definida per l'existencia de la confrontació de les plaques eu- 
roasiatica i africana, que es mostra molt activa, com ho indica la forta activi- 
tat sísmica en bona part de les terres de la conca mediterrania. En segon lloc 
la situació d'aquesta area marina entre importants sistemes muntanyosos, al 
nord Pirineus, Alps, Balcans, etc., i amplies zones desertiques en el marge 
sud, Egipte, Líbia, Tunísia, Algeria. Aquesta situació dóna lloc a a I'existencia 
d'un clima característic, mediterra, resultat de la confluencia d'arees cicloni- 
ques i anticicloniques fortament condicionades pels rius i valls de la part 
nord. En tercer Iloc, com a conseqüencia de les condicions climatologiques, 
l'equilibri hídric és deficitari i per tant és necessaria l'entrada d'aigua atlanti- 
ca a través de l'estret de Gibraltar per tal de compensar el desequilibri es- 
mentat a més de compensar el contra-corrent profund que surt pel mateix 
estret des de la Mediterrania cap a I'Atlantic. Conseqüencia de l'entrada d'ai- 
gua atlantica més freda i menys salada, juntament amb la influencia dels 
vents en el context de la dinamica terraquia abans esmentada, el corrent 
principal que llisca al llarg de la costa nordafricana fins a les costes d'Israel 
dóna lloc a una serie de branques o derivacions, especialment significatives 
a la Mediterrania occidental. En aquest conjunt estructural, a la part corres- 
ponent a la Mediterrania oriental és precís fer esment de dues zones oceano- 
grafiques molt importants: per una part el mar Adriatic, influenciat pel Po, 
amb característiques tan particulars que fan d'ell l'única part de la Mediterra- 
nia que presenta clarament el fenomen mareal. L'altra zona es refereix al 
mar Negre, amplia massa d'aigua poc salada a causa de les fortes aportacions 
d'aigua dolca dels rius molt caudalosos que hi desemboquen: Danubi, Dnie- 
per, Dniester, Don, amb característiques propies, que estableix contacte amb 
la Mediterrania oriental a través del petit pero dinamic mar de Marmara, 
fluint sobre la massa de aigua de 1'Egeu d'escassa fondaria i plagat d'una mu- 
nió d'illes. 

Pel que fa a I'estructura física en el sentit més ampli d'aquest terme cal 
assenyalar una altra característica: d'oest a est la Mediterrania esta atravessa- 
da per un seguit d'illes que d'alguna manera condicionen el moviment de les 



masses d'aigua i donen lloc per un altre costat a l'existencia d'uns enclaus 
insulars forca característics, com són: les Balears, Corsega, Serdenya, Sicília, 
Malta, Creta i Xipre, que en són, sens dubte, els trams més importants. 

Fins aquí i d'una manera molt rapida s'ha passat revisió de les característi- 
ques físiques i morfologiques mes importants de la Mediterrania. Caldra tor- 
nar a insistir-hi una mica mes endavant. La quinta característica esta relacio- 
nada amb l'estructura biologica de la Mediterrania. El poblament pertany en 
la seva major part al conjunt boreal si bé cal assenyalar dos fets molt impor- 
tants: el primer es la perpetuació d'especies relictes procedents, pertanyents, 
a les poblacions que habitaren en les estructures mediterranies anteriors; el 
segon és la paulatina pero persistent penetració de la fauna de la mar Roja a 
través del canal de Suez. Aquest procés, que hom podria considerar sense 
importancia, s'esta demostrant incisiu, ja que en algun cas esta alterant de 
forma decisiva la composició bioecologica de la part més oriental de la Medi- 
terrania. Pel que fa al primer punt es creu que té especial relevancia l'exis- 
tencia d'especies tipicament intertropicals distribuides en particular per la 
vessant sud (costa africana), recordant el paper basic i la situació d'aquest 
mar. En termes generals una característica biologica o faunística és una certa 
uniformitat en el conjunt de les especies més importants, tant pelagiques 
com demersals, que en grans línies es troben per tot, si bé canvia la propor- 
ció relativa de cada una d'elles segons les circumstancies ambientals o geo- 
grafiques. Aquest fet segurament esta relacionat d'una manera molt directa 
amb l'estructura de la plataforma continental. Un tret característic de la ma- 
teixa és la seva estretor; aixo és pales en quasi la totalitat de la costa de la 
península iberica, bon tros de la francesa, la part occidental d'Italia, junta- 
ment amb els Balcans, Turquia, Israel i gran part del nord d'Africa així com 
en el litoral de les gran illes. Sols el golf de Lleó, l'alt Adriatic, els golfs de 
Cabes i Sirte, en certa manera 1'Egeu i, encara que més reduida, la costa en- 
tre Salou i Valencia, corresponen a plataformes relativament extenses. 
Aquests dos tipus de plataforma juntament amb els nombrosos canons exis- 
tents en el talús continental, condicionen les característiques hidrografiques 
i de productivitat i al mateix temps afavoreixen o perjudiquen el desenvolu- 
pament de cadascuna de les especies. Aixi, amplies plataformes afavoriran la 
presencia de llucos i rogers, i el talús, i en particular els canons submarins, 
la gamba roja, sense que aixo signifiqui l'exclusió en les situacions menys fa- 
vorables. 

La Mediterrania té una gran importancia no sols pel desenvolupament de 
les civilitzacions que en ella s'hi han acunat, sino també pel fet que és prou 
gran perque en ella s'hi puguin estudiar tots els fenomens oceanografics i 
biologics típics de la mar i prou petita per a poder-la abastar en una visió 
global; és per tant un exemple perfectament valid per a poder extrapolar els 
processos investigats. 



Tradicionalment s'ha dividit la Mediterrania en dues grans porcions: I'o- 
riental i I'occidental; pero avui hom prefereix una divisió forca mes detallada 
i que a ben segur reflecteix millor les variacions en les característiques que 
més amunt s'han considerat com a típiques d'aquesta mar. Aquestes regions. 
segons un bon nombre d'autors (Gulland 1971 i d'altres), són les següents, 
enumerades de manera rapida: Alboran, mar Balear, Tirre, Adriatic, Egeu, 
Mediterrania central, fons de sac oriental, així com el mar Negre, que pot 
incloure's-hi o no. No obstant i aixo aquí es diferenciara el mar Balear en 
dues altres regions: la que s'anomena Mediterrania nordoccidental i la zona 
del nord d'Africa, corresponent a les costes de Algeria i Tunisia. Raons parti- 
cularment de tipus oceanografic aconsellen de tenir en compte aquesta nova 
divisió. Cadascuna d'aquestes zones presenta caracteristiques propies dins el 
context general abans esmentat. 

En el futur sens dubte valdra la pena d'aprofondir en llurs diferencies i 
trets propis. Deixant per a una altra ocasió un examen detallat que permeti 
diferenciar clarament cadascuna de les regions esmentades, si que val la pe- 
na continuar aquesta introducció tot justificant el tema escollit i assenyalant 
arnb una mica més de detall alguns trets de la Mediterrania occidental. S'hi 
han assenyalat quatre zones: Alboran, situada entre Andalusia i el nord del 
Marroc, arnb una plataforma continental molt estreta, és en realitat el fons 
de sac de la Mediterrania occidental, pero al mateix temps és el canal de pas 
per al transvasament d'aigües entre aquesta mar i llAtlantic. Aquest fet és la 
causa de l'existencia d'arees cicloniques i en particular de I'existencia d'un 
front oceanografic molt clar que s'estén entre la costa de la província d'Al- 
meria i la dJAlgeria. Aquest front ha estat perfectament caracteritzat, espe- 
cialment per mitja de les observacions oceanografiques valent-se de la infor- 
mació subministrada pels sensors remots. El front mostra una certa variació, 
avancant i retrocedint, que és molt característica. La segona regió que mos- 
tra una fisonomia propia és, sens dubte, la franja costanera situada al nord 
d'Africa i més concretament entre Algeria i Tunísia. Es caracteritza per la 
seva plataforma continental extremadament estreta, arnb talús molt triturat, 
arnb abundancia de canons submarins, poblats d'una rica i, en certa mesura, 
abundant fauna d'interes pesquer. Des del punt de vista oceanografic el cor- 
rent d'aigua atlantica que llisca arnb forca d'oest a est, reté les característi- 
ques originals de forma patent, donant a la zona una faisó diferencial, arnb 
aigües atemperades, poc salades, en particular si se les compara arnb la resta 
de la Mediterrania i fins i tot en el context de la seva part occidental. Els 
límits d'aquesta zona en la seva part septentrional són poc clars i aquí es defi- 
niran com alla on s'inicien les branques que, desprenent-se del corrent prin- 
cipal, giren cap al nord seguint un moviment de tipus en certa forma anti- 
ciclonic. La tercera regió és la que s'identifica arnb el mar Tirre. En els 
aspectes morfologics cal assenyalar la importancia de les illes de Sardenya i 



de Sicília, així corn els illots volcanics en el cul de sac format per la península 
de Calabria i la zona nord de I'illa de Sicilia. La plataforma continental és 
també molt estreta i en la seva part nord queda estrangulada per una zona 
poc profunda en la que destaca I'illa d8Elba, que d'alguna manera connecta 
Corsega amb la costa italiana. Un conjunt de corrents desenganxats i que 
corn tirabuixons es desprenen del corrent altantic, abans esmentat, donen les 
característiques més clares d'aquesta zona que no es caracteritza per la seva 
riquesa biologica. Com ja s'ha comencat a entrellucar, les illes, que corn un 
rosari es troben al llarg de la Mediterrania, tenen un paper molt important 

U en la definició de les zones i en particular del Tirre, aillant-lo de les zones 
veines. Resta tan sols una zona, la que s'ha anomenat Mediterrania nordocci- 
dental; aquesta zona queda ben delimitada per la franja costanera que s'esten 
des dlItalia, límit de I'illa d'Elba, costa francesa, costa espanyola fins la costa 
de Múrcia. En resum, entre Elba i el front dlAlboran. La seva part meridional 
queda resguardada per I'arxipelag balear i I'illa de Corsega. La morfologia 
litoral és molt interessant: plataformes estretes amb fortes canonades en el 
talús, dues zones deltaiques importants i dues amplies plataformes li donen 
una faisó que es caracteritza per la varietat de formes. El sistema hidrografic 
no és menys important: corrents ciclonics que, procedint del corrent atlantic 
nordafi-ica, penetren per I'est, Italia i Corsega, entre Balears i Corsega i fins 
i tot per la part septentrional de les primeres. Tot aixo dóna lloc a I'existencia 
d'un seguit de fronts, dits i embuts, que l i  confereixen una especial importan- 

. cia. Si a aixo s'hi suma I'efecte dels vents tant característics que segueixen 
les valls del Roine i de I'Ebre, es podra captar tot seguit que la regió de la 
Mediterrania nordoccidental és sens dubte una de les mes interessants d'a- 
questa mar, motiu pel que el seu estudi ha estat escollit corn a materia de la 
present memoria. 

CARACTER~STIQUES QUE INDIVIDUALITZEN 
LA M E D I T E R ~ N I A  OCCIDENTAL 

En el context corn s'ha vist anteriorment, ben característic de la Mediter- 
rania occidental, la part que s'ha anomenat nordoccidental presenta uns es- 
pecia l~  trets diferencials que es consideren prou importants per a llur identi- 
ficació i segregació de les altres zones col.lindants. En primer lloc la 
plataforma inclou dues de les zones considerades corn amplies per llur major 
extensió: el golf de Lleó i la zona que s'estén entre Salou i la província de 
Valencia, més coneguda corn a plataforma de Castelló. La resta esta constitui- 
da per una plataforma continental molt estreta, en alguns llocs quasi inexis- 
tent, corn per exemple la part corresponent a la costa de Provenca així corn 
la zona mes occidental de la costa italiana. En general el talús és forca acci- 



dentat amb nombrosos canons. Aquestes formacions son especialment im- 
portants a la costa catalana i en particular en la seva part central i nord on 
n'hi ha d'origen tectonic i d'altres d'origen fluvial. El talús és molt escarpat 
en les zones abans esmentades de Franca i Italia i també enfront de Caste- 
11ó. 

Dues estructures defineixen els Iímits oriental i occidental; a l'est l'exten- 
sa plataforma submarina, poc profunda, amb algunes illes que quasi enllaca 
la costa italiana amb la de Corsega que sera anomenada zona d'Elba, i al can- 
tó occidental, suboccidental, una altra estructura que, si bé no és de caire 
morfologic sinó oceanografic, el front dlAlboran, defineix molt bé la separa- 
ció amb la zona veina del mateix nom. Així, si es té en compte el paper asse- 
nyalat a la serie d'illes que es troben al llarg de la Mediterrania, queda perfec- 
tament enquadrada la regió de la Mediterrania nordoccidental dins del 
context general. 

Per altra banda l'estructura hidrografica assenyala també un fet diferen- 
cial: corrents que circulen de l'est a l'oest, branques que penetren a través 
de les illes Balears, un contracorrent que circula pel nord d'aquestes illes, 
donen lloc juntament amb la geomorfologia abans esmentada, a un seguit 
d'estructures oceanografiques, fronts, dits, filaments i embuts a través dels 
quals sembla formar-se l'aigua profunda mediterrania, que al mateix temps 
que l i  donen una gran complexitat, esdevenen característiques de la mateixa. 
En aquest context cal remarcar a mes dos fets importants: en primer lloc 
l'existencia de dos grans rius que desemboquen a la regió i que són el Roine 
i I'Ebre. Aquests rius poden ser considerats com a molt caudalosos, en parti- 
cular si es té en compte l'estructura de la major part de les conques hidrogra- 
fiques de la Mediterrania. En segon terme cal considerar el fet que les dues 
valls per on flueixen els dos rius són excel-lents canals per on també flueixen 
els vents, generalment intensos, que són causa, en gran part, de la meteorolo- 
gia particular d'aquesta zona i en general de tota la Mediterrania occidental. 
Com es veura més endavant aquí es distorsionen la major part de les estnic- 
tures meteorologiques que llisquen des de l'oest sobre la península Iberica. 

Segurament que altres facetes són també característiques d'aquesta zona, 
com per exemple el nombre relativament elevat de llacunes litorals que s'hi 
poden assenyalar: n'hi ha tot un seguit a la costa francesa del golf de Lleó, 
d'altres a les arees deltaiques del Roine i de l1Ebre, més al sud I'Albufera de 
Valencia i en el límit més sudoccidental, la Mar Menor, de considerable ex- 
tensió, a mes de tota una serie de marjals i petites llacunes explotades com 
a salines, que constitueixen un conjunt molt característic. Pel que fa al fons 
resta assenyalar que la fondaria practicament sobrepasa els 2.000 m, fet que 
també es característic d'aquesta zona de la Mediterrania. 

L'estructura bioecologica no es particularment diferent de la resta de la 
Mediterrania occidental, pero sí que presenta algunes característiques clares, 



corn per exemple la importancia que té la maire (Micromesistius poutassou), 
practicament arraconada a aquesta zona, segurament corn a relicte d'una es- 
pecie que és propia de I'Atlantic boreal-oriental. Aquest fet no significa que 
estigui absent d'altres zones, pero sí que en aquesta és molt més important. 
Les altres especies no són, en termes generals, específiques, pero hi ha de- 
talls prou significatius que responen a canvis hidrogdfics corn per exemple 
les especies d'eufaussiacis que es troben a la Mediterrania occidental, que, 
encara que no són moltes, es pot observar els canvis que es produeixen en 
un transecte des del sud cap al nord, on per exemple predomina Megranictip- 
hanes nowegica, especie típicament boreal, que no és present a la costa afri- 
cana. 

Finalment un altre característica d'aquesta zona és la importancia de l'ac- 
ció antropica, considerada des de dos punts de vista: la pol-lució i la pesca. 
La primera és, certament, molt important, ja que per una banda és ben clara 
una forta acció contaminant a causa del turisme, que té un impacte molt in- 
tens, i el que encara és més greu, durant un penode relativament curt de 
l'any. L'altre factor contaminant ve condicionat per les deixalles que una 
area corn aquesta, de gran activitat humana, industrial i agrícola, origina al 
generar una gran quantitat de residus, alguns de llarga pervivencia, i que s'hi 
aboquen o be directament o bé a través dels rius. Pel que fa a la pesca són 
molt importants varies activitats: el rossec especialment en les aigües de la 
plataforma i del talús, el cercle en les zones de la plataforma continental, en 
particular en les més properes a la costa; també la pesca de túnids en alta 
mar i, en major intensitat, en aigües a fora del golf de Lleó. Aquesta és una 
activitat just iniciada. Finalment tota una munió molt variada d'activitats re- 
lacionades amb la recollida de mol.luscs dels bancs naturals, especialment 
abundants a l'entorn de les zones deltaiques o en explotacions semiintensi- 
ves, corn per exemple a la llacuna de Thau i en les zones properes al delta, 
que estan experimentant un fort desenvolupament i que, corn es veura, do- 
nen lloc a unes especials característiques d'aquesta zona. 

En resum, doncs, tant les caracteristiques geomorfologiques corn les hi- 
drografiques i biologiques són determinants a l'hora d'enmarcar aquesta re- 
gió mediterrania. En certa manera també l'acció de l'home mostra uns trets 
que contribueixen a la seva individualització. 

Costes i deltes 

En tota la regió considerada, la línia costera presenta trams importants 
que es caracteritzen per mostrar una costa molt retallada en la que s'hi inter- 



calen una gran quantitat de cales i caletes i altres trams amb platges que en 
general són no massa llargues, tan sols la regió corresponent a les províncies 
de Castelló i Valencia tenen línies de costa baixa i sorrenca de considerable 
longitud. En general aquestes zones corresponen a la presencia de platafor- 
mes molt amplies, en aquest cas la que s'estén entre el cap de Salou i la pro- 
víncia de Valencia. També a la part central del golf de Lleó és possible assen- 
yalar la presencia de costes rectilínies, pero, a diferencia de les anteriors, 
aquí tot un seguit de llacunes litorals Salses, Thau, Berra, entre d'altres, li 
donen una característica particular. Des d'un altre costat cal destacar la fiso- 
nomia que li atorguen les costes, rocoses, retallades, aspres, corn són la costa 
Brava a la part nord de Catalunya i la costa d'Azur a la part més oriental de 
la zona francesa i que es continua cap a la costa italiana. Les dues zones es 
caracteritzen, ben al contrari del que s'ha assenyalat anteriorment, per pre- 
sentar una plataforma continental molt estreta així corn un talús abrupte i 
retallat amb abundancia de canons submarins. En general la resta de la linia 
de costa presenta estructures entre les platges propiament dites i les zones 
acantilades. Un exemple es troba a la part baixa de la província de Tarragona, 
que mostra trossos de costa lleugerament abruptes, poc alta, que sembla co- 
rrespondre a una perdua de nivel1 respecte de la planura litoral rocosa, enca- 
ra que no pas muntanyosa. Platges més o menys importants poden trobar-s'hi 
intercalades. Situacions lleugerament semblants es poden detectar al sud de 
la regió, en la zona del cap de la Nau i també a part de la costa murciana, 
potser més muntanyosa que la primera. 

Al cap i a la fi, dos altres estructures són típiques de la zona: per una part 
l'existencia de dues importants arees deltaiques, la del Roine i la de llEbre, 
ambdues de gran extensió i que es caracterítzen per tractar-se de zones d'una 
gran inestabilitat. L'altra estructura esta determinada per l'existencia de les 
llacunes costeres i d'aiguamolls, en el que es podria considerar la segona 1í- 
nia de costa. Les llacunes són més abundants a la part occidental de la costa 
francesa (Canet-St. Nazaire, Bourdigou, Salses-Leucate, Lapasme, Bages- 
Sigean, Thau, estanys de la zona de Palavas, Mauguio, Prevost, Berra, entre 
d'altres) corn ja s'ha esmentat més amunt. A la part de la costa italiana cal 
destacar la llacuna dlOrbetello corn la mes important en aquesta regió. A la 
costa peninsular espanyola i especialment a la província d'Alacant cal esmen- 
tar les llacunes de Santa Pola, Torrevella i Guardamar corn les mes interes- 
sants, la majoria d'aquestes últimes avui destinades a l'obtenció de sal de l'ai- 
gua de mar. D'aiguamolls se'n troben a diferents llocs i aquí tan sols corn 
exemples més remarcables es fara esment dels situats a Empúries, Pals, vol- 
tants de Vilanova, així corn el marjals de la Ribera de Cabanes, prop de Caste- 
116 de la Plana. A la província de Valencia cal assenyalar també la presencia 
de llacunes litorals corn 1'Albufera i I'Albufereta, juntament amb zones més 
o menys terraplenades on hi ha nombroses surgengies d'aigua. Són llacunes 



no massa extenses pero greument amenaqades pels conreus i estructures ur- 
banes properes. Resta esmentar una estructura geografica que, si bé es troba 
en el límit inferior de la zona, és necessari comentar per la seva importancia; 
es tracta de la mar Menor. És una amplia zona d'aigua marina aillada del mar 
per un extensa barra, semitancada, el que fa que sigui sens dubte una de les 
més importants llacunes costeres de la Mediterrania nordoccidental, que 
arnb una dinamica propia condiciona una extensa area i presenta una bioeco- 
logia molt interessant. 

Queden les dues zones esmentades i que tenen des d'aquest punt de vista 
la maxima importancia: la primera és la Camarga, situada a la desembocadu- 
ra del Roine i la segona correspon al delta de 1'Ebre. De fet les dues zones 
estan caracteritzades per extensos aiguamolls a més de varies importants lla- 
cunes interiors que mostren canvis morfologics al compas de variacions se- 
culars experimentades per la propia estructura deltaica a la que pertanyen. 
Aquestes arees tenen una gran importancia bioecologica i quedara clar més 
endavant aquest mateix fet que ha motivat que s'hi desenvolupessin impor- 
tants programes d'explotació agrícola que al seu temps han contribui't a moti- 
var els canvis que tant en l'estructura morfologica com en l'ambiental carac- 
teritzen aquestes zones deltaiques. 

Finalment cal comentar l'estructura de la linia de costa, cal dir quelcom 
pel que fa referencia a les illes que s'hi troben. En totes elles la costa és 
abrupta arnb estructures escarpades, arnb petites platjoles que constitueixen 
els trets més destacats. Les illes Balears i l'illa de Corsega en el límit meridio- 
nal de la regió mostren de manera molt clara aquestes caracteristiques, en 
particular en llur part nord. Pero aquí el que cal esmentar és la presencia 
d'un cert nombre d'illots situats generalment prop de la costa. En la part es- 
panyola són importants les Medes, les Formigues, els Columbrets i Nova Ta- 
barca; en la costa francesa Riou, prop de Marsella, i Embiez, enfront de La 
Ciotat, i finalment en el Iímit oriental de la regió unint de fet la costa italiana 
arnb l'illa de Corsega es troben un seguit d'illes i baixos a l'entorn de la im- 
portant illa d'Elba, com són Pianosa, Capraia, Gorgona entre d'altres. En ge- 
neral totes aquestes petites ilies i illots no sols tenen importancia en tant que 
modifiquen i donen una faisó especial a l'entorn coster, sinó també perque 
modifiquen la hidrologia local provocant l'existencia d'enclaus arnb una di- 
namica molt característica (Ros et al . ,  1984) i també perque donen lloc a 
l'existencia de biocenosis ben característiques. 

Concebuda la linia de costa com la interacció del mar i la terra ferma (Bas 
i Ninot, 1984), aquesta linia caldra considerar-la com una autkntica interfase 
de caracter fortament dinamic. En aquest cas el flux de la interacció és en 
els dos sentits i afecta tant la geomorfologia de la línia divisoria com les ca- 
racterístiques ambientals a l'un i l'altre cantó de la interfase. En aquest sentit 
seria convenient fer esment de tres estrategies arnb amplitud diferent de llur 



interferencia. En primer lloc cal assenyalar les costes formades p&Gtz i ¡F - -  
durs difícilment atacables per l'acció mecanica de les ones i que per tant es 
consideren corn a exponents de la maxima estabilitat, ja'que tampoc la redui- 
da degradació de la costa impacta la zona submergida arnb contacte imme- 
diat arnb la línia costera. En segon lloc les costes constituides per platges 
sorrenques que són afectades pels corrents dominants i per les fortes onades 
dels temporals. Aquestes zones experimenten certes variacions que en bona 
part són alterades pel trencament de l'equilibri natural a causa de l'acció hu- 
mana, corn per exemple obres d'infrastructura portuaria, proteccions de dife- 
rents tipus, etc. Finalment cal esmentar les zones en les que la variació és 
maxima acompanyada d'una forta inestabilitat. Les zones deltaiques són sens 
dubte les més característiques. El flux de les aportacions continentals, flu- 
v ia l~ ,  arnb les seves variacions, i per altra banda l'acció de l'erosió, arrossega- 
ment i drenatge a causa dels corrents i onades costeres són causa de contí- 
nues variacions de la linia litoral així corn també de les propies estructures 
deltaiques. Tant a la Camarga corn al delta de I'Ebre aquest procés es pot 
observar arnb gran precisió. Altrament, corn ja s'ha dit, no són sols els factors 
geomorfologics els que deixen translluir la maxima interacció, sinó que segu- 
rament també la influencia de la mar salinitzant les arees costeres és el que 
permet l'existencia i desenvolupament d'importants zones recobertes de 
plantes típiques d'aquests ambients, corn són, per exemple, les Salicornia a 
les terres properes a la línia de costa. 

També és típic d'aquesta influencia l'existencia de petits bassiots entre les 
roques, que tan sols s'omplen en moments de temporal i que després es van 
assecant, en els que es troba una població faunística molt típica arnb abun- 
dancia del copepod Trig iop~~s ,  perfectament adaptat a aquests canvis. Són 
exemples de la influencia de la mar a les zones planes properes o bé a les 
zones més aspres, respectivament. Encara que aixo sera tractat arnb més de- 
tall en el corresponent apartat, caldra tenir en compte les característiques de 
vida i ocupació en les parts més altes de les costes rocoses on hi viuen certes 
especies adaptades a la humitat salabrosa residual dels esquitxos produits per 
les ones en xocar arnb les roques. L'acció de la terra sobre el mar és molt 
més remarcable: per una banda els aports dels rius i riuades, moltes vegades 
de forta estacionalitat, que modifiquen l'entorn prop de la desembocadura i 
al mateix temps donen lloc a canvis importants per arrossegament dels vessa- 
ments fets a la mar. No cal dir que aquest fenomen és especialment impor- 
tant quan les aportcions son intenses i permanents. També a través de les 
llacunes litorals en contacte arnb la mar tenen lloc un seguit de modifica- 
cions que s'esdevenen a través dels passos, generalment estrets que perme- 
ten la connexió entre la mar i les llacunes. Tampoc cal oblidar que aquest 
procés es veu agreujat quan es té en consideració la importancia del vessa- 
ment de contaminants que en diferents formes i varies característiques afec- 



ten les aigües costeres, a partir, ja sigui de les terres prelitorals vessades di- 
rectament a la mar o de les que vessen als rius que van a parar a la mar. 

Plataforma i talús 

La plataforma de la major part de la Mediterrania, corn ja s'ha assenyalat més 
amunt, es caracteritza per la seva estretor; tan sois algunes zones fan excep- 
ció a aquest fet. És important que en el context de la subdivisió estudiada es 
trobin dues de les arees que poden ser considerades corn plataformes am- 
plies. La més important és la que correspon al golf de Lleó i la segona es situa 
entre el cap de Salou i la província de Valencia, amb la maxima amplitud 
enfront de Castelló de la Plana. Si bé la resta és generalment estreta i a voltes 
molt estreta o quasi inexistent, cal assenyalar que la zona situada enfront de 
Livorno i La Spezia es caracteritza per un progressiu eixamplament que es 
continua en el talús de tal manera que entre les isobates de 150 i 600 m, hi 
ha una separació d'unes 20 milles. Aquesta plataforma talús correspon a I'ini- 
ci de la zona menys profunda corresponent a la plataforma on es troba I'illa 
d'Elba i d'altres menors i que s'ha definit corn al limit oriental de la regió 
objecte d'aquest estudi. 

L'amplaria de la majoria de les zones a partir del seu valor promig es po- 
dria situar a I'entorn de les 15/20 milles considerant corn a Iímit la situació 
de I'isobata de 200 m de fondaria. Ara bé, aquesta plataforma que es conside- 
ra corn la típica, presenta corn a contrapunts dues altres estructures: unes 
són les més amplies anteriorment esmentades i les segones són, ben al con- 
trari de les primeres, llocs on la plataforma és molt estreta o quasi inexistent. 
En aquest sentit destaca la zona corresponent a la part més oriental de la 
costa francesa, costa de Provenqa, i la més occidental de la part italiana, zona 
de Ligúria. També caldra assenyalar la costa Brava catalana corresponent a 
la província de Girona. En aquest cas, pero, es fa indispensable assenyalar 
que junt a fragments extraordinanament estrets n'hi ha d'altres relativament 
més amplis. En les zones més estretes és possible trobar fondades superiors 
als 200/300 m a menys de 3 milles de la costa. Si bé aquí no sera considerat 
d'una forma específica, caldra també esmentar que en la majoria de les illes 
que limiten pel sud la regió, la plataforma és també molt estreta. Un fet que 
té molta importancia pel que fa a la distribució de les biocenosis existents i 
també a I'exercici de la pesca, el constitueix I'existencia en la plataforma 
continental d'una gran quantitat d'esculls, roques, barres rocoses, seques i 
altres formacions que són bastant abundants a la plataforma continental de 
la Mediterrania nordoccidental. Aquestes estructures dificulten en uns casos 
i afavoreixen en altres la presencia de certes especies, corn la de Mullus sur- 
nzuletus, en les rodalies d'aquestes estructures, les quals per altra banda son 
obstacle per al normal desenvolupament de la pesca de rossec. 



A la primera part de la plataforma, prop de la línia de la costa, si bé en 
general és una franja molt estreta i no poques vegades inexistent, es troba 
una franja sorrenca constituida per partícules de gra variable, circumstancia 
que influeix notablement en el tipus de poblament bentonic i especialment 
en aquel1 que prefereix l'habitat intersticial. Alla on la línia de costa és molt 
escarpada i abrupta, el fons situat prop del límit de l'aigua esta constituit per 
una aglomeració de codols de diferents tamanys, essent un exemple tipic la 
plataja del Codolar de Tossa de Mar. És evident que aquesta estructura és 
molt adient per acollir una fauna intersticial verdaderament important i ca- 
racterística. En molts indrets de la costa Brava són freqüents les petites cale- 
tes arnb el fons de sorra fina on hi són freqüents prats de fanerógames mari- 
nes. A la costa de Ponent i més al sud, aquestes estructures són menys 
freqüents, encara que la franja sorrenca pot tenir-hi certa extensió. Aquí es 
pot observar també una gradació molt clara des de les sorres netes a les so- 
rres fangoses, per acabar en amplies extensions de fangs i llots que cobreixen 
la major par-t.de la plataforma continental. 

Sempre en relació arnb el poblament, caldra considerar dos aspectes més, 
tots dos importants. En primer lloc el fet que la manera en que la plataforma 
va guanyant fondaria no es igual per tot. En general en les plataformes molt 
amplies pot considerar-se com a bastant regular, com queda clar a la plata- 
forma castellonenca i al golf de Lleó. Ben al contrari succeeix en les platafor- 
mes estretes, on es poden observar esglaons més o menys pronunciats, en 
general molt a prop de la costa. Aquesta estructura és forqa evident en alguns 
trams de la costa Brava. Un tipus de fons molt important és l'anomenat fons 
d'asprar o grapissar; es tracta de fons durs formats per l'aglomeració de res- 
tes d'animals dotats de protecció calcaria i entre els que destaquen per llur 
importancia els equinoderms, com són les estrelles de mar, ericons de mar, 
crinoideus, ofiuroideus, així com diferents restes de cucs tubícoles, que arnb 
el temps han format un fons compacte, dur i aspre, que no obstant i aixó no 
arriba a estar completament fossilitzat. Així en el golf de Lleó, entre Agde i 
el golf de Fos, són freqüents els fons de restes de Cucumaria juntament arnb 
zones intercalades de detritus de diferents especies d'ofiuroideus que en la 
part més oriental arriben fins a fondaries d'uns 90 m. Més cap a I'est els fons 
són mes rics arnb restes de crinoideus, espongiaris i ericons de mar junta- 
ment arnb terabratules. Les restes de crinoideus ocupen bona part de la part 
més amplia de la plataforma. Una altra situació molt semblant es pot trobar 
enfront de Blanes en fondaries a I'entorn dels 100 m. És una zona plana sense 
massa esculls pero arnb el fons recobert de les restes abans esmentades; 
aquests tipus de fons fins fa poc feia molt dificultosa la pesca de rossec. 

En zones situades a certa fondaria no és rar trobar antigues platges en 
forma de Iloses, semiroques poc compactades, no totalment fossilitzades 
pero que, a diferencia dels fons abans esmentats, estan formades especial- 



ment per restes de mol-luscs de conxa, tubs de poliquets i en conjunt per 
restes de la fauna infralitoral avui enfonsada. 

Amb aquesta descripció molt somera, encara que s'espera que sigui sufi- 
cient, ha estat definida una plataforma, les característiques de la qual, com 
es veura més endavant, condicionen molt directament el poblament biologic. 
Cal resumir aquesta descripció assenyalant que resulta molt ilalustratiu consi- 
derar que, en gran part, l'estructura geomorfologica de la plataforma conti- 
nental en la Mediterrania nordoccidental esta estretament relacionada amb 
les dues caracteristiques següents: per una part l'estructura de les terres 
emergides, properes encara que no estrictament litorals, i en segon lloc la 
influencia de les característiques mecaniques del mar tant pel que fa a la fre- 
qüencia dels temporals, la forca dels vents i a la intensitat dels corrents. Tot 
aixo juntament amb les deixalles tant d'origen continental com de les restes 
dels animals que viuen sobre el fons ha anat condicionant i donant forma a 
aquesta plataforma submarina. 

El talús continental presenta dues característiques molt marcades: alla on 
la plataforma continental és estreta el talús continental és accidentat, guanya 
fondaria rapidament i els canons submarins hi són abundants. Aixo no vol dir 
que aquestes estructures no es trobin en el talús corresponent a les platafor- 
mes amplies, pero en termes generals, es té la sensació que en les platafor- 
mes estretes hi són de manera més característica. Aquests canons són en 
molts casos d'estructura morfológica molt complicada, com per exemple el 
canó de Sant Vicenc, una mica al sud de la ciutat de Barcelona. També els 
canons situats enfront de la costa de Provenca són d'estiuctura molt comple- 
xa. En general cal dir que no es troben en aquesta zona de la Mediterrania 
zones extenses de talús suau que guanya fondaria lentament. Més al sud del 
cap de Salou es detecta un exemple d'aquestes estructures. Altres situacions 
semblants són els ventalls situats enfront de la desembocadura del Roine i de 
1'Ebre que són el resultat de les aportacions de partícules d'origen terrestre 
que es dipositen lluny de la boca dels rius a causa de la forca d'aquestes apor- 
tacions de tipus fluvial important. Els estudis realitzats sobre aquestes estruc- 
tures (Maldonado, 1975) han demostrat l'extrema inestabilitat d'aquestes zo- 
nes. Ben al contrari del que succeeix al nord del delta de I'Ebre, on 
s'assenyala un talús suau, més al sud, enfront de l'amplia plataforma de Cas- 
telló i com a continuació de l'amplia i molt somera plataforma, el talús s'ini- 
cia molt bruscament a partir dels 100/120 m de fondaria, caient quasi en pi- 
cat fins els 1.000 m de profunditat. No obstant i aixo, estudis més fins, han 
demostrat l'existencia de canons molt estrets i verticals que trenquen l'apa- 
rent regularitat del talús en aquesta zona. 

Els canons submarins típics del talús en aquesta zona són el resultat de 
l'erosió en el talús pels aports dels rierols o rieres existents al llarg de la costa 
propera que al llarg dels anys han anat excavant-los. Un canó ben estudiat 



des d'aquest punt de vista és el de Cassidaigue, on s'ha pogut demostrar com 
la influencia dels temporals arriba a remoure les aigües fins a considerables 
profunditats, en alguns casos superiors als 1 .O00 m, pero fins a 250 m a causa 
de l'acció d'un fort cop de vent. No tots els canons tenen el mateix orígen 
sinó que n'hi ha d'altres que són senzillament d'origen geologic. Entre els 
que es poden considerar més representatius cal destacar el situat prop de 
Blanes, que segueix la direcció sud i penetra fins molt a prop de la costa; un 
altre es troba prop de Begur: és l'anomenat la Fonera, i presenta una direcció 
de llevant; i finalment cal esmentar el rec de Lacazze-Duthiers i també La 
Brama, que en direcció del nord va a finir ben a prop del cap de Creus. A 
diferencia dels primers, que de fet no alteren I'estructura de la plataforma, 
aquests darrers no sols són molt més importants sinó que esquarteren la pla- 
taforma i penetren fins molt a prop de la Iínia de costa. Així els nombrosos 
recs que es troben en el talús que segueix a la plataforma del golf de Lleó son 
principalment del primer tipus i no del segon, i ben segur que s'iniciaren en 
epoques en que les aigües estaven a més baix nivel1 que en el moment actual. 

Les parts més profundes de la regió considerada presenten trets no menys 
importants; per una banda cal assenyalar que entre la costa italiana i l'illa de 
Corsega existeix un estret pas de major fondaria, i que en la part sudocciden- 
tal, prop del limit, entre el cap de la Nau i l'illa d'Eivissa, també es troba una 
planura menys profunda, ja que en alguna manera les illes Balears es poden 
considerar com una continuació de les serralades betiques. Entre Catalunya 
i aquestes illes la fondaria maxima no sobrepassa els 2.200, mentre que per 
trobar majors fondaries cal recular i situar-se entre les Balears i l'illa de 
Corsega. L'estructura sedimentaria i estratigrafica d'aquesta zona és prou in- 
teressant pero depassa els objectius del present estudi. 

CARACTERISTIQUES AMBIENTALS 

Amb la morfologia d'una conca marina la seva hidrologia juntament amb 
la dinamica atmosferica són aspectes basics que cal considerar. És impossi- 
ble separar la dinamica atmosferica de la dinamica marina; ambdues s'inte- 
rrelacionen i en el fons ambdues obeeixen a la mateixa causa inicial relacio- 
nada amb la dinamita del globus terraqui. Cert que en el moviment de les 
masses d'aigua hom hi constata la importancia de les diferents densitats de 
cadascuna d'elles, que donen lloc al seu desplacament. La meteorologia en 
la conca occidental mediterrania esta caracteritzada per dos fets de gran im- 
portancia: el primer fa referencia a la conjunció de dos fronts atmosferics, 
un d'origen polar i l'altre intertropical que confluint en aquesta zona es diri- 
geixen cap a la Mediterrania central i oriental. L'altre factor ve determinat 
per la influencia de l'estructura continental en les terres properes a aquesta 



conca, Alps, Pirineus i Atlas, que modifiquen el curs natural del desplaca- 
ment de les masses d'aire de manera local encara que molt decisiva. Així el 
mestral a la vall del Roine, el mestral i el cerc a la vall de 1'Ebre i la tramunta- 
na en el golf de Lleó i nord de Catalunya són exemples clars de com es distor- 
siona e1 curs normal d'aquests vents. A més es podria comentar la influencia 
de vents locals que donen lloc a perturbacions també de caire local. No és 
possible aprofundir en la important dinamica d'interacció atmosfera/ocea, 
especialment complexa en el que s'ha anomenat Mediterrania nordocciden- 
tal. Aquí es fara esment tan sols d'alguns trets importants: en primer lloc I'e- 
xistencia de zones de maxima evaporació que durant I'hivern es situen prop 
del llevant espanyol i a la zona occidental de Corsega, mentre una zona de 
mínims es troba entre les illes Balears i la de Corsega. A I'estiu les zones de 
maxima evaporació es situen en la zona de Provenca i prop de la desemboca- 
dura de I'Ebre, trobant-se un mínim al nord de Corsega. La forta evaporació 
causada per vents intentos va seguida d'una disminució de la temperatura 
superficial, fet que és paks  en les aigües properes del delta de 1'Ebre i també 
en 'aigües enfora del golf de Lleó, en aquest cas amb conseqüencies impor- 
tants. 

La diferencia en la capacitat calorica de I'aire i de l'aigua (el maxim en el 
primer cas correspon al mes de julio1 i en el segon al d'agost) és un altre dels 
fets determinants de la dinamica d'aquesta zona. El segon efecte important 
esta relacionat amb la presencia de zones amb processos ciclonics intensos, 
com per exemple en el golf de Genova i en algunes epoques al sud del golf 
de Lleó. En conjunt aquests processos són en bona part determinants del ma- 
pa de corrents propi d'aquesta regió. És clar que en bona part aquesta meca- 
nica esta condicionada per les situacions climatiques que es donen en aques- 
tes latituds a I'hivern i a I'estiu. Aquests girs son com bombes que atrauen i 
impel.leixen les aigües que procedents del sud, especialment de la mar Tirre- 
nica i a traves de Sardenya-Corsega i les Balears donen lloc a la massa d'ai- 
gües superficials i subsuperficials que ocupen la zona i en bona part llisquen 
prop de la costa. 

Finalment una altra conseqüencia, encara que de caire més local, ve do- 
nada per I'efecte de renovació de les aigües dels canons submarins a causa 
de las fortes ventades. Aquest tipus d'accions ha estat molt ben estudiat en el 
cas del canó de Cassidaigne, prop de Marsella, en el que s'ha observat que 
després d'una forta mestralada es detecten efectes perturbadors de flux i re- 
flux fins a 1.038 m de fondaria en el termini d'unes quatre hores. El que es 
podria considerar com un simple cop de vent es pot detectar en aquest ma- 
teix canó a 250 m de profunditat. Segurament que aixo es repeteix en la majo- 
ria dels canons situats en les zones d'influencia dels vents dominants. A ma- 
nera de resum, cal assenyalar que la dinamica atmosferica, especialment en 
Ia zona considerada, és tan important que en general distorsiona la major 



part dels fronts que, procedents de l'Atlantic, llisquen sobre la península ibe- 
rica, a causa dels efectes dels vents més importants que hi conflueixen. 

L'estructura hidrografica de la Mediterrania nordoccidental es pot des- 
criure a grans trets assenyalant l'existencia de dos tipus de corrents: per una 
banda el corrent que, procedent de la mar de Ligúria, es desplaca seguint la 
costa des de l'est a I'oest i que suporta bona part de I'estructura hidrografica 
litoral, i per l'altre costat s'ha d'assenyalar tot un seguit de corrents de caire 
ciclonic/anticiclonic que, desprenent-se del corrent principal que penetra 
per Gibraltar, va lliscant pel nord dlAfrica. Certament el corrent principal 
suara esmentat, també té una vena que, entrant pel Tirre, passa a través de 
la zona que ha quedat caracteritzada com la plataforma de I'illa d'Elba, inte- 
grant-se aixi en la zona examinada. Els altres corrents abans esmentats ju- 
guen un paper forca diferent i s'integren a les aigües de la regió seguint les 
següents trajectories, totes elles de caire ciclonic. Una vena important pene- 
tra a través de l'ample brac de mar que es troba entre Sardenya-Corsega i les 
illes Balears. De fet, finalment s'integra en la massa d'aigua abans esmentada. 
Entre les illes Balears s'escola una altra vena i finalment pel cantó rnés occi- 
dental d'aquest arxipelag penetra una tercera ramificació que gira pel nord 
de les illes. 

La major o menor intensitat d'aquest corrent ha estat relacionada per al- 
guns autors amb la major o menor abundancia de peixos en la plataforma 
castellonenca. L'existencia de dos corrents en sentit contrari en la part més 
occidental entre Catalunya i les Balears dona lloc a una zona de refrec que 
en general segueix la direcció SW-NE, molt important per a explicar la dina- 
mica de la zona, especialment en aquella que pot considerar-se com la mar 
Catalana (Font, 1986). Aquesta linia no és pas fixa sinó que experimenta fluc- 
tuacions, no sols pel que fa a la situació, sinó pel que fa a la seva mateixa 
estructura amb sinuositats i meandres rnés o menys pronunciats, que potser 
fins i tot poden donar lloc a bombolles d'aigua amb característiques propies. 
Pero el rnés important d'aquesta Iínia de refrec cal cercar-ho en la seva extre- 
mitat nord, on, especialment durant els hiverns rnés tempestuosos, s'hi origi- 
nen un seguit d'embuts que s'engulleixen cap al fons donant lloc a la forma- 
ció de I'aigua profunda mediterrania. Aquest fenomen té lloc perque les 
fortes ventades d'hivern produeixen una forta evaporació que fa disminuir la 
temperatura donant lloc a aigües rnés denses que a poc a poc es van enfon- 
sant. Cal, pero, que no hi arribi ni aigua atlantica ni fortes quantitats d'agua 
dolca d'origen fluvial. Aquests llocs de formació d'aigua profunda no son 
massa abundants i sens dubte aixo els hi comunica un marcat interés. 

Evidentment la dinamica de les masses d'aigua no es pot resumir com 
s'acaba de fer sense que aixó no permeti considerar aquesta descripció com 
un patró utilitzable al que cal afegir tot un seguit de fets importants. El pri- 
mer és el que s'anomena el front del talús -zona en la que es pot detectar un 



canvi clar entre l'estructura hidrografica característica de les aigües de la 
plataforma i les del talús. Evidentment que aquestes estructures frontals es 
troben no sols a la fi de la plataforma continental, sinó també al nord de la 
plataforma insular, el que dóna lloc a l'existencia d'una estructura diferen- 
cial de les aigües situades entre els dos fronts. Si hom té en compte I'estructu- 
ra molt triturada del talús practicament en tota la regió, ben segur que es 
podra considerar que I'estructura d'aquest front sera igualment complexa. 
Juntament amb el fet morfologic esmentat no es pot oblidar la importancia 
dels rius que desemboquen a la regió i,  seguint la tonica ja assenyalada, amb 
especial atenció al Roine i a I'Ebre. Altres rius, com el Túria, Xúquer i Segu- 
ra, tenen influencia més local. En el cas del Roine els importants aports d'ai- 
gua dolca donen lloc a una capa d'aigua menys salada que llisca des de la 
desembocadura en direcció a I'oest i arriba al cap de Creus. La forca del cor- 
rent que marca la tendencia general arrossega aquestes aigües dolces que 
formen una capa de pocs metres de  gruix. En el cas de 1'Ebre es constaten 
dos fets importants: per una banda una estructura filiforme que practicament 
des de la desembocadura del riu serpenteja en direcció a les illes Balears, i 
per altra banda un gir ciclonic que es forma en la zona més al nord en el golf 
de Sant Jordi. Més al sud no es troben altres estructures importants que el 
contacte que s'estableix entre la massa d'aigua de la Mediterrania nordocci- 
dental i el front que la separa de la mar d'Alboran. Com sigui que aquesta 
estructura tampoc és h a ,  sinó que oscil.la d'oest a est, podría considerar-se 
que actua com si fos una bomba influint la dinamica de  les aigües marines. 
Un altre aspecte que cal referir és el paper que juguen els canons submarins 
situats en el talús; si per una banda a través d'ells s'escorren els petits co- 
rrents originats pels rierols de la costa, per l'altra banda actuen com a xeme- 
neies que permeten que les aigües més profundes, riques en nutrients arribin 
a la superficie. Així, tenint en compte la gran quantitat de canons existents, 
es troben una gran quantitat de petits punts, de diminuts afloraments, enri- 
quidors, el que fa que en conjunt la productivitat costera mediterrania sigui 
potser més elevada del que seria d'esperar. 

L'estructura vertical de  les aigües de la Mediterrania nordoccidental és 
relativament senzilla. En primer lloc cal assenyalar la capa superficial que es 
la que mostra els desplacaments més importants abans esmentats. Les seves 
característiques són les que determinen les condicions més adients en cada 
cas pel comportament de les especies marines, especialment d'aquelles que 
viuen en les aigües superficials i en general en la plataforma continental. En 
aquest sentit les aigües dolces que, procedents del Roine, s'estenen per bona 
part de la franja costera del golf de Lleó, tenen una marcada influencia en 
les poblacions de clupeids i engraulids, com ja s'ha esmentat a proposit de la 
influencia de les aigües atlantiques a la zona de  Castelló. Es tenen indica- 
cions de les aigües subsuperficials o intermedies procedents de la conca 



oriental. A partir dels quatre-cents metres de fondaria s'entra en el domini 
de les aigües profundes, caracteritzades per una forta estabilitat i llarga su- 
pervivencia. En la zona que correspon a la mar catalana propiament dita la 
profunditat maxima no supera els 2.200 m, inferior a la que es troba en la 
part situada a I'est de les Balears i amb fons menys profunds en la zona situa- 
da entre el cap de Sant Antoni i Eivissa. Aquesta estructura ajuda també a 
definir una certa individualitat de les caracteristiques de l'aigua fonda de la 
Mediterrania nordoccidental. 

En la dinamica dels primers cent metres de fondaria es produeixen els 
fenomens típics d'estratificació i uniformitat segons les epoques de l'any (va- 
riacions de la termoclina). En aquest sentit cal assenyalar que la termoclina 
es situa normalment entre pocs metres de la superficie i més enlla dels sei- 
xanta metres. Aquesta estructura és particularment forta a I'estiu i després es 
va enfonsant per desapareixer totalment durant I'hivern i la primavera. La 
pujada de la temperatura superficial durant l'estiu, que varia segons la lati- 
tud, no influencia les capes profundes gracies a la presencia de la forta ter- 
m o c h a  estival. Així I'aigua superficial atlantica amb una temperatura mitja- 
na que varia entre 15 i 17 "C, al pas que la salinitat ho fa entre 36,15 i 36,5 %o, 

es manté independent de les fortes variacions termiques que tenen lloc a I'es- 
tiu a causa de la insolació per la presencia de la termoclina. També les varia- 
cions en I'estructura, situació i durada de la termoclina tenen una gran im- 
portancia en el comportament de les especies pelagiques o que alternen la 
vida pelagica amb la demersal. 

BIOGENOSI. CARACTERISTIQUES DEL POBLAMENT BIOLOGIC 

Distribució del plancton i productivitat primaria 

Les idees més generalitzades fan referencia a la pobresa de la Mediterra- 
nia pel que fa a la seva capacitat de producció. Aquesta visió tan generalitza- 
da sembla, no obstant, que pot ser, si més no, matisada almenys pel que fa a 
algunes zones concretes. En termes generals és molt clara la distribució esta- 
cional de la biomassa planctonica, que d'alguna manera guarda una bona re- 
lació amb la productivitat primaria. En aquest sentit, pero, caldra tenir cura 
del paper, generalment important, que juguen els components del plancton, 
de molt petit tamany pero de rapida capacitat de reposició, com són els coc- 
colitoforids i les criptomonadals (Margalef, 1985). Hi ha nombroses indica- 
cions que suggereixen que aquests grups tenen un important paper en la pro- 
ductivitat, si bé llur biomassa és molt petita en cada mostra concreta. El 
maxim de clorofil~la es troba durant l'hivern, situant-se a I'entorn de 2 ng en 
les zones allunyades de la costa, capa que pot arribar fins els 70 m de fonda- 



ria durant les epoques de forta barreja vertical. Per contra aquesta capa que- 
da molt disminuida durant l'estiu, quan la forta termoclina, situada a l'entorn 
dels 30140 m, impedeix l'enriquiment de les aigües superficials. Aleshores és 
possible detectar una capa de producció profunda, ben estudiada per alguns 
autors (Estrada, 1985), que no obstant no sembla arribar a la costa. La distri- 
bució de la productivitat és molt irregular i esta estretament relacionada amb 
les aportacions d'energia, ja sigui la que es pot considerar principal com la 
que pot considerar-se de tipus complementari. En aquest sentit la influencia 
dels vents és molt important i, com ja s'ha indicat en el capítol corresponent, 
aquests són distorsionats per motiu de l'estructura geomorfologica de l'en- 
torn, i així, de manera semblant, la productivitat quedara afectada pel que fa 
a la seva distribució. Els vents que bufen a través del golf de Lleó són impor- 
tants com també els que provenen del sudoest, i si ha quedat clar que aquesta 
combinació condiciona el clima mediterrani, també condiciona la distribu- 
ció i variació de la productivitat. El girs ciclonics, per exemple, són un ajut 
que afavoreix l'augment de la productivitat. La formació d'aigua fonda abans 
esmentada, sens dubte ha de compensar-se amb I'ascensió d'aigües del fons 
que per la seva riquesa en nutrients afavorira una maior~~roductivitat. A les 

plataformes amplies aquest fenomen sembla molt clai-, en particular a la zo- 
na de Castelló, minuciosament estudiada durant un seguit d'anys. Per altra 
banda el corrent general que flueix de NE vers el SW, a la part del talús, tan 
ric en canons, pot produir per l'efecte xemeneia, elevacions locals d'aigua 
profunda, que es sumen a la productivitat general, si bé en cada cas es tracta 
d'un procés de tipus local. En conjunt, doncs, no hi ha cap zona caracteritza- 
da per un fort aflorament, pero sí una gran quantitat de petites zones on la 
productivitat, encara que de caracter puntual, és mes alta. També les aporta- 
cions dels rius i fins, com es veura més endavant, la de certes deixalles, con- 
tribueixen a l'increment de la productivitat global. Dos exemples són forca 
il-lustratius: Per una banda, a la costa de Ligúria, aquestes aportacions repre- 
senten un terc de la totalitat del fosfor disponible i, per altra banda, la in- 
fluencia del nucli urba de Barcelona subministra bona part del fosfor neces- 
sari per tal d'assegurar la productivitat hivernal de la zona. 

La distribució temporal es caracteritza per un maxim que s'estén des de 
la fi d e  la rardoi-, quan la termocfina s'esvaeix, fins a la primavera. Durant la 
resta de l'any la forta termoclina impedeix I'enriquiment de la zona superfi- 
cial i la quantitat de plancton roman molt minca. Segurament el més interes- 
sant és el fet que aquesta distribució no és continua, sinó que en realitat el 
que es produeix és un seguit d'agulles de producció, de curta durada i molt 
localitzades. El conjunt, tenint en compte que són més intenses a l'hivern, 
donara la imatge que s'ha descrit. 

Aquesta manera de desenvolupar-se e1 procés es deu a la influencia de les 
causes abans esmentades i a ben segur que la meteorologia és de les mes 
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importants. Cal insistir en l'efecte de les ventades en el golf de Lleó, en-& 
guns canons ben estudiats, així com I'efecte global de la climatologia, espe- 
cialment pel que fa a les aportacions fluvials. La suma ben estructurada de 
tots els processos que ajuden a la productivitat s'estima que dóna una pro- 
ducció de 10 mg de carboni per metre quadrat i any, si bé, com ja s'ha dit, 
varia considerablement segons I'any i la zona. Aquestes variacions, encara 
que poc, es reflecteixen en la major presencia de les especies planctbniques 
mes característiques. A la mar de Ligúria sembla que les rnés importants du- 
rant el periode de major producció són Skeletonema costatum, Thalassiosira 
decipiens, Lauderia annulata, Chaetoceros, Thalassiothrix frauenfeldi, Nitzs- 
chia, Bacteriastrutn delicatttlum, Leptocilindrus danicus, Emiliana huxleyi. 
Durant I'inici de la tardor es constata la presencia d'una barreja de tots els 
grups rnés característics. A la zona propera a Marsella també son importants 
Rhizosolenia stoltenforti i R. curvisettts així com Thalassiosira nitzschioides. A 
l'altre extrem del golf de Lleó a la part de Banyuls, durant I'epoca de maxima 
biomassa cal destacar Rhizosolenia delicatula juntament amb altres especies 
ja esmentades. Durant la tardor les especies rnés importants pertanyen al 
grup de les diatomees. Finalment a la costa catalana i a bona part de les zones 
situades rnés al sud cal assenyalar durant I'hivern Chaetoceros, Nitzschia deli- 
catissima, Rhizosolenia imbricata, Dactyliosolen mediterraneus, Skeletonema 
costatum, Lauderia annttlata, i durant la tardor Asterionella japonica, Thalas- 
sionema, Thalassiothrix, Chaetoceros compressus, Thalassiosira nitzschioides. 
Sembla que durant I'epoca de major productivitat les petites cel.lules de les 
criptomonadals i coccolitoforals juguen un paper forca important. En resum 
cal dir que la regió rnés pobra sembla ser la Ligúria, amb 1,2 mg de clorofil.la 
per m3, i que la distribució d'especies es bastant uniforme, si bé en cada cas 
hi influira la major o menor presencia d'aigua atlantica i la distribució d'es- 
pecies presents en el moment d'iniciar-se el maxim de productivitat hiver- 
nal. 

Biomassa zooplanctonica 

La distribució de les diferents especies que formen el zooplancton han 
estat ben estudiades per Vives i els seus col.laboradors. Potser encara de for- 
ma rnés clara es nota la influencia dels fenomens abans esmentats: la influen- 
cia de les aigües atlantiques, especialment a través de la vena que penetra 
entre la península i les illes Balears, aixi com per la mar de Ligúria, que per 
mitja del gir ciclonic, tan característic, arrossega aigües de la part t irrhica,  
al mateix temps que genera un aflorament d'aigua fonda en la seva part cen- 
tral. La segona característica determinant esta constituida per las aportacions 
d'aigua dolca, en particular, com ja s'ha citat repetides vegades per diferents 
motius, provinents del Roine i de 1'Ebre. És clara una certa pobresa de zoo- 



plancton a la zona de Ligúria, on destaquen el copepodes, no massa nombro- 
sos, els quetognats, eufaussiacis i pteropodes tecosomats. Quan s'entra a 
I'amplia plataforma del golf de Lleó, crida tot seguit l'atenció la major diver- 
sitat en el nombre d'especies presents, segurament influenciada per la pre- 
sencia de la capa d'aigua dolca que flueix cap a l'oest. És típica d'aquesta 
situació Sagitta setosa, així corn les especies lligades a les aigües d'origen 
atlantic, caracteritzades per una menor salinitat que les de la Mediterrania: 
Acartia, Ternora i Centropages hi són també presents. Son importants en 
aquestes aigües els copepodes tipics de les aigües costeres, els missidacis, 
gammarids, caprel-lids i cladocers, corn Evadne nordmannii, i larves de crus- 
tacis. Quan es tracta d'aigües més allunyades, amb major salinitat, el que mes 
abunda són els copepodes, que fins i tot arriben a sobrepasar el centenar 
d'especies. A la part de la península iberica, en la zona nord del mar Balear, 
cal assenyalar dues influencies: per una banda la que prové de les aigües 
atlantiques, i en segon lloc la influencia dels diferents rius i en particular de 
1'Ebre. En la part central i cap al sud sembla que hi ha una major uniformitat 
que la detectada prop de la costa. En aquesta part Ternora stylifera és una de 
les especies més abundants en la practica globalitat de la zona i especialment 
durant el segon semestre, mentres que Centropages typic~ls  és molt caracte- 
rístic de la primera part de l'any. Un fet molt important és la presencia, a 
voltes massiva, dels taliacis, corn per exemple en les denses masses de Salpa 
dernocratica, que apareixen talment corn si fos una explosió i que poden re- 
sultar perjudicials tant corn per la gran quantitat d'aliment que consumeixen, 
corn perque son un vertader enuig pels peixos pelagics. Els quetognats i en 
particular Sagitta setosa i S. bipunctata són propis del principi de la primave- 
ra en les aigües allunyades de la costa. De la mateixa manera que a finals de 
la important producció planctonica de l'hivern amb les importants quantitats 
de salpes i doliolids, també és possible detectar un altre pic de producció 
d'aquestes especies durant la tardor, encara que no acostuma a ser tan im- 
portant ni tan freqüent corn el primer. 

Moltes d'aquestes especies pertanyen a la regió atlantico-boreal i semblen 
acantonades precisament en aquesta part de la Mediterrania. Aixo sembla 
molt clar en alguns dels constituents del mesoplancton, corn són, per exem- 
ple, els eufaussiacis, de tal manera que les especies més importants van va- 
riant de sud a nord de tal manera que en aquesta darrera zona hi abunda 
particularment Meganictiphanes norvegica, que és propia de les aigües més 
fredes de 1'Atlantic nord. La seva importancia és considerable pel fet que 
constitueix un important esglaó en la xama de relacions trofiques, ja que és 
un aliment preferit per peixos tipics de la Mediterrania nordoccidental i en 
particular de moltes especies d'interes pesquer, corn són per exemple el lluc 
i la maire. 

Resta encara dir dos mots pel que fa al macroplancton, constituit per les 



fases larvaries de moltes de les especies que viuen en aquest mar i que durant 
un període més o menys curt formen part del plancton. Ja s'han citat les lar- 
ves de crustacis, molt abundants prop de la costa, almenys en el cas d'algunes 
especies; també cal esmentar les dels mol.luscs, especialment pel que fa als 
bivalves i, finalment, els alevins de la majoria de les especies de peixos. En 
aquest darrer grup, mentre en les aigües costeres és important anotar la rela- 
tiva pobresa d'especies, fins i tot aquelles típiques de la plataforma, en les 
aigües allunyades es ben notable I'abundancia de larvetes de peixos del grup 
del gonostomatids i mictofids, molt superior a la biomassa previsible pel que 
fa al nombre d'exemplars adults en una zona pobra. 

Comunitat bentbnica 

Per tal de donar unes pinzellades que caracteritzin aquestes poblacions es 
seguira la distribució en estrats establerta inicialment per Péres i Picard i 
seguida més o menys estrictament per la gran majoria d'autors. En primer 
lloc cal comentar la zona constituida per estructures rocoses, dures, situades 
permanentment per sobre del nivell del mar i sotmeses al xipolleig de les 
ones al topar-hi, i rnés encara per l'efecte dels temporals. En aquest cas és 
freqüent que es formin petits bassiots en les concavitats de les roques litorals. 
Un conjunt d'especies són típiques d'aquesta zona ampliament presents en 
tota la Mediterrhia nordoccidental. Entre les més característiques es troben 
Verrucaria symbalana, Melaraphe niritoides i Chthalmus depressus que amb 
freqüencia cobreix bona part de les roques situades en el límit inferior. En 
els petits bassals de curta durada i salinitat molt cambiant hi ha un petit grup 
d'especies ben adaptades entre les que destaca Tigrippus, petit copepode jun- 
tament amb cianofícies, i algunes clorofícies. Quan el nivell supralitoral esta 
constituit per superficies planes, poc elevades, generalment sorrenques o 
amb palets i graves més grolleres, les circumstancies són molt diferents, ja 
que en moltes ocasions aquest nivell pot incloure les llacunes litorals que, 
com s'ha assenyalat anteriorment, són molt abundants en tota la regió. Si bé 
la majoria tenen el seu regim propi, algunes més petites depenen de l'entrada 
d'aigua de mar durant els temporals. Quan les sorres són de gra gros o graves 
hi abunda I'anfípode Talitrus saltator i l'isopode Tylos europaeus, ambdós 
molt característics, mentre que quan el gra es fi s'hi troba l'anfípode Orches- 
tia mediterranea i l'isopode Tylos sardous. Aquests animals precisen d'un ma- 
jor grau d'humitat i per aixo prefereixen les sorres fines, on és més freqüent 
que s'hi acumulin restes de materia organica. Al nivell que en altres mars 
podria considerar-se mareal, aquí es considera aquel1 estrat que per I'acció 
normal de les ones o pels petits canvis de nivell del mar esta periodicament 
en contacte amb l'aigua. Tant la flora com la fauna és molt més variada. En- 
tre les graves es troba l'isopode Sphaeroma serratum i I'anfípode Gammarus 



olivi, el cranc Pachygrapsus marmoratus entre les roques o les pedres, i un 
grup de poliquets. Tots ells viuen dels detritus que s'acumulen entre palets i 
pedres. Si el substracte es rnés fi hi abunda Nereis cirratulus. Quan aquesta 
situació connecta amb I'estrat anterior en les zones fangoses i amb aigües 
salabroses, també hi són freqüents les cianofícies. No sols la naturalesa del 
fons, sinó també I'orientació, són factors importants. Quan hi ha bona exposi- 
ció abunden Chthalmcls stellatus i Ch. montagui, cianofícies corn Lyngbya i 
Rivularia, mol-luscs corn Patella rustica i Monodonta turbinata. Entre les al- 
gues, durant els mesos d'hivern a la part rnés alta, destaca Prorphyra leucos- 
ticta, rnés endavant Scytosiphon lomentaria, que, especialment a finals d'a- 
questa estació, constitueix una franja molt típica constantment sacsejada per 
les ones, i Enteromorpha compressa i Bangia atropurpurea. Quan el fons és 
poc exposat a la llum hi dominen Corallina i Jacsia que també es troben en 
els nivells rnés alts, donant lloc a acúmuls importants. En aquest mateix ni- 
vell, pero sobre substracte dur i a la part més baixa, es troben un seguit d'al- 
gues calcaries, que en les parets verticals formen autentiques cornises, sobre 
les que viuen una munió d'especies tant vegetals corn animals. Les algues 
més importants són Lithophyllum, Lithothamnion i Melobesia. Entre les al- 
gues que s'hi fixen cal destacar Nemalion helmintoides i Ceramium, amb va- 
ries especies, entre les que Ceramirtm spinosum mostra una certa variació en 
el nombre de cd.lules que formen les espines, Laurencia pinnatifida, etc. En- 
tre els constituents de la fauna hi ha Lepidochitone pinnatifida, Patella aspe- 
ra, Actinia, mol-luscs corn Modiolus barbatus, Mytilus galloprovincialis, poli- 
quets, briozous, amfípodes, isopodes, altres crustacis corn Leander serratus i 
Eriphia spinifrons. Així mateix en aquest nivell és facil detectar una comuni- 
tat d'algues integrada per Padina pavonia i Clodosthephus verticillat~~s o Ha- 
lopteris scoparia, segons es tracti de zones situades al nord, prop de Banyuls, 
o més al sud, costa de Blanes. A continuació es troba el nivell infralitoral, 
situat per sota de I'anterior, pero encara sotmes a la influencia de la Ilum. 
Sobre substracte dur cal rcmarcar per tot la presencia de Cystoseira i tot se- 
guit una combinació amplia constituida per Halimeda tuna, Cladophora, 
Dictyopteris, Dictyota dichotoma, Taonia atomaria, entre d'altres. Pel que fa 
als components faunístics cal destacar Mytilus galloprovincialis i Balancls per- 
foratus, conjunt rnés aviat caracteritzat per la seva escassa varietat. A rnés 
fondaria es troben algues poc exigents en quant a la intensitat de Ilum, espon- 
ges corn Sycon, i altres grups, corn Tubularia, Campanularia, Obelia, Bugula, 
diferents poliquets, ascidies, etc. Certament que en aquesta sorra i en fons 
sorrencs/fangosos hi viuen la majoria dels bivalves mes comuns i la majoria 
dels que tenen interés comercial, i en aquest aspecte és important assenyalar 
la considerable expansió que ha experimentat Ostrea edulis que en pocs anys 
s'ha estes quasi per tot. Hi ha dues facies molt importants: la primera esta 
constituida per sorres i fangs, on s'assenta una praderia de Possidonia oceani- 



ca, arnb una gran varietat de comensals, i la segona, caracteritzada per la 
presencia d'altres especies corn per exemple Cymodocea nodosa, Zosfera nol- 
tii, Rclppia, juntament arnb Caulerpa prolifera. En alguns llocs cada una d'a- 
questes especies pot ocupar un enclau particular, pero altres vegades es pre- 
senten barrejades. El fons de moltes Ilacunes litorals esta cobert per aquestes 
especies. La degradació d'aquests macrofits és I'origen de bona part de la 
productivitat de les Ilacunes. Aquestes plantes solen estar acompanyades per 
poliquets tubícoles, nematodes, copepodes, petits crustacis, turbelaris, opis- 
tobranquis i altres mol~luscs que viuen en diferents habitats generalment 
molt limitats i especialitzats. La degradació dels herbers de Possidonia contri- 
bueix a I'enriquiment i també és devorada per una munió d'animals que 
viuen sobre ella. Per altra banda hi ha altres animals que s'alimenten dels 
anteriois, corn succeeix en el cas de molts equinoderms. Els peixos no hi 
manquen i tant s'hi troben els depredadors deis comensals de les plantes 
corn d'altres que o bé s'alimenten de partícules en suspensió, corn per exem- 
ple Syngnarus acus i Hippocampus hippocampus, aquest últim freqüent a la 
mar Menos, o bé tenen una alimentació herbívora, corn es el cas de Sarpa 
salpa. Un tercer nivell és el circalitoral, que compren la totalitat de la plata- 
forma continental per sota el nivell anterior i per tant quasi sense Iluminosi- 
tat. Algunes algues es troben en els nivells superior i sobre formacions coralí- 
genes. L'inici d'aquest nivell es troba a diferents fondaries segons els Ilocs; a 
Marsella s'inicia entre 30 i 50 m, pero a la costa catalana es situa més a prop 
de la superficie, entre 18 i 40 m. En el fons de madreporaris arnb Corallium 
rubiarrn, gorgonies, espongiaris, etc., es troben una gran quantitat d'especies 
molt localitzades. En aquest context cal considerar, encara que sigui molt 
per sobre, l'estructura poblacional de la plataforma continental. En els Alps 
Marítims i en el limit de l'estreta plataforma hi habiten braquiopodes corn 
Terebralcdina capulserpenlis, Terebratula vilrea i Muchfeldlia truncara, arnb 
un cert nombre de Cidaris cidaris i el poliquet Hyalimoecia tubicola. Algunes 
d'aquestes especies arriben fins a les zones més profundes ocupades per Isi- 
della elongafa. Al golf de Lleó, prop de la desembocadura del Roine hi abun- 
den els fangs arnb Tctrrifella i al cantó de Banyuls són freqüents Ophiorhrix 
acompanyats dJAnfedon mediterranea, Alcyonurn palrnalclm, Pinna peclinala 
i, en les parts més fondals, F~lnictdina quadrangularis. També cal esmentar 
Ctlcctrnnria planci, Turrilella fricarinafa i Suberifes dc~mtlncclla. En les arees 
menys profundes, entre 50 i 80 m, els fangs són abundants en closques mor- 
tes juntament arnb les especies esmentades, pero arnb la presencia de Sficho- 
pus regalis i les ascídies Phallusia mamillafa i Microcosmus sulcatus. Entre 
els crustacis hi ha corn a molt abundant Dardanus awossor i entre els mo- 
1.luscs Peclen jacobec~s i Chlamis operccllaris entre d'altres. A les zones detrí- 
tiques molt abundants en gran part de la plataforma hi ha abundancia d'ofiu- 
roideus i Aphrodife actllala. La part central de la plataforma esta ocupada per 



Ophiotrix qtiinqtiemaculata amb Alcyonum palmatum, acompanyats de Lepto- 
metra phalangium, Antedon mediterranea, crinoideus que s'estenen fins a la 
part rnés profunda de la plataforma, on es posen en contacte amb el Cidaris 
i les Terebratules, típics de la part superior del talús i en particular de les 
carenes que separen els diferents canons submarins. En aquests fons també 
hi és present Funiculina quadrangularis, tan típica d'aquests nivells. 

En la plataforma continental espanyola es troba una gran riquesa faunísti- 
ca acompanyant les especies típiques de I'explotació pesquera. En la part co- 
rresponent a la costa Brava i en aigües d'uns 100 m de fondaria són abun- 
dants Astropecten irregularis, Cuctimnria syracusana, Antedon mediterranea, 
Echintis acuttits i Holothuria polii, especialment durant els mesos freds, men- 
tre que durant I'estiu destaca Aspropecten bispinosus. Entre els mol.luscs cal 
esmentar Aporrais pes-pelicani, Polymices gtiillemini i Calliostorna zizyphi- 
num. A rnés fondaria, uns 200 m, Astropecten atiranciacum, Spatangus pcirpti- 
reus i també Holothuria polii, Stichoptis regalis, Calliosoma zizyphinum i Gib- 
bula magas. En les plataformes un xic rnés amplies i molt menys escabroses, 
situades al sud de I'anterior, es troba ampliament distribuida Astropecten irre- 
gttlaris, Brissopsis atlantico-mediterranea. A poca fondaria, 100 m, Luidia cili- 
ris, Arneropoda placenta, Echintis acutus, Cidaris cidaris, Ophitara albida, An- 
tedon mediterranea, que a I'estiu sembla trobar-se a mes fondaria. Als límits 
de la plataforma hi abunda Trachythyone elongata, Cucc~maria siraccisana i 
entre els mol.luscs, a poc fons, s'hi troben les especies abans esmentades 
amb Tcirritella comcinis, Capull~is cwgaricus, Diodora graecia, Culitrea chi- 
nensis, Pinna nobilis, Vencis verrcicosa, Chlanzys glabra, Pecten jacobetas, Bra- 
chiodontcis rninimus, Nucula ncicletis, Eutheria cornea, Scala comunis i Pri- 
movlila comcinis. Els quatre últims són rnés tipics de I'estiu. Encara a rnés 
fondaria hi ha Cuspidaria cupidata, Laevicardium oblongum, Murex branda- 
ris, com especies particulars, a rnés de les citades anteriorment. Com exem- 
ple d'estructura present en les plataformes rnés amplies sera bo esmentar la 
població demersal del golf de Sant Jordi. Com en les zones anteriors, Astro- 
pecten irregcilaris es troba per tot, juntament amb Brissopsis atlantico-niedite- 
rranea. A les zones d'uns 100 m de fondaria, cal afegir a les especies anterior- 
ment esmentades Spatangcis purptareus, Ophicira texturata, Ctactimaria 
planci, Ophitrix fragilis, Brisscis unicolor i entre els mol.luscs Mcirex truncu- 
Itis, Ostrea edulis, Cardium echinatum, Solenocurtus strigillattas, Modiohis 
barbatcis, Cassidaria echinophora, Miciolea blanvillei, Mytiltts galloprovincia- 
lis, Tellina pcilchela, Dorinia lupina i Mciscultis marmoratus. 

En aquesta zona i a la vista de la llista no pas completa de les especies 
presents, queda ben clar el gran desenvolupament experimentat pels mo- 
I.luscs, que passen a ocupar un paper molt preponderant i que encara s'in- 
crementaria forca més si es tingués en compte la població que es troba a 
I'interior de les dues badies existents en el delta de 1'Ebre. Encara que aquí 



sols s'han esmentat els grups taxonomics que, amb independencia dels pei- 
xos crustacis i mol.luscs, que són objecte de comentari a part, es consideren 
com més característics a nivell de macroobse~acions, certament la bioceno- 
si es molt més complexa i importants grups no esmentats juguen, sens dubte, 
un paper molt important. Alguns, com els cucs poliquets i nematodes, per- 
que semblen ben correlacionats amb processos contaminants i en qualsevol 
cas perque el poblament bentonic és molt més complex que I'esquema aquí 
presentant. Aixi, per exemple, les petites holotúries de fons del grup dels si- 
naptids semblen formar part de I'aliment de la gamba roja, el crustaci Alp- 
heus glaber, que viu enterrat i és molt poc freqüent a les mostres de fons, és 
un aliment basic per a alguns gadids. Aquestes relacions són les úniques que 
a voltes permeten una aproximació en I'estudi de la biomassa de certes espe- 
cies del bentos. 

A títol d'assaig sembla que és útil la caracterització dels diferents pobla- 
ments d'acord amb la fondaria, fent referencia als representants d'alguns 
grups taxonomics característics. Aquí tot i no oblidant que a ben segur els 
lligams característics entre grups és el que millor defineix cada nivell, es 
presta especial atenció a la presencia d'uns o altres celenteris colonials. En 
els fons de 25 a 50 m es característic Veretillurn cyanarnoriurn; a I'entorn dels 
100 m hi és present Alcyonum palmatum, si bé les poblacions d'aquesta espb 
cie mai arriben al nivell de densitat de I'anterior. ES freqüent que com espe- 
cie acompanyant molt nombrosa s'hi trobi el cranc Liocarcintrs pcrber. Entre 
200 i 300 m predomina Funiculina qz~adrang~rlaris i a rnés fondaria, a la part 
central del talús, Isidella elongata. Si es repassen les especies que han estat 
esmentades en la plataforma i el talús de la Mediterrania nordoccidental, a 
ben segur que aquesta serie de celenteris es pot considerar característica dels 
diferents nivells a tota la regió. 

Especies pelagiques 

La llista de peixos pelagics, ja que els altres grups resseguits, per exemple 
els crustacis i els mol.luscs, si bé tenen algun representant. són d'escassa im- 
portancia, es relativament curta si es compara amb la de les especies demer- 
sals. Sens dubte les més importants són la sardina (Sardina pilchardus) i l'an- 
xova (Engrazllis encrasicolus). Ambdues especies es troben per tot, formant 
moles de considerable densitat. No obstant i aixo és facil distingir alguns 
grups bastant ben caracteritzats sense que dels estudis fets fins ara se'n pu- 
guin deduir diferencies poblacionals massa evidents. En el cas de la sardina, 
els tres grups rnés importants estan relacionats amb les arees de rnés intensa 
reproducció. En són tres: la situada en la proximitat de la desembocadura del 
Roine, la situada en les rodalies de la desembocadura de I'Ebre i la tercera 
en la zona del Segura. Pel que fa a l'anxova, les majors concentracions es 



troben en la plataforma de Castelló i al nord de la costa Brava. Encara que 
tampoc resta aclarit, en la zona de Castelló durant els darrers anys sembla 
clara una certa substitució de la sardina per I'anxova. Totes dues especies són 
típiques dels nivells pelagics superiors, pero quan s'apropa la temporada de 
la posta baixen a rnés fondaria, arribant en algunes ocasions fi ns els 100 m. 
Cal esmentar dues altres especies interessants no tant per llur abundancia 
com pel seu significat ecologic: una és la maleta (Spraiius spraiius), que en 
petites quantitats es troba en el golf de Lleó. Aquest fet i el que abundi en 
1'Adriatic nord, recorden l'origen boreal d'aquesta especie. Ben al contrari 
és el que succeeix en el cas de l'alatxa (Sardineta atlrita), especie que pel seu 
origen intertropical és més abundant en les costes del sud de la Mediterrania. 
En la regió que s'examina és molt escassa i en tot cas esta present en la part 
rnés meridional. Els muixons (Aiherina) són especies que formen petits grups 
a l'interior de ports i badies. L'agulla (Belone belone) és freqüent a tempora- 
des. El següent grup esta constituit pels pelagics mitjans i entre ells dos són 
importants: el verat (Scomber scombrus), acompanyat encara que rar pel bisu 
(Scomber japonicus) i el sorell, que en realitat esta constituit per tres entitats 
taxonomiques: Trachtrrcis trachurtis irachcirus, Trachurus irachurcis medite- 
rranecis i T. piciciraicis. Les dues primeres subespecies prefereixen aigües més 
properes a la costa mentre que T. picttiraitis és molt menys abundant i prefe- 
reix les zones allunyades. A rnés de la major mobilitat i varietat d'aliments, 
tant el verat com el sorell es caracteritzen per passar una part de I'any prop 
de la superficie i I'altra en el fons. Aquesta diversitat de costums els permet 
una major supervivencia. Mar enfora abunden diferents especies de la família 
del túnids i ,  ja prop de les Balears, la llampuga (Coryphaena hippur~is), pre- 
sent tan sols durant curtes temporades. 

Estructura bionomica de la plataforma i del talús 

Tant en la plataforma com en el talús l'estructura bionomica presenta una 
gran varietat de components per motiu de les diferents condicions que són 
característiques d'aquestes zones; pot tractar-se de les diferents particulari- 
tats de l'aigua o de la naturalesa del fons, la fondaria i també l'existencia 
d'enclaus de diferents tipus presents, en particular, a la plataforma continen- 
tal. En aquest sentit, la presencia de petites illes relativament a prop de la 
costa és de gran importancia: n'hi ha varies a la costa italiana, a l'entorn de 
l'illa d'Elba, un pare11 a la costa francesa prop de Marsella i a la costa espa- 
nyola cal citar les Medes, les ~ormigues ,  les Columbrets i Nova Tabarca. 
Aquestes illes no són els únics enclaus interessants, sinó que a rnés caldria 
tenir en compte una llarga llista de seques, roques i barres rocoses, fins i tot 
la granulometria del material del fons, tot un conjunt de circumstancies que 
determinen la possibilitat de I'existencia d'una fauna molt variada a tota la 



Mediterrania nordoccidental. En termes generals cal assenyalar un tret basic 
d'aquesta regió de la Mediterrania: la relativa uniformitat de la seva composi- 
ció bionomica pel que fa als components més importants. És facil constatar 
que es troben per tot quasi les mateixes especies, tant pel que fa als peixos, 
crustacis o mol-luscs d'interes pesquer corn a les seves especies acompa- 
nyants. No obstant i aixo, el que sí es pot constatar arnb claredat és la diferent 
proporció relativa, de tal forma que la major o menor abundancia de cada 
una depen en gran part de les diferents situacions locals. Algunes poques es- 
pecies poden, fins i tot, no estar presents en algun indret si les circumstan- 
cies són molt dificultoses. 

A la costa italiana, la gran estretor de la plataforma ha estat causa que les 
especies del talús hagin estat considerades corn les més característiques. No 
obstant, a la zona propera a l'illa dlElba, corn ja s'ha esmentat, la plataforma 
esdevé relativament més amplia i aixo dona lloc a I'assentament d'especies 
típiques en aquesta zona. Als inicis del talús entre 200 i 300 m de fondaria 
molts autors han considerat característica la presencia de l'escamarla (Neph- 
rops nowegicus) en nivells menys profunds, que esta acompanyat per la mai- 
re (Micromesistius poutassoit). En la part final i a més fondana, Rellini-Orsi 
(1981) considera corn les especies mes interessants els crustacis decapodes 
gamba roja (Aristeirs antennatits), juntament arnb menors quantitats dJAristeo- 
rnorpha foliacea, acompanyades de Polycheles typhlops en la part mes profun- 
da. Junt arnb aquests crustacis es troben arnb molta freqüencia, encara que 
mai de manera abundant, peixos típics de fons, entre els que cal destacar 
Notacanthirs bonaparti i Etmopterits spinax. Tot aquest conjunt d'especies, a 
les que caldria afegir Geryon tridens en els nivells profunds on viu Polycheles, 
complementen la llista de peixos arnb Trachirinchus scabrus, Sy~?iph~rrcts ni- 
grescens, Diaphus metoplocamcts i Centrolophus niger. Aquest conjunt d'espe- 
cies viu en el fangs profunds que alternen arnb colonies de madreporaris. En 
fondaries compreses entre 300 i 350 m arnb fons de fang-sorrenc, és el lloc 
que, corn ja s'ha indicat, es troba Folicitlina qiradrangularis, practicament 
inexistent a ben segur per l'acció destructora de l'art de rossec. En aquesta 
zona es característica la gamba blanca (Parapenaects longirostris), al costat de 
Plesionika edcvardsi, i Micromesisticts poutassou i Trisptercts nzin~ttcrs capela- 
nits en el nivel1 més alt, ja practicament a la plataforma continental. Encara 
caldra afegir el lluc (Merluccicrs merluccicts), la brotola (Phycis bienoides), la 
bruixa (Lepidorhoinbcts boscii) i Helicolenus dactyloptercts, que ja enllacen 
arnb el fons de gamba roja i on també s'hi troben Coelorhynchcts coelorhyn- 
C ~ L I S ,  Pristictrcts nielanostomits i Centrolophcts granctloscts. També, corn ja s'ha 
dit, aquests són els fons que es poden caracteritzar per la presencia d'lsidella 
elongata, tan esquilmada corn la Fctniculina i pel mateix motiu. 

A la zona corresponent als Alps Marítims la plataforma continua essent 
molt estreta i el talús molt escarpat arnb una gran quantitat de canons subma- 



rins. Les especies més comunes, difícilment capturables per la dificultat que 
entranya un fons tan escabrós, són Paramola cuvieri, Phycis blenoides, Micro- 
mesistius poutassou, Mora mota, Etmopterus spinax, Chlorophthalmus agassi- 
zi, Haloposphyrus lepidion, Coelorhynchus coelorhynchus, Heloclenus dacty- 
lopetrus, Argentyna sphiraena i Gadiculus argenteus, Trachirhynchus scabrus, 
juntament arnb els crustacis típics dels talús, que seguint un ordre de profun- 
ditat són l'escamarla (Nephrops norvegicus), la gamba roja (Aristeus antenna- 
tus i Aristeomorpha foliacea), seguits de Polycheles typhlops. Stomias boa boa, 
Chauliodus sloanei, Molva elongata són, entre d'altres, les especies propies 
de la part més profunda del talús als voltants dels 1.000 m de fondaria. Pel 
contrari, en la part més profunda, en el límit de la quasi inexistent plataforma 
i el principi del talús, cal citar Trigla lyra, Capros aper, així corn l'estada als 
fons de Trachurcls trachurus. 

A I'amplia plataforma del golf de Lleó la fauna és variada i s'hi poden tro- 
bar la practica totalitat dels pobladors de plataforma: roger de fang (Mcdhs 
barbatus), roger de roca (M. surrnuletus), peixos territorials, corn són, per 
exemple, I'aranya (Trachinus), les escorpores (Scorpaena), la rata (Uranosco- 
pus scaber), també varis membres del grup dels gobids, corn Gobius quadri- 
rnacrclat~~s, una gran varietat de labrids, serranids, el llobarro (Dicentrarchus 
labrax), així corn una gran varietat d'esparids, entre els que cal destacar Di- 
plodus cewinus, especie que, igual que Stromateus fiatola, Rarnora rernora i 
Dactylopterus volitans són típiques de les aigües tropicals. Al contrari, corn 
especies típiques dels mars freds, nordics, és important Platichthys flesus, 
possiblement a causa de les aigües menys salades d'aquesta zona, el que ex- 
plicaria que aquesta especie no estés present més al sud de la desembocadura 
de 1'Ebre. Spicara rnaena i S. smaris són especies típicament mediterranies. 
Quan es passa a major fondaria, es troben Trigla gurnardus, T. pini, T. lyra, 
juntament arnb Macrorhamphosus scolopax, Capros aper i Peristedion cataph- 
ractum. En el Iímit inferior de la plataforma es troben Argentina leioglossa i 
Lepidopus caudatus. Al costat d'aquestes especies són importants, des del 
punt de vista de la pesca, el capella o mollera (Trisopterus minutus capela- 
nus), les fases juvenils de Merluccius merluccius i de Phycis blenoides junta- 
ment arnb tota una llista ja assenyalada corn a pertanyents al comencament 
del talús en la mar de Ligúria. En el talús arnb amplis i profunds canons sub- 
marins es troba la gamba blanca (Parapenaeus longirostris), a la que arnb fre- 
qüencia acompanyen diferents cefalopodes, corn per exemple Rossia caroli, 
Sepietta oweniana i Ornmatostrephes sagitatus, així corn un bon nombre d'es- 
pecies de peixos propis del talús, entre els que destaca perla seva abundancia 
Micrornesistius poutassou. La gran abundancia d'aquesta especie es podria re- 
lacionar arnb el seu caracter boreal, ja que en aquesta zona la temperatura i 
les altres condicions ambientals resulten molt adequades per aquesta espe- 
cie. Lepidopus caudatus també és una especie important en aquestes zones i 



encara que no és massa important ha adquirit un gran desenvolupament en 
els darrers anys i avui forma part habitual de les pesqueres de rossec en gran 
part de la costa catalana. A més en tot el talús es troben una bona quantitat 
de Ilucos de gran tamany capturats mitjancant la fluixa amb esquer. En la 
part central del golf de Lleó, en zones de fang sorrenc entre 250 i 500 m, 
abunda Plesionika edwarsi i, encara que menys abundant, Aristeus antenna- 
tus. No obstant i aixo, aquesta especie esdevé important a major fondaria, on 
es troba acompanyada de Plesionika martia, Aristeomorpha foliacea, Polyche- 
les typhlops i Geryon tridens, especialment en la part més profunda, entre 600 
i 800 m, zona que, com s'ha anat indicant, esta caracteritzada per la presen- 
cia d'lsidella elongata. Una especie de crustaci que passa desapercebuda és 
Callocaris mecandrae i no obstant és un aliment molt buscat per algunes es- 
pecies de gadids, com per exemple Phycis blenoides. Les especies acompa- 
nyants típiques de la zona són les mateixes citades a la part més oriental de 
la regió constituida per la Mediterrania nordoccidental. 

La distribució d'aquestes especies en la costa de Catalunya, Valencia i 
Murcia segueix les directrius suara esmentades, pero les diferencies en llur 
distribució relativa són molt clares. Pel que fa a la plataforma, la major estre- 
tor de la part nord i central de Catalunya, i així mateix al sud de Valencia, 
s'estableixen diferencies relatives molt clares quan es compara la seva estruc- 
tura ecologica amb la que s'observa entre Salou i Valencia, la plataforma de 
Castelló. A les zones estretes i generalment amb el fons més escabrós el roger 
de roca (Mullus surmciletus) pot igualar i fins i tot dominar al de fang (M. 
barbatus), ben al contrari del que succeeix a I'amplia plataforma de Castelló, 
on practicament sols es troba la segona de les dues especies. La mollera (Tri- 
sopterus rninutus capelanus) és molt abundant en aquesta última zona i al 
contrari molt escassa en les plataformes estretes. Situació similar cal consta- 
tar quan es compara la distribució del popet (Eledone cirhosa), especie que 
prefereix en les plataformes estretes les parts mes profundes de la platafor- 
ma, al contrari del que succeeix en les plataformes suaus i amplies, on l'espe- 
cie més abundant és el pop pudent (E. moschata), que prefereix les aigües 
poc profundes. No tant pel que fa a la presencia com a I'abundancia, és im- 
portant la diferencia que s'observa entre els dos tipus de plataforma pel que 
fa al comportament de les especies demersals que viuen en la plataforma, 
pero busquen en el talús el lloc idoni per a la seva reproducció. Tal és el cas 
del lluc (Merlucci~is rnerluccius) i la brotola (Phycis blenoides); allí on la pla- 
taforma és amplia el desenvolupament estara ben correlacionat amb el temps 
que tarda en arribar a la primera reproducció, poc menys de 3 anys, i aixo fa 
que el suport del fons sigui adient. El contrari succeeix en les plataformes 
estretes, en les que, per expressar-ho d'alguna manera, hi ha manca d'espai 
i així a l'estretor de la plataforma actua de factor limitant per a I'abundancia 
d'aquestes especies. Altres diferencies importants, sempre relacionades amb 



la naturalesa i estructura del fons, són així mateix bastant evidents. Junt a la 
distribució generalitzada d'especies de costums territorials abans esmentades 
cal afegir-hi el pop roquer (Octopus vcilgaris), el déntol (Dentex dentex), el 
mero (Epinephel~is guaza), que es beneficia dels amagatalls freqüents en les 
arees costeres de les plataformes estretes. També hi són característiques es- 
pecies com la llagosta (Palincirus vctlgaris), i, si bé molt rar, el llomanto (Ho- 
i~zarus gambarus), la morena (Muraena helena), que igualment es beneficia 
d'aquests fons escabrosos. La possibilitat de badies i platjoles amb fons cobert 
de fanerogames acull un bon nombre de tords i jodrioles (Coris jctlis), entre 
moltes altres, i la cabreta (Serranus cabrilla), que també abunda en aquestes 
zones. Finalment una especie molt característica de les plataformes sorren- 
ques és el sonso (Arnmodyies cycerellus), en general forca abundant en mol- 
tes platges de la costa Brava. En el que es podria considerar com a platafor- 
ma propiament dita, juntament amb les especies poc abans esmentades, cal 
afegir-hi les peones (Trigla sp.) palaia rossa (Arnoglossus laterna), la palaia 
(E~icitharus linguaiula), la cinta (Cepola r~tbescens), en llenguado (Solca so- 
lea), junt amb Solea senegalensis en les badies del delta de 1'Ebre. Els espa- 
rids són molt típics i entre ells el pagel1 (Pagellcis erythrincis), el besuc (Page- 
llus acarne), la mabre (Liihognathus mormyrus), la cantara (Spondiliosoma 
cantharus), la boga (Boops boops), l'oblada (Oblada melatiura), els sards (Di- 
plodus sp.) i possiblement el més important, l'orada (Sparus auratus). Aques- 
ta especie, juntament amb altres, entre les que destaquen el llobarro (Dicen- 
irarchus labrax) i les llises (Mugil sp.), són importants pel fet que busquen 
aigües menys salades durant el primer període de la seva vida i aixo fa que 
siguin algunes de les especies que es troben normalment a les llacunes pro- 
peres a la costa i connectades a la mar. També el llagostí té aquest tipus de 
vida, buscant les aigües menys salades durant el període juvenil. La galera 
(Sq~tilla mantis) es un crustaci estomatopode molt freqüent en els fons situats 
prop de la costa i en particular en la plataforma aplacerada de la província 
de Tarragona. Pel que fa a l'orada, és precís fer esment d'un fenomen molt 
interessant: la reproducció sembla que té lloc principalment en les aigües 
properes al delta de 1'Ebre. Les cries busquen tot seguit les aigües de baixa 
salinitat i al cap d'un cert temps retornen a mar obert. Aleshores, si es com- 
para la distribució de tamanys en les captures, es pot observar una relació 
directa entre aquest i la distancia que hi ha entre el lloc on s'ha produit la 
captura i el delta de 1'Ebre. Semba que es van allunyant a mesura que van 
creixent. En els fons situats a l'entorn dels 100 m hi son molt freqüents den- 
ses masses de Liocarcinus depurator, especialment abundant a l'amplia plata- 
forma del golf de Sant Jordi. Entre els peixos també son característics els gats 
(Scilliorhinus caniccila i S. stellaris) juntament amb una gran quantitat de ra- 
jades molt típiques de les fondaries mitjanes. En el talús, si bé es pot notar 
una certa homogeneitat, seguint la tonica general, sí que es poden detectar 



zones arnb una aparent discontinuitat. En el talús de la costa Brava es pot 
assenyalar la següent seqüencia: Nephrops norvegicus en els nivells superiors 
acompanyat de Plesionika sp, Passiphea sp i petites quantitats de gamba blan- 
ca (Parapenaeus longirostris), juntament arnb una llarga serie d'altres crusta- 
cis. Entre els peixos són molt importants Micromesistius poutassou, exem- 
plars de Merl~tcci~ls rnerluccius, que faran la primera posta, alguns exemplars 
de ser& palagal (Polyprion americanum) i a voltes una gran abundancia de 
polles (Helicolenys dactylopterus), com succeeix per exemple a la part nord. 
Grups d'esqualids de més tamany com el gat vaire ( S q ~ t a l ~ t s  acanthias) són 
també relativament freqüents. A partir d'aquí, entorn dels 300 m comenca a 
ser freqüent Aristects antennatus que forma poblacions bastant denses, espe- 
cialment en alguns canons submarins. La presencia d'aquesta especie és molt 
clara fins els 800 m i fins i tot 1.000 m. Junt arnb ella és molt comú trobar-hi 
Trachyrhynchus scabrus, Coelorhynchus coelorhynchus i també Alopocepha- 
lcls rostratus. 

Llucos i brotoles son cada cop menys freqüents pero els exemplars són 
progressivament més grans. Altres especies acompanyants s'han citat ante- 
riorment en les descripcions d'altres talussos, el que demostra que a més pro- 
funditat hi ha major uniformitat. No obstant val la pena d'esmentar la presen- 
cia d'Aristeomorpha foliacea, relativament abundant en altres zones i a la 
costa Brava molt escassa. A mesura que la plataforma esdevé més amplia, és 
molt clara una disminució d'aquestes especies, potser perque son menys ex- 
plotades, pero en el talús molt escarpat de Castelló, sembla evident una forta 
disminució del poblament batial del talús. Finalment, a partir de la provincia 
de Valencia cap al sud, progressivament tornen a apareixer la major part de 
les especies comentades, mostrant una bona correlació arnb l'estructura del 
talús. Aixi, en la part sudoccidental de la regió, Aristeus antennatcts i Micro- 
rnesisticls poutassou tornen a ser especies característiques. Un detall impor- 
tant que de nou posa en evidencia la relació que hi ha entre l'estructura del 
fons i el seu poblament es pot trobar en el fet que Nephrops nowegic~ts es 
troba a menys fondaria, quan s'eixampla la plataforma al sud de Salou, que 
en els llocs de talús més marcat. Aquest fet es pot notar també en l'alt Adria- 
tic. El grup dels cefalopodes esta ampliament distribuit en totes les zones: 
prop de la costa es troba la sepia (Sepia officinalis) a més d'octopus vulgaris. 
En la plataforma i entre aigües és freqüent el calamar (Loligo vulgaris) i en 
les zones frontals, el castanyó (Sepia elegans), la sepia de punxa (Sepia orbig- 
niana), Rossia caroli i varies especies del genere Sepietta juntament arnb Illex 
coindeti Orntnatostrephes sagittatus i finalment els pops (Octopcts saltitii i Te- 
roplopcts telracirhcrs). 

En resum, queda clarament confirmada una forta uniformitat a nivel1 de 
macroscala, pero arnb diferencies locals propiciades directa o indirectament 
per l'estructura geomorfologica de l'entorn. 



La incidencia dels factors humans, que d'alguna manera han distorsionat 
l'ecosistema marí i en particular la seva franja rnés litoral, han actuat a través 
de dues línies principals: la pesca i la pol.lució. Aquí és evident que no es 
tenen en compte tot un seguit d'altres factors distorsionants introdu'its per 
l'home al modificar directament la línia de la costa, entre els quals certament 
l'acció rnés important fa referencia a les construccions portuaries així corn 
aquelles de protecció, ja que aquesta mena d'accions es consideren corn alte- 
racions principalment de la línia de costa i no del medi marí propiament dit, 
si bé és cert que han estat causa d'importants modificacions de la dinamica 
litoral, corn per exemple perturbació de corrents, arrossegament de sorres, 
erosió de platges, etc. També indirectament han contribuit a l'assentament i 
la dispersió d'algunes especies escasses o introduides. 

La primera de les dues accions esmentades, la pesca, té una llarga histo- 
ria, si bé ha estat darrerament quan, amb l'augment de la seva activitat i el 
fort desenvolupament tecnologic, ha passat a ser un veritable element pertur- 
bador. La pol.lució també es pot considerar corn quelcom que ha existit des 
de sempre, almenys d'alguna manera, pero fins fa ben poc el seu impacte era 
practicament negligible; en tot cas es tractava de situacions puntuals, corn 
per exemple la que es produia en la proximitat dels grans nuclis urbans. 

La pesca ha evolucionat particularment en dues direccions; en primer 
lloc els arts de tipus dit tradicional, molt variat i amb un poder de pesca cer- 
tament reduit, soltes, trasmalls, sardinals, palangres, nanses, etc., han quasi 
desaparegut en la majoria dels ports i platges de pesca, si rnés no en aquells 
en els que la pesca podria dir-se que ha seguit un procés de massificació. Per 
contra, en aquests mateixos Ilocs, els arts emprats per la pesca massiva, 
rossec i cercle a la llum, s'han incrementat de tal manera que avui es poden 
considerar corn a responsables del noranta per cent de la pesca duta a terme 
a la Mediterrania nordoccidental. Anys enrera, almenys durant el primer 
quart del present segle, els arts de cercle no es coneixien i els de rossec eren 
poc nombrosos i encara el rnés iqportant és que tenien poca capacitat d'ac- 
ció; en primer lloc perque la forca del vent en les embarcacions a vela, era 
molt reduida i tant en l'art de parella corn en l'art de verga la capacitat d'ar- 
rossegament era molt escassa, la zona de pesca molt limitada i les destrosses, 
en conseqüencia, molt minses. Després, quan es varen introduir els primers 
motors, que durant molts anys tingueren poca potencia, estaven obligats a 
emprar arts de pesca al rossec relativament petits. A poc a poc i amb molta 
pausa els motors varen anar augmentant de potencia i el buc fou progressiva- 
ment rnés gran i tot aixo permeté dues coses: la primera, aconseguir una efi- 
ciencia rnés gran en la pesca i per tant causar rnés destrosses en el fons, situa- 
ció a la que contribuiria molt directament la introducció de les portes per tal 



de mantenir oberta la boca de I'art, encara que només s'emprés per a remol- 
car-lo una sola embarcació. La segona qüestió fa referencia a la possibilitat 
d'ampliar considerablement la zona de pesca i en conseqüencia la zona pre- 
sumiblement alterada. Aquesta situació s'ha anat agreujant darrerament en 
la mesura que la potencia i el tamany de les barques ha augmentat molt con- 
siderablement; avui la potencia mitjana de la majoria de les embarcacions de 
rossec ronda els 500 HP, cosa que permet emprar arts de gran tamany, fins 
100 m de Ilargaria i en conseqüencia ampliar en gran manera el poder de 
pesca. El resultat ha estat una alteració del fons tant per la destrucció de mol- 
tes acompanyants com per la disminució i,  en moltes ocasions, el consegüent 
desequilibri de les poblacions de peixos, així com d'altres animals, que cons- 
titueixen els recursos explotats. Així és posible que el fort removiment del 
fang del fons per I'acció de les portes sigui causa d'un cert empobriment del 
medi, ja que I'augment de la superficie en I'interfase fanglaigua, al produir-se 
la polseguera, podria afavorir alguns processos químics capacos d'empobrir 
el medi i finalment fer-lo poc idoni per a la vida de les especies que habiten 
en aquest Iloc. 

La desaparició de la pesca d'especies pelagiques per mitja dels sardinals i 
I'aparició dels arts de cercle ha representat un canvi substancial a causa de 
dos aspectes molt importants. Els sardinals tenien per una banda una capaci- 
tat de pesca molt limitada que depenia del nombre de peces calades i per 
altra banda el tamany de la sardina o de I'anxova que era pescada estava es- 
tretament relacionat amb el tamany de la malla. L'art de cercle actua ben al 
contrari; la seva capacitat de pesca és molt gran, massiva, especialment quan 
es detecta una mola amb un gran nombre de peixos, i en segon Iloc, donat 
que és un art de pesca no selectiu, captura tots els exemplars que s'hi troben, 
sense tenir compte del tamany. El dany per tant és molt més important que 
quan la pesca es feia amb sardinals. 

Finalment, s'ha d'assenyalar la recent aparició de ginys preparats per ex- 
treure a remolc clo'isses i altres mol.luscs bivalves que viuen enterrats en el 
fang. Aquesta tkcnica s'ha demostrat causa dels canvis ecologics importants. 
Com que I'evolució segueix avancant, avui és facil observar un cert reviscola- 
ment dels ginys de pesca artesanals paral-le1 al que s'acaba d'esmentar. 
Aquest fet s'observa per tot com a resultat d'un renovament de les tecnolo- 
gies tradicionals que ha fet profitosos sistemes de pesca que es consideraven 
obsolets i que avui, modernitzats, permeten explotar especies i racons impos- 
sibles de treballar amb els sistemes de pesca massiva. 

Finalment, una darrera característica molt remarcable en l'evolució de la 
pesca que ha afectat tant a l'ús dels arts de rossec com als de cercle a la llum, 
ha estat el moviment des del sud vers el nord de gent pescadora que ha anat 
propiciant els canvis. Aquest fet es ben patent tant a la vessant iberica de la 
Mediterrania nordoccidental com a la part italiana. 



INFLUENCIA ANTROPICA: LA PESCA 

Ressenya descriptiva 

Sobre aquesta estructura ecologica i morfologica que s'acaba de descriu- 
re actuen dos factors humans que tenen gran importancia, la suficient corn 
per a impedir el normal desenvolupament de l'ecosistema mari per una ban- 
da, i per I'altra, produir un cert deteriorament de tal forma que en algun mo- 
ment pot resultar irrecuperable. Els dos tipus d'acció antropica son els se- 
güents: per una banda la pesca, el mes antic, encara que el nivel1 de 
perturbació que ocasiona cal situar-lo en un context ecologic ampli en el que 
I'home s'hi integra i juga un paper que en moltes ocasions esdevé decisiu, i 
la pol.lució, que actua de manera rnés desordenada i almenys a primera vista 
sembla produir un impacte rnés immediat i perjudicial. Aquí s'examinara la 
situació de la pesca i corn aquesta activitat humana interfereix i modifica I'e- 
quilibri ecologic normal en aquesta franja de la Mediterrania. A una activitat 
pesquera basada fonamentalment en I'ús de diferents tipus de ginys i ormeigs 
característics de la pesca i tradicionals en aquestes aigües, corn ja s'ha indicat 
en un apartat anterior, ha succeit el desenvolupament d'una activitat fona- 
mentalment depredadora, que en els seus trets més característics bé definida 
pel major protagonisme de dues formes de pesca: la pesca de llum o de cer- 
cle, en superficie, i la de rossec, en el fons. Com a activitats subsidiaries res- 
ten un seguit de tecniques de pesca que no són altra cosa que el resultat de 
I'evolució d'aquells ginys primitius que tenen corn a objectiu primordial 
aquelles especies o llocs que no són facilment atacables pels sistemes de pes- 
ca abans comentats. Entre aquests darrers cal esmentar les nanses, tresmalls, 
soltes, fluixes, poteres i una serie d'altres estris emprats per a la captura de 
bivalves i altres animals semblants. Aquests sistemes de pesca estan darrera- 
ment experimentant un fort impuls tecnologic i aixo fa que de nou assoleixin 
un important paper en el procés extractiu. 

L'existencia de concentracions de petits peixos pelagics, en especial de 
sardina i anxova, als que cal afegir els pelagics mitjans, corn el verat i el so- 
rell, ha propiciat un fort desenvolupament de la pesca amb arts pelagics. Sen- 
se cap mena de dubte són les pesqueries de sardina les més importants en 
tota aquesta zona i aixo es deu a dos fets que són basics: per una banda, que 
aquesta especie, almenys pel que fa a la Mediterrania, ha resistit, sembla que 
almenys fins ara, I'increment constant durant molts anys de I'esforc de pesca, 
expressat tant en increment del nombre d'unitats de pesca corn en el desen- 
volupament progressiu de la seva capacitat tecnologica, arts més grans, més 
potencia de Ilum, embarcacions majors i rnés potents, aixi corn una més efi- 
cient tecnologia en la maniobra de pesca que ha estat mecanitzada, i que 
permet treballar rnés i millor. D'altra banda, la situació de la sardina en el 
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context que Higa les relacions de l'ecosistema entre els seus components pe- 
Iagics, alimentant-se de plancton i arnb un creixement molt rapid, així corn 
un període vital relativament curt, fan que la influencia de la pesca, tot i sent 
intensa, no superi la capacitat de resistencia i renovació de la mateixa. 

Finalment, circumstancies molt favorables semblen trobar-se tant a la de- 
sembocadura del Roine corn a la de I'Ebre, així corn també més al sud prop 
de la desembocadura del riu Segura, circumstancies que propicien I'existen- 
cia de focus molt densos de població, arees de forta reproducció poblacional. 
Aixo no vol pas dir que no existeixin nuclis relativament importants a altres 
llocs, si bé mai presenten la densitat i extensió dels anteriorment esmentats. 
La intensa activitat pesquera que ha permes un seguiment exhaustiu d'aques- 
tes poblacions no sembla que hagi estat la causa d'algunes variacions que 
s'esmentaran tot seguit. L'anxova o seitó, segona especie en importancia arnb 
un cercle vital encara rnés curt, aguanta millor la pressió pesquera quan les 
circumstancies són mínimament favorables. Aquestes dues especies conside- 
rades corn a pelagiques petites són generalment tingudes corn a especies que 
podrien suportar un més fort increment de pesca sense que llur situació d'e- 
quilibri en soMs les conseqüencies. No obstant i aixo, s'ha experimentat d'al- 
guna manera una certa substitució de la sardina per l'anxova i aixo no sols 
es pot observar en la zona del sud del delta de I'Ebre, ben coneguda pel que 
fa a aquesta pesquera, sinó també en molts altres Ilocs. Per exemple, en la 
part central de la costa Brava, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, cada any es 
produeix durant la primavera una forta acumulació de seitó, generalment de 
petit tamany, que fa que s'hi concentrin una gran quantitat de barques de 
Ilum. Al nord del Cap de Creus i a la costa de les Alberes succeeix quelcom 
semblant: grans concentracions de seitó en arees que no es consideraven im- 
portants anys enrera per aquesta pesca. La qüestió queda oberta sobre si l'al- 
temancia és deguda a I'acció de la pesca provocant un cert desequilibri, esti- 
mulat, potser, per incentius economics. corn és el millor preu de I'anxova, o 
bé a circumstancies més aviat relacionades arnb les condicions ambientals. 
Cal afegir que aquesta substitució ha estat observada en altres arees marines, 
si bé en totes elles es pot constatar la importancia de la pressió pesquera 
sobre I'especie inicial, que en la Mediterrania nordoccidental és la sardina. 
Ben segur que la conjunció de circumstancies ambientals poc favorables, 
juntament arnb una pressió pesquera intensa convenientment estimulada, 
pot donar corn resultat una baixa en el reclutament anual i en conseqüencia 
a classes anuals pobres, i aleshores, l'espai ecologic pot ésser ocupat progres- 
sivament per altres especies arnb més alt nivel1 d'adaptació així corn arnb 
taxes de reconversió més elevades i eficaces. Si s'ha pogut constatar corn la 
pressió pesquera pot modificar en algunes circumstancies I'equilibri pobla- 
cional pelagic, la resistencia d'algunes especies sembla estar encara ben pro- 
tegida. En aquest cas es troben tant el sorell corn el verat; són els que s'han 



anomenat pelagic-mitjans. Cal dir que llur comportament es diferencia per 
dos fets essencials: per una banda la seva més gran mobilitat, tant allunyant- 
se de la costa, com variant al llarg de l'any el tipus de vida, una temporada a 
la superfície i l'altra part prop del fons; i per altra banda, la capacitat d'adap- 
tar-se a canvis importants en el regim alimentari. Mobilitat i més ampli ven- 
tal1 nutritiu permeten a aquestes especies un major nombre d'oportunitats 
per a suportar la pressió pesquera. Aixo suposa també que les poblacions pu- 
guin assolir elevats índexs de densitat, encara que el cicle vital sigui forca 
més llarg que el dels petits pelagics i aixo arrossegui una mortalitat addicio- 
nal. També l'existencia de varies classes anuals en una mateixa població en 
circumstancies normals propicia una més estable situació d'equilibri. En el 
cas del sorell sembla que la forta explotació en aigües superficials en lloc de 
disminuir ha estimulat el desenvolupament d'aquesta especie. En el cas del 
verat és important assenyalar que la seva major abundor sembla ser de cariic- 
ter ciclic, fenomen no pas ben estudiat, pero que certament no depen direc- 
tament de l'acció de la pesca, que s'exerceix per igual hi hagi o no aquesta 
mena de peix. 

Queda encara una altra activitat pesquera prop de la superfície que s'ha 
reviscolat darrerament. En aquest cas es fa referencia a les captures de pei- 
xos de gran tamany, pelagics migradors, que generalment viuen en aigües 
allunyades de la plataforma continental: tonyines, bonítols, melves i també 
peix espasa, són les especies més freqüents. Aquí l'acció de la pesca sembla 
una mica més complexa; per un costat la pesca actua directament sobre les 
moles d'aquests peixos i aixo fa que disminueixi la depredació sobre llurs 
preses habituals que en moltes ocasions són altres peixos pelagics petits d'ha- 
bitats més litorals, pero per un altre costat els pescadors també causen es- 
tralls sobre aquests darrers, que són pescats per tal d'obtenir l'esquer viu in- 
dispensable per a la pesca dels primers, especialment quan s'empren 
determinats tipus de pesca. És d'esperar que si la pesca no fa canviar l'estruc- 
tura poblacional dels pelagics migradors, una certa disminució afavorira el 
desenvolupament dels petits pelagics, ja que el nombre de preses devorades 
forcosament ha de ser molt superior al de l'esquer emprat per la pesca. Altra 
cosa es el fet que abans els pelagics migradors passaven, en llurs migracions, 
molt a prop de la costa, cosa que no succeeix en l'actualitat. Aquest fet, causa 
de la desaparició de les almadraves, no sembla pas estar relacionat amb la 
pesca, sinó, com es comentara més endavant, amb una possible contamina- 
ció de les aigües costeres. 

Absolutament diferents són les conseqüencies de l'activitat de la pesca de 
rossec, que deixa greument marcada la seva acció en relació amb les espe- 
cies que viuen sobre el fons de manera més o menys directa. L'acció i la in- 
tensitat de l'esforc no és igual per tot: a la costa italiana l'esforc és relativa- 
ment feble i té una especial incidencia sobre el talús. En la part més oriental 



de la costa mediterrania francesa, donada I'estretor de la plataforma quasi 
inexistent, són especialment els sistemes artesanals, soltes, tresmalls, etc., 
sempre molt tecnificats, els que actuen arnb eficacia. En el golf de Lleó el 
rossec propidament dit és important en les captures de rogers, peones, 
molleres i el lluq, que, com a quasi tota la Mediterrania, constitueixen les 
especies de plataforma rnés importants. No obstant i aixo, com es veura tot 
seguit, la pesca de rossec es caracteritza per I'aprofitament integral de la 
practica totalitat de la captura; poca és retornada a la mar. Aixo té una gran 
importancia, ja que, al tractar-se d'una pesqueria que es nodreix de moltes 
especies, incideix sobre la totalitat de les especies que hi són presents, pe rju- 
dicant indirectament les especies arnb capacitat de renovació rnés reduida. 
La pesca típica de plataforma incideix fortament no sols sobre les especies 
sinó també destruint l'estructura ecologica que constitueix l'entorn de les 
que són objecte d'explotació, circumstancia que es mostra ben clarament en 
I'atac als celenteris colonials, espongiaris, cucs de diverses classes, equino- 
derms, ascídies, etc. En conjunt aquestes especies són les que mes rapida- 
ment experimenten el resultat de la pesca i aquesta acció és a ben segur rnés 
nefasta que la mateixa acció sobre les especies explotades. 

En bona part de la costa catalana la pesca de rossec és sens dubte una de 
les facetes més importants de l'activitat pesquera. El seu desenvolupament 
ha estat fortament influenciat per factors economics relacionats arnb la facili- 
tat de les comunicacions per tal d'arribar rapidament als mercats rnés inte- 
ressants i tanmateix arnb l'existkncia dels rnés importants nuclis de consumi- 
dors. En la mateixa forma que aquests estímuls han variat, ha canviat 
I'estrategia de la pesca de rossec. Caldra distingir dos tipus de pesca: la prac- 
ticada per embarcacions petites, algunes d'elles, formes residuals de les exis- 
tents a principis de segle, que en gran part es dediquen a la pesca en la zona 
menys profunda de la plataforma continental, i les grans embarcacions, cada 
dia més tecnificades, que tenen per objectiu la pesca en les zones més allu- 
nyades i primordialment en el talús. Cal dir que aquestes últimes han assolit 
molta experiencia i avui practicament no hi ha racó que no sigui explotat. 

A la costa catalana i valenciana la pesca ha adquirit un gran desenvolupa- 
ment i allí on la plataforma és estreta incideix molt directament sobre el talús 
continental, explotant la maire, els I lu~os  de gran tamany, les brotoles rnés 
grosses, cada cop més rares i dos grups de crustacis molt importants: en els 
nivells superiors del talús I'escamarla, especie molt característica i que pot 
mostrar-se a diferents fondaries segons el Iloc, i en aigües mes profundes la 
gamba roja, que hi és abundant fins 800 i més metres. Aquesta explotació en 
les zones estretes arnb el talús proper a la costa, arnb molts canons submarins 
i plataforma abrupta i plena d'esculls, certament ha fet disminuir molt les 
moles de peixos d'especies diferents, pero tant pel comportament biologic de 
les especies explotades com per la naturalesa del fons, que molts cops dificul- 



ta el normal desenvolupament de la pesca, es pot constatar un cert mecanis- 
me d'autoconservació. Si per una banda es manté el nivell d'abundancia al 
voltant dels valors mínims, per I'altra, difícilment es poden ultrapasar, enca- 
ra que sigui evident un fort increment del poder de pesca. Són variats els 
mecanismes que afavoreixen en molts casos aquesta mena de capacitat de 
preservació. Moltes especies que tenen formes juvenils que viuen en aigües 
poc profundes, per I'especial estructura de la plataforma continental, que 
guanya fondaria rapidament, es troben, per tant, prop de la Iínia de costa que 
fa difícil llur captura mitjancant els arts de rossec. Així les formes juvenils 
dels rogers són preservades en la plataforma de la costa Brava i al contrari 
són greument explotades en la molt suau de la zona de Castelló, sent causa 
d'importants destrosses. Els nombi-osos esculls actuen com espais naturals 
de reserva i són font de possible expansió dels poblaments marins: complei- 
xen el mateix objectiu dels esculls artificials, encara que aquí siguin naturals. 
Un altre exemple ben pales d'aquesta estrategia d'interrelació entre el com- 
portament d'algunes especies explotades i I'estrategia de la pesca es pot tro- 
bar en el cas de la maire i en la gamba roja. La primera es caracteritza per 
un període juvenil de vida pelagica, fase dispersa, bastant perllongat, entre 
quatre i sis mesos, durant el que és imposible pescar-la i aixo fa que sigui 
reclutada quan el seu tamany ha superat el període critic del prereclutament. 
En aquest cas I'exit dels successius reclutaments depen més de les variacions 
ambientals que del mateix esforc de pesca (Bas-Calderón, 1989). En el cas de 
la gamba roja la situació és semblant, pero en aquesta especie la salvaguarda 
de I'etapa de prereclutament prové del desconeixement dels fons o de les 
zones on es troba en aquesta fase de la vida. Investigacions molt recents sem- 
blen indicar que viuen a molta més fondaria d'on normalment es troben els 
exemplars en període d'explotació. Ja s'ha indicat que en totes les zones ex- 
plotades el recurs esta no solament sobreexplotat, sinó que a més cal fer es- 
pecial esment que es troba en el seu nivell mínim de pervivencia, almenys 
des del punt de vista de la pesca. Ara bé, a pesar del que hom podria conside- 
rar, aquest nivell es manté quasi estable, amb tan sols petites oscil.lacions 
causades a ben segur per la influencia de les variacions ambientals. Aquí tam- 
be cal assenyalar dos mecanismes de manteniment especialment eficacos en 
les zones de plataforma continental estreta. A causa de la fortíssima explota- 
ció a que han estat sotmeses algunes especies, com per exemple el lluc i la 
brotola, el nombre d'exemplars adults de gran tamany que habiten en aigües 
molt profundes, ha esdevingut molt reduit. Aquest mateix fet, donat que en 
la pesca de rossec la captura es sols possible si es produeix I'encontre entre 
el peix i I'art, fa molt difícil la captura d'aquests escassos exemplars de gran 
tamany. Aquesta circumstancia ha esdevingut molt evident quan en els da- 
rrers temps s'han tornat a emprar les Buixes amb esquer que han permes 
capturar un nombre molt més gran d'aquests exemplars del que es podia esti- 



mar dels obtinguts amb l'art de rossec. El gran nombre d'ous que aquests 
peixos dipositen cada any dóna lloc a molt forts reclutaments, l'exit dels 
quals depen en gran part del fet que les circumstancies ambientals siguin 
rnés o menys favorables. Per tant, si la intensa explotació pesquera de la pla- 
taforma, on viuen en la fase juvenil aquestes especies, les esgota quasi total- 
ment, aixo no impedira un nou reclutament l'any següent, ja que els repro- 
ductor rnés importants estan estrategicament preservats. 

Especial consideració mereix l'amplia plataforma estesa entre Salou i Va- 
lencia, que compren la totalitat de la plataforma de Castelló, que presenta un 
important desenvolupament de la pesqueria de rossec, que en molts casos 
afecta fins els més juvenils d'algunes especies amenasades de greu esgota- 
ment, com és el cas del m011 o roger. Aquesta especie, i en particular en ro- 
ger de fang, és molt important en aquesta zona, ben al contrari del que suc- 
ceeix a la costa Brava, on es troben a parts iguals el de fang i el de roca, 
diferencia que es compren si es té en compte la diferent estructura de la pla- 
taforma continental. Altres especies importants són les molleres, els llucets, 
peones, cintes, pelaies, llenguados i en general moltes especies poc profun- 
des de la plataforma. La facilitat de la pesca certament es pot considerar que 
ha provocat un canvi radical en l'estructura de l'ecosistema i aquest canvi no 
sols afecta a la possible desaparició d'una o varies especies, sinó també a la 
distribució d'algunes d'elles o al tipus d'equilibri que pugués existir. Així la 
intensa pesca de lluc de petita talla que es troba sobre I'amplia plataforma 
castellonenca ha fet disminuir la competencia, possiblement d'espai i ali- 
ment, i els Ilusos més grans, reproductors, que normalment viuen en el talús, 
han envait la part més profunda de la plataforma. Aixo ha donat lloc a un 
augment del tamany mig i al mateix temps a una minva de I'abundancia. Per 
tant es podria resumir la situació assenyalant que, independentment de la 
pesca en sí mateixa, des del punt de vista ecologic i en primer lloc quan es 
tracta d'una pesqueria multiespecífica, com és la d'aquesta zona, el principal 
perjudici esta relacionat amb la destrucció de I'ambient biologic i fins i tot 
del fons, a causa de l'acció de les portes i de la part mecanica de l'art, aixi 
com amb la destrucció de l'equilibri ecologic existent entre els diferents 
components del sistema. Ben igual que com s'ha esmentat en el golf de Lleó, 
l'impacte ha estat especialment dur, destruint les especies acompanyants, 
com per exemple la desaparició ja esmentada d'lsidella elongata en la zona 
del talús, típica dels fons de gamba roja, practicament extingida a causa de 
l'excessiva acció destructora de la pesca. El mateix ha succeit prop de la cos- 
ta en les zones poc profundes, si bé en aquest cas s'hi barreja ben segur 
la influencia nociva dels vessaments contaminants, procedents de les terres 
veines. 

En la plataforma situada a la part més sudoccidental, en general estreta, 
i amb el talús forca accidentat s'hi exploten les mateixes especies assenyala- 



des rnés al nord, si bé les especies propies del talús. corn la gamba roja, tenen 
una marcada importancia. 

Fins aquí pot donar la impressió que, almenys pel que fa a la Mediterrania 
nordoccidental, la pesca de rossec no ha estat un procés antropic excessiva- 
ment destructiu i, si bé ha provocat certs desequilibris, aquests no han estat 
fatals. Segurament les variacions globals observades depenen molt de les mo- 
tivacions oceanografiques que es relacionen arnb la pesca, corn activitat hu- 
mana i que no són alienes a tots aquests canvis. 

Certament la pesca no s'esgota arnb l'ús dels sistemes de cercle arnb llum 
i arnb el rossec. Cal considerar tot un conjunt d'activitats molt variades que 
avui tendeixen a recuperar el prestigi i l'eficiencia que tingueren a comenca- 
ment de segle i que actuen particularment a la franja rnés costera, a l'entorn 
dels 50 m de fondaria. L'estructura molt variada del fons, corn ja s'ha indicat 
anteriorment, platges, prats de fanerogames marines, seques, barres de ro- 
ques, sorres i fangs, esglaons i acusats canvis de profunditat, propicia una 
gran varietat d'especies de peixos, així corn d'altres grups d'animals explo- 
tats. Tan sols a títol d'exemples es citen aquí les escorpores, les rates, les 
aranyes, els pops roquers, les sepies, una gran varietat de peixos plans, alguns 
d'ells molt abundants, corn el llenguado, a la badia dels Alfacs, serrans, jo- 
drioles, tota mena de tords, fures, meros i una gran quantitat de varies espe- 
cies més. A totes aquestes cal afegir-hi les formes juvenils d'altres que a mesu- 
ra que vagin creixent s'allunyaran per tal d'integrar-se a les poblacions de 
peixos explotats, reclutament, pero, que en l'inici de la seva vida ben segur 
que seran explotats arnb rnés o menys intensitat en la zona costera. Cal obser- 
var que una característica de bon nombre de les especies esmentades ve de- 
terminada pels seus costums territorials; quasi mai són animals de tipus gre- 
gari, particularitat que és contraria a les que precisen els arts de pesca 
massiva abans esmentats. Ben al contrari, totes aquestes característiques esti- 
mulen l'ús dels ginys de tipus artesanal, que en general causen menys danys 
a les especies explotades, aixo és, són selectius i controlables i, el que és molt 
important, no destrueixen I'ambient biologic, que roman intacte en la majo- 
ria d'aquests tipus de pesca artesanals. 

S'ha esmentat que la Mediterrania nordoccidental es caracteritza pel gran 
nombre de llacunes litorals que s'hi troben. Doncs bé, encara que no totes, 
moltes d'elles són objecte d'explotació pesquera. La majoria estan en contac- 
te arnb el mar i aixo fa que algunes especies i en particular aquelles que te- 
nen rnés gran resistencia a les variacions de salinitat, hi penetrin en el perío- 
de juvenil per a beneficiar-se de l'abundancia d'aliment i així créixer arnb 
rapidesa. Les rnés importants són les llisses, els llobarros, les anguiles, les 
orades i els sards. La pesca d'aquestes especies té lloc a l'entrada de les llacu- 
nes, corn és el cas de l'angula; a l'interior de les mateixes, corn succeeix en 
les que es troben per exemple en el delta de 1'Ebre; o a la sortida, de retorn 



a la mar, corn es fa en moltes llacunes per mitja de trampes de diferents tipus. 
Aquesta estructura faunística esta fortament alterada perque sobre ella ac- 
tuen tot un seguit de circumstancies generalment desfavorables: per una ban- 
da una explotació excessiva a I'interior de les Ilacunes, per altra, la quasi im- 
possibilitat que els peixos que emigren cap a la mar per tal de reproduir-se 
puguin atravessar les trampes que ho impedeixen, la incidencia d'una gran 
munió d'efectes perturbadors que tenen lloc a I'entorn de les llacunes deri- 
vats de I'agricultura, urbanisme, invasió de les zones costeres menys profun- 
des, corn ser terraplenades, corn succeeix a l'albufera de Valencia, a rnés de 
circumstancies oceanografiques o biologiques que poden fer variar el nom- 
bre d'exemplars que penetren cada any a les Ilacunes. 

Ara bé, resta encara una altra activitat pesquera litoral que darrerament 
ha adquirit considerable importancia i que impacta molt seriosament el po- 
blament biologic. Cal recordar les captures de diferents especies de bivalves, 
corn són les cloisses, tallarines, rossellones, navalles, musclos i gasteropods 
corn els cargols. Actualment algunes d'aquestes especies han practicament 
desaparegut, corn és el cas de les navalles, al mateix temps que altres són 
cada vegada més rares. Els datils de mar també quasi han desaparegut i a rnés 
aixo suposa la destrucció sistematica de I'estructura rocosa del litoral on viu 
aquesta especie, ja que els recol-lectors arriben a emprar fins i tot perforado- 
res mecaniques per tal d'obtenir algun exemplar. 

A les illes Balears i estretament relacionat amb I'important increment del 
turisme s'ha produit un fenomen important que sembla haver alterat de for- 
ma seriosa algunes de les especies propies del litoral. És el resultat de la pes- 
ca esportiva, practicada amb gran intensitat a les Illes. Des del punt de vista 
de I'abundancia de certes especies d'interes comercial, aquesta activitat es- 
portiva ha arribat a preocupar seriosament, encara que aquí es contempla 
des del punt de vista dels canvis que s'han pogut ocasionar al poblament ge- 
neral. Certament que el cas rnés frapant ha estat la practica desaparició dels 
meros tant a les costes continentals corn a les Illes, on el fenomen té molta 
rnés gravetat. La desaparició d'aquests peixos no sols és important en tant 
que deixen de formar part de l'entorn en que viuen, sinó perque ha desapare- 
gut un important depredador d'un cert nombre de petites especies que ara 
poden augmentar rnés tranquil.lament. 

Resta tan sols dir dos mots d'un tipus de pesca relativament recent: la 
captura de túnids en alta mar. Anys enrera aquest tipus de pesca es duia a 
terme mitjancant arts de parada, almadraves, situats prop de la costa, que 
retenien a bona part d'aquests peixos en llurs migracions quan passaven a 
curta distancia de la costa. Per causes encara poc conegudes aquests peixos 
han variat els seus costums i avui no s'acosten a les aigües litorals, sinó que 
romanen en zones allunyades, especialment en la situada al sud del golf de 
Lleó i al nord de la Iínia que uneix les Balears amb I'illa de Corsega. Aquest 



fet ha estat considerat important per a la segregació del que aquí s'anomena 
Mediterrania nordoccidental de la resta del que altres autors anomenen con- 
ca Algerio-Provencal. La pesca d'aquestes especies es du a terme per mitja de 
grans arts de cercle, emprant la linya i també els palangres. Aquests últims 
no sols capturen les especies esmentades, sinó també el peix espasa i el ma- 
rraix. Es fa difícil avui dir quelcom de l'efecte perturbador d'aquest tipus de 
pesca, tant pel fet que aquesta activitat és recent, com perque no es diposa 
d'informacions indicadores de quina és la seva biomassa. 

Resumint, l'acció antropica a través de la pesca i activitats relacionades, 
com per exemple la pesca esportiva, ha estat més pe judicial pel desequilibri 
generat que en alguns casos ha pogut estar relacionat amb una certa esteri- 
lització, desertització, que per la disminució real dels recursos pesquen dis- 
ponibles i aixo és clarament ostensible en el cas de la pesca de fons en les 
seves diferents modalitats. 

Avaluació i control 

Els models normals emprats per tal d'avaluar els recursos biologics d'in- 
t e r b  pesquer en moltes zones marines resulten de difícil aplicació i de dub- 
tosa utilitat a la Mediterrania en general i a la regió que s'esta analitzant en 
particular. És cert que en la majoria de les reunions que tenen per objectiu 
el coneixement i el control dels recursos mediterranis s'han seguit emprant 
els models classics, model de producció, analític, analisi virtual, models de 
producció compostos i d'altres, pero en tots els casos hom té el convenci- 
ment que llur aplicació resta molt lluny de permetre obtenir resultats míni- 
mament satisfactoris i per tant que aportin informació valida per assolir l'ob- 
jectiu pretes, que no és altre que una correcta avaluació i control. Són varies 
les circumstancies que creen aquestes dificultats, amb independencia del 
problema que entranyen en si mateixos els models abans esmentats. En pri- 
mer lloc s'ha d'esmentar el fet que la majoria de les especies explotades a la 
Mediterrania són de vida més aviat curta, o almenys ho és el període d'explo- 
tació; en alguns casos no depassen els dos anys, i aixo fa que el temps durant 
el que es pot seguir una generació resulta molt breu i per tant fa difícil l'apli- 
cació d'una analisi virtual. Altrament i d'una manera forqa generalitzada, 
s'explota intensament una part del cicle vital que correpondria al període de 
prereclutament. Hi ha dos exemples que resulten molt ilmlustratius pel que fa 
a aquest fet: el Iluq i la brotola. Ambdues especies, tant pel que fa al model 
biologic com al tipus d'explotació pesquera, sofreixen una forta pressió du- 
rant el període juvenil, prerecluta, tan exhaustiu que són pocs els exemplars 
que arriben al tamany en el que s'hauria de produir I'autentic reclutament i, 
per les raons abans esmentades, aquests pocs són, no obstant i aixo, sufi- 
cients per tal d'assegurar una nova generació pels anys venidon. És evident 



que aplicar qualsevol dels models a aquest tipus d'explotació donara resultats 
molt desviats de la realitat. És ben conegut que els models habituals es basen 
en un conjunt de parametres entre els que el creixement, el reclutament i la 
mortalitat natural són molt importants. Aquí és on ja es troben tot un seguit 
de dificultats per tal de fer una justa aplicació dels models. El creixement 
presenta aspectes diferencials al llarg de la vida i I'equació de von Berta- 
lanffy, normalment utilitzada i que s'adapta forqa bé a la major part del perío- 
de d'explotació normal, no ho fa quan s'aplica als estadis juvenils, donant 
corn a resultat un ajust no gaire satisfactori. D'aquesta constatació se'n de- 
dueix que la dita expressió no és la més adequada per a un model de pesque- 
ria que explota en gran part una població juvenil. Per a aquesta fase de la 
vida seria molt millor emprar I'equació proposada, per exemple, per Gom- 
pertz, pero aixo és causa d'una gran complicació, ja que no en totes les espe- 
cies d'interes el canvi d'ajust adequat es presenta en el mateix moment. Per 
altra banda en els models analítics l'estimació del reclutament és també un 
dels parametres importants. Ja s'ha comentat anteriorment que pel que fa a 
bona part de les especies explotades en major o menor quantitat totes co- 
menten a ser explotades abans del que hom podria considerar corn el mo- 
ment adequat per al reclutament, aquel1 que permet un desenvolupament 
eficient de la població. Els conceptes de reclutament a l'area i a l'art estan 
tan complicadament entremesclats que resulta molt dificil diferenciar-los. Fi- 
nalment, un tercer parametre és també molt important per a comprendre la 
dificultat que es presenta a l'hora d'aplicar encertadament un model. Es trac- 
ta de la mortalitat natural. Es ben sabut que aquest parametre varia al llarg 
de la vida i experiencies recents ho mostren de manera molt palesa; pero on 
no hi ha cap dubte respecte a aquesta variació és en les primeres etapes de 
la vida. ES conegut que la mortalitat natural és molt elevada en els estadis 
larvari i postlarvari i va disminuint en les fases següents. Els models habituals 
accepten corn a valid el suposit que durant la fase d'explotació la mortalitat 
natural es pot considerar practicament estable. Si bé aixo s'ha demostrat 
arriscadament acceptable (Vetter, l988), en particular en el cas d'especies de 
vida relativament Ilarga, corn és el cas del Iluc, a la Mediterrania, no obstant, 
podria considerar-se útil per altres especies típiques de les pesqueries d'a- 
questa mar, corn per exemple els rogers, peixos plans, sardines, etc., i no cal 
dir que seria aplicable pel que fa als crustacis i cefalopodes d'interes pesquer, 
tots ells caracteritzats per tenir un cicle vital extremadament curt. Ara bé, el 
veritable problema no es troba en aquestes consideracions respecte de les 
que, sens dubte, caldra d u r a  terme comprobacions mes acurades, sinó sobre 
el fet que la pesca incideix en bona part sobre la fase de prerecluta durant la 
que és ben sabut que la mortalitat natural és alta i en qualsevol cas diferent 
de I'acceptada corn estable durant el període posterior al d'un correcte reclu- 
tament. Ben segur que l'exemple més pales el mostra el roger i en particular 



el roger de fang. A pesar de certes prohibicions en les zones de plataforma 
suau, com succeeix per exemple enfront de Castelló, s'exploten a partir de 
l'estiu els rogerons que mesuren entre 5 i 6 cm, que evidentment es troben 
lluny del tamanyledat que tindrien en un reclutament normal. Aixo s'aconse- 
gueix utilitzant una malla mes estreta de la normal i anant a pescar els pei- 
xets a les zones poc profundes, prop de la costa, preferides per aquest peix 
en les primeres etapes de la vida, poc després de baixar al fons, abandonant 
la vida pelagica inicial. D'entrada cal dir que els conceptes de reclutament a 
I'area i a I'art perden tota significació i en segon lloc caldra assumir la varia- 
ció d'aquest parametre de la mortalitat natural considerat constant en tots 
els models. Resumint, aquesta primera reflexió, pel fet que la pesca normal- 
ment incideix amb forca sobre els peixos petits, prereclutes, parametres com 
creixement, mortalitat natural i reclutament mostren fortes variacions que 
dificulten la interpretació dels models més habituals. 

Una altra qüestió a tenir en compte fa referencia a la relació entre el tipus 
de fons i el modus de vida. En el capítol corresponent ha quedat ben clara la 
complexitat estructural de la plataforma i del talús continental. Aquesta com- 
plexitat es reflecteix clarament en dos aspectes: el primer d'ells fa referencia 
a les variacions, generalment a nivel1 de micro i mesoescala, de les pobla- 
cions que hi habiten. Aquest fet és particularment clar quan es tracta de les 
comunitats demersals, pero no és absent en el cas de les especies pelagiques. 
Si en el primer cas es nota molt clarament la influencia de la geomorfologia 
dels fons, fondaria, tipus de fons, roques, canons del talús, etc., en el segon 
cas els factors directament relacionats son les condicions hidrografiques, en- 
trades de cert tipus d'aigua, que afavoreixen o perjudiquen a determinades 
especies. ia major o menor presencia d'aigua directament atlantica, anys 
mes freds, etc., són exemples que mostren com les variacions ambientals in- 
cideixen en la presencia, en I'abundancia i en les variacions temporals d'a- 
questes especies. L'abundancia cíclica del verat i de la maire sembla estreta- 
ment relacionada amb variacions ambientals de I'entorn pelagic. Retornant 
als éssers que viuen en el fons, cal assenyalar que en les plataformes estretes 
els nombrosos esglaons, que comporten acusats canvis de fondaria són, com 
s'ha assenyalat, circumstancies que ajuden a la salvaguarda de moltes espe- 
cies que tenen fases juvenils que habiten en zones poc profundes. L'estructu- 
ra del fons fa que de manera natural aquestes especies es trobin protegides 
encara que els arts de rossec treballin molt a prop de la costa, ja que, no 
obstant i aixo, ho fan a una fondaria on ja viuen els peixos de més tamany 
prop de la seva situació de reclutament ordinari o normal. Si es comparen 
les captures fetes en plataformes amplies i suaus, golf de Lleó i plataforma 
de Castelló, amb les fetes a les plataformes estretes, s'observen algunes dife- 
rencies dignes d'esment. En les primeres s'hi troba abundantment el roger 
de fang, al contari del que succeeix en les plataforrnes estretes i escabroses, 



. - .  - 
on domina o és molt abundant el roger de roca. No obstanti aixb les abun- 
dancies absolutes també són diferents, més alta en les primeres i menys en 
les segones, i finalment mentre en aquestes ultimes existeix l'estrategia de 
salvaguarda abans esmentada, en les primeres aquesta especie esta exposada 
a una forta depredació per part de la pesca. Molt semblant és el cas del popet. 
En les zones on la plataforma és estreta i a bastants fondals es abundant el 
popet, i en les zones rnés Amplies és normal que en les parts menys profundes 
es trobi abundosament el pop pudent. Pero, sens dubte, el fet rnés important 
és el que relaciona el modus de vida de les especies que necesiten una major 
fondaria a mesura que creixen, amb l'amplitud de la plataforma continental. 
El Iluq, per exemple, va guanyant fondaria a mesura que va creixent, preci- 
sant d'arribar al talús quan s'esdevé el moment de la primera reproducció. 
Donat que aquest fet té lloc en la Mediterrania entre els 2,5 i els 3 anys, ja es 
compren que li sera favorable una plataforma suficientment amplia que li 
permeti recórrer-la d'acord amb aquest període. Allí on la plataforma és es- 
treta aquesta especie disposa de poc espai per al seu normal desenvolupa- 
ment. Aquest fet explica en bona part la diferencia quantitativa en I'abundor 
d'aquesta especie en els dos tipus de plataforma; escassa en les plataformes 
estretes i relativament abundant en les més amplies. Aquesta circumstancia 
i d'altres similars, que no es tenen en compte en altres mars, cal tenir-les 
presents al aplicar els models d'avaluació als recursos marins de la Mediter- 
rania. 

Un altre aspecte que cal considerar és la poca definició que mostren els 
diferents tipus dlexplotació. Encara que en els temps actuals, com ja s'ha dit 
abans, els diferents tipus de pesca estan rnés clarament especialitzats que en 
anys enrera, hi ha dos factors que cal tenir en compte a I'hora d'analitzar 
I'aplicació dels models habituals a les poblacions explotades a la Meditemi- 
nia. En primer Iloc, a més del fet ja constatat, que especialment els arts de 
rossec incideixen fortament sobre les fases juvenils; altres tipus d'arts, com 
són els bolitxos i les sonseres, col.laboren a esquilmar les fases rnés juvenils 
de la majoria de les especies típiques de la pesca de rossec, que incideixen 
sobre elles a causa de que conviuen quan són joves amb aquelles per les que 
estan autoritzats aquests tipus d'ormeigs. Aixo obliga a introduir un estudi 
basat en el mostratge estratificat que complica molt I'estudi. El verat torna a 
ser un exemple que ilelustra molt bé aquesta situació en les costes de la Medi. 
terrania nordoccidental; quan és jove es captura per mitja d'arts de costa i 
quan és més gran mitjanqant arts de cercle o de rossec segons la temporada. 
Per a una valoració adequada caldra tenir en compte les dues estrategies de 
pesca. 

Finalment, la comunitat explotada es pot considerar a primera vista com 
una comunitat multiespecifica, pero aixo és així tan sols des del punt de vista 
de la pesca i no presuposa en la dita comunitat altra relació que no sigui la 



del vei'natge en el mateix lloc i normalment sense cap altre Iligam. Ni és cert 
que la pesca tingui per objectiu la totalitat del que es troba en la zona de 
pesca ni que I'esforc de pesca s'apliqui clarament a una determinada especie. 
Especies com el roger, el lluc, la maire, el popet, l'escamarla, la gamba roja, 
etc., són, ben cert, especies a les que en principi es dirigeix la intenció de 
pesca, pero, tant la propia complexitat bionomica, barreja de diferents espe- 
cies interessants, com I'interes economic de la majoria d'elles, fan molt difí- 
cil estimar quina part de I'esforc global s'ha dedicat arnb certesa a cada una 
de les varies especies importants, fins i tot prescindint de la fracció que en 
un moment del període de pesca s'hagi desviat a I'obtenció de les especies 
que es consideren secundaries. Tot aixo fa que fins i tot el parametre esforc 
de pesca sigui de difícil comprensió, mesura i aplicació. Caddy (1968) sugge- 
reix un tipus d'analisi virtual tenint en compte períodes inferiors a I'any arnb 
I'objectiu d'aconseguir una major quantitat d'observacions, juntament, com 
ja s'ha indicat abans, arnb I'ús d'un mostratge estratificat d'acord arnb les di- 
ferents circumstancies bioecologiques. Entre aquestes cal tenir molt en 
compte la disponibilitat, factor extremadament important. El comportament 
de les especies explotades varia pel que fa al resultat de la pesca d'una mane- 
ra molt clara segons sigui un o altre el tipus de plataforma. En les zones de 
pesca amplies, suaus i netes, aquest aspecte té una importancia molt relativa, 
secundaria, pero ben al contrari en les plataformes estretes, accidentades, 
arnb canons en el talús, hi ha una forta incidencia de la disponibilitat a I'hora 
d'avaluar les poblacions explotades. En la majoria de les especies és clara 
una adaptació als variats tipus de  fons que sempre es tradueix en una dismi- 
nució de la disponibilitat, o dit en altres termes, que el mateix esforc de pesca 
dóna un resultat més petit, portant a la conclusió erronia que hi ha menys 
peix del que realment existeix. Potser la demostració més clara de la impor- 
tancia d'aquest comportament es troba en la variació de I'índex de captura 
que segueix a I'obertura de la pesca després de la veda: primer es produeixen 
captures molt quantioses, que disminueixen ben aviat, a causa dels canvis de 
comportament establerts durant el període de prohibició, i a continuació de 
nou la pesca es situa en un nivell molt semblant a l'existent arnb anterioritat. 
D'aixo no se'n pot deduir que les vedes no siguin un instrument útil per a 
reduir I'esforc de pesca, pero el seu resultat no és pas immediat i la seva més 
real i directa aplicació té a veure arnb la salvaguarda de les especies interes- 
sants en els moments crítics del cicle biologic: juvenils, reproducció, situació 
de l'equilibri dinamic en el moment adequat, etc. 

En resum, sigui quin sigui el model emprat per tal d'obtenir una estima- 
ció de la relació esforq/captura i deduir-ne una recomanació adequada, s'ar- 
riba facilment a les següents conclusions: en primer lloc la majoria de les 
especies explotades es troben en el nivell que s'anomena sobrepesca accen- 
tuada. En segon lloc, per mitja dels mecanismes de salvaguarda abans esmen- 



tats, existeixen escasses possibilitats de sobrepasar a la baixa els nivells mí- 
nims actuals. En tercer lloc, donat que el factor economic és decisiu per a 
continuar pescant a pesar dels rendiments reduits, si el resultat de la pesca 
no permetés un valor economic mínim, aquesta activitat desapareixeria per 
ella mateixa. Tot aixo fa que la situació actual s'hagi de definir corn a explota- 
ció dels nivells mínims. Les petites oscil~lacions que es produeixen en l'abun- 
dancia tenen més a veure amb la incidencia de les variacions ambientals que 
a la propia pesca. Finalment cal dir que la destrucció de les relacions d'equi- 
libri existents entre els components de I'ecosistema constitueixen l'aspecte 
més preocupant pel que fa al manteniment de la pesca. 

Efectes perturbadors 

La situació descrita correspon al resultat de la interacció entre la dinami- 
ca propia de l'ecosistema tant pel que fa al conjunt pelagic corn al demersal, 
si bé cal considerar aquest últim corn a més susceptible de ser alterat, el que 
no vol dir que sigui més inestable, corn cal esperar d'una estructura diversifi- 
cada i molt avancada en l'evolució del sistema. Aquesta estabilitat és fruit de 
nombroses relacions creuades i equilibrades, que normalment són les que 
poden ser alterades per l'acció de I'home, en tant que causant de ruptures de 
l'equilibri per mitja de la pesca. Aquesta situació, que pot semblar degenera- 
tiva, és en realitat canviant i és comprovable que certs canvis que hom pot 
observar en l'estructura de la comunitat ecologica són en gran part el resul- 
tat d'una acció antropica. Sens dubte la pesca ha estat el més important fac- 
tor causant dels canvis observats a nivel1 de macroescala. S'ha, pero, d'evitar 
de confondre el sentit general de canvi corn aquí s'exposa amb el concepte 
de sobrepesca, o dit més senzillament, de pesca excessiva. Aquest segon cas 
depen d'un conjunt de circumstancies que determinen cada situació. Per 
exemple, es diria que des de sempre s'ha parlat de pesca excessiva, és clar, 
referida a una zona concreta, primer molt reduida i prop de la costa, després 
referida a una amplia zona, avui quasi relacionada amb la totalitat de l'area 
ocupada per I'especie de que es tracti. El primer aspecte és molt més ampli 
i té en compte la totalitat del sistema i és en aquest sentit que cal assenyalar 
que la pesca dóna lloc a canvis sense que aquesta afi rmació comporti neces- 
sariament perjudici. No són rars els canvis provocats per la pesca que han 
donat lloc a situacions de major interes, si més no des del punt de vista 
economic. Normalment la pesca té objectius concrets, unes quantes especies 
són particularment cobejades i la resta o són evitades o són destruides a cau- 
sa de la mecanica dels més importants sistemes de pesca, cercle i rossec. 
Com sigui que les característiques ecologiques -aquí es consideren corn a 
més importants la capacitat de reproducció i de creixement- no són iguals 
per a totes les especies, ja es compren que es produiran desequilibris molt 



aviat en la proporció relativa dels diversos components de l'ecosistema. En- 
cara que en la Mediterrania nordoccidental no és molt important la depreda- 
ció entre les especies d'interes pesquer, aquest fet no deixa de tenir impor- 
tancia quan s'avalua la capacitat de canvi causada per la pesca. Són majoria 
les que s'alimenten de preses que no tenen interes per a la pesca. Ara bé, 
aquestes ultimes poden experimentar alteracions per via indirecta, a causa, 
per exemple, de les alteracions del fons. Sembla, pero, que aquestes circums- 
tancies es deuran rnés a alteracions ambientals que a la propia i directa acció 
de la pesca. Amb l'intent d'assegurar la maxima possibilitat de pesca s'han 
establert un seguit de normes, entre les que sens dubte són rnés importants 
les regulacions referides a l'amplitud de la malla. Donat, pero, que especial- 
ment en la pesca de rossec no selectiva, és retingut tot allo que entra en el 
cop, es troben juntes especies diferents encara que interessants, s'ha escollit 
un tamany de malla adequat per a I'especie, que per raons no massa convin- 
cents és considerada la rnés important. Aixo produeix en una comunitat mul- 
tiespecífica, corn és el cas en la Mediterrania nordoccidental, forts desequili- 
bris. Així, l'actual malla de 40 mm en diagonal tendeix a regular la pesca del 
roger, pero és clarament perjudicial per a un grup d'altres peixos de gran 
interes, corn son el lluc, la brotola i la maire, entre d'altres, que precisarien 
de malles molt rnés amplies. Aixo fa que aquestes especies siguin rnés inten- 
sament pescades i, si es té en compte llur menor poder de recuperació, que- 
dara ben clar que l'equilibri ecologic es distorsiona a favor dels rogers. 

Un altre resultat de l'acció antropica esta relacionat amb la mecanica ope- 
rativa de l'art de rossec a l'incidir sobre el fons. Caldra considerar l'alteració 
del fons des de dos punts de vista: en primer lloc l'alteració dels llots/fangs 
produida al pas de l'art i en particular de les portes, malletes i armadures dels 
ploms, que perturba la interfase aigualfons tant des del punt de vista biologic 
corn quimic. És molt possible que processos de contacte normalment actius 
s'accel-lerin a l'augmentar la superficie de contacte corn a resultat de la nu- 
volada de fang que aixequen les portes. Aquest procés pot tenir una acció 
empobridora dels fons, corn ja s'ha assenyalat rnés amunt, resultant progres- 
sivament menys idonis per a mantenir l'adequat nivel1 de vida bentonica ne- 
cessari per tal d'assegurar en darrer terme I'aliment de moltes especies de 
fons que s'alimenten dels petits sers vius que viuen en el bentos. Com a exem- 
ple interessant caldra esmentar els cucs, part basica de l'alimentació dels ro- 
gers i crustacis, cÓm Alpheus glaber i Callocaris mecandrae, aliment basic de 
la brotula i altres especies. Tampoc es pot oblidar que moltes especies, corn 
les citades, que viuen en el fons, sofreixen també el resultat d'aquesta acció 
mecanica de l'art de rossec. 

Fins aquí s'han considerat canvis estretament relacionats amb les espe- 
cies explotades. Pero la pesca provoca altres canvis forca mes ostensibles. Es 
tracta de la destrucció del bentos propiament dit, ja es tracti dels seus com- 



ponents vegetals, en les zones més properes a la costa, o animals, en la major 
part del fons marí fins a gran fondaria. Serien molts els exemples que es po- 
drien assenyalar, pero dos a ben segur seran suficientment demostratius. En 
les aigües poc profundes, a poca distancia de la costa, moltes zones ocupades 
per fanerogames marines han estat fortament destruides amenacant arnb la 
completa destrucció en bona part de la Mediterrania occidental. Si hom té 
en compte que aquestes praderies són el lloc on viuen una munió d'altres 
éssers, es podra tenir una idea cabdal del dany produit arnb aquestes altera- 
cions. Per altra banda i més enfora, la fauna demersal és generalment rica i 
variada. Tant en el primer cas com en el segon, els arts de platja, sonseres, 
bolitxos i d'altres similars que s'arrosseguen pel fons juntament arnb els ginys 
emprats per la captura de mol~luscs, han arrasat literalment aquestes comu- 
nitats. Un altre exemple relacionat arnb l'acció mecanica és responsable dels 
canvis en moltes comunitats: així, durant la decada dels anys seixanta era 
possible caracteritzar els diferents nivells de fondaria en el fons marí per la 
major presencia de certs celenteris colonials, entre altres especies caracterís- 
tiques. En algunes plataformes submarines, com per exemple en la proximi- 
tat del delta de l'Ebre, aquesta estructura era certament molt clara. Així, en 
les zones sorrenques o sorrenco-fangoses, en fondaries d'uns 25 m era molt 
abundant Veretillum cynomorium, que constituya enclaus forca densos en les 
rodalies del golf de Sant Jordi. A més fondaria I'especie predominant era Alc- 
yonum palmatum i Pteroides spinosum, que formaven poblacions més disper- 
ses. A l'entorn dels 200 m de fondaria el celenteri més abundant era Funiculi- 
na quadrangularis, arnb gran densitat en algunes zones, per acabar a gran 
fondaria arnb Isidella elongata, molt rar. És evident que altres especies acom- 
panyen a aquestes que s'han considerat com a característiques. Així, per 
exemple és important assenyalar la presencia, a voltes molt abundant, de Lio- 
carcinus depurator en els fons de fang que es troben a l'entorn dels 100 m. 
Tota aquesta estructura i d'altres que se'n podrien descriure, han estat forta- 
ment deteriorades a causa de l'acció mecanica de l'art de rossec, que, com 
s'ha dit abans, també ha deixat molt mal parats els bancs de diverses especies 
de bivalves i gasteropodes. En tots aquests casos no sols s'elimina una deter- 
minada especie, sinó que l'equilibri ecologic esdevé trencat definitivament. 
Com un exemple molt clar cal dir que les grans esclovies de Pinna nobilis, 
abans forca abundants, han esdevingut una autentica raresa, no pas pel seu 
interks immediat, sinó pel fet destructor d'alguns tipus de pesca. 

Un del factors que més ha influit en les variacions de les caracteristiques 
ecologiques de la Mediterrania nordoccidental ha estat la intensa contamina- 



ció existent. S'ha dit que la Mediterrania era una mar agonitzant; aixo no és 
pas cert, pero sí preocupa l'alt nivel1 de contaminació que sofreix aquesta 
zona. De la materia organica que es troba en la mar, que cal dividir en dos 
grans grups, una part es d'origen autocton i l'altra al-locton, i encara més una 
part es descompon rapidament i l'altra persisteix durant molt de temps. Quan 
es tracta de residus autoctons són el resultat de la propia activitat dels sers 
vivents incloent-hi des dels bacteris i el plancton fins a les deixalles produi- 
des per l'activitat vital dels sers més desenvolupats. També s'hi inclouen pro- 
ductes que resulten de certes reaccions químiques o geoquímiques que te- 
nen lloc en el mar. Moltes d'aquestes deixalles, després d'una permanencia 
més o menys perllongada, acaben dipositant-se en els sediments. Els residus 
de tipus al.locton tenen diferents orígens: industrials, agrícoles, urbans, fruit 
de diferents accidents, etc. Els primers són molt més abundants. Aquesta si- 
tuació és originada per dues causes principals: la primera no és altra que les 
aportacions a la mar a que dóna lloc la intensa activitat industrial que pro- 
dueixen diferents tipus de deixalles contaminants, juntament amb els produc- 
tes toxics normalment emprats en la practica agrícola, així com d'altres de 
menor importancia que flueixen cap a la mar, o directament a través dels 
rius i en particular del Roine i de l'Ebre, eixos centrals de les dues grans 
conques mediterranies de la zona, a les que cal afegir-hi, per la seva impor- 
tancia agricola, aquelles altres situades mes al sud. No es pot oblidar que en 
aquesta zona del sud dlEuropa es concentren una bona part dels equipa- 
ments industrials i de les activitats arrosseres i hortofrutícoles en les que és 
costum emprar gran quantitat d'herbicides, insecticides, etc., que finalment 
van a parar a la mar. Pel que fa a aquesta darrera f ~ n t  de contaminació té 
lloc igualment en aigües més al sud, a la costa de Valencia, també molt im- 
portant en la producció d'aquesta mena de deixalles. Aquests són els factors 
de contaminació més importants des d'un punt de vista general en el temps 
i en l'espai, que impacten tota la franja costera de la regió, si bé poden pre- 
sentar-se variacions de caticter  puntual. Al present comentari referit a l'agri- 
cultura i a la indústria en general pel que fa a les deixalles que a partir d'elles 
se'n van a parar al mar, caldra afegir-hi altres factors no menys importants, 
com són les aportacions de residus contaminants procedents d'instal-lacions 
com, per exemple, els complexos industrials refinadors situats a la costa fran- 
cesa, el complex petroquímic situat prop de Tarragona, les extraccions de 
petroli que tenen lloc prop del delta de 1'Ebre i enfront de Castelló i, final- 
ment, la refineria dJEscombreras (Múrcia). Certament no es pot deixar en 
l'oblit tota la problematica relacionada amb les centrals nuclears, referint 
aquí tan sols els efectes distorsionants de les aportacions d'aigua calenta, re- 
sultat de la refrigeració de les centrals, així com les d'alguns productes quí- 
mics, com per exemple elevades quantitats de clor encaminades a evitar la 
incrustació d'animals i plantes marines que són captats pel sistema refrige- 



rant i que acaben fixant-se a les parets de les tuberies. Per altra banda no és 
necessari aprofondir massa per constatar aquesta situació i tan sols cal parar 
esment a l'altíssim nivel1 de contaminació que caracteritza la majoria dels 
rius i riuets de la conca mediterrania. 

Resta encara considerar un altre factor important, possiblement un dels 
més importants entre els que es consideren pol.lutants permanents. Es tracta 
de les deixalles originades per les grans aglomeracions urbanes. Ciutats corn 
Barcelona, Valencia, Marsella, Genova i Alacant, per esmentar tan sols les 
més importants, generen, a través de llur quefer industrial, de serveis i fins i 
tot la part molt important derivada de la directa activitat de l'home, moltes 
tones de residus que, en forma de llots, suposada una depuració previa, van 
a parar a la mar. També s'ha d'afegir que la pol.lució d'origen bacteria és més 
important prop de les grans aglomeracions urbanes que, corn s'ha dit més 
amunt, tenen un gran potencial contaminant. Tan sols a manera d'indicació 
molt general cal assenyalar que entre I'Arno i 1'Ebre són descarregades unes 
336 Tm de residus organics d'origen huma per kilometre de costa i any. Fins 
i tot en el cas d'existir depuradores, els llots residuals constitueixen un factor 
de perturbació que acaba per alterar greument I'estructura de I'ecosistema 
litoral. A aquests importants focus de contaminació s'han d'afegir dues altres 
circumstancies que augmenten la seva importancia inicial: d'una banda, els 
corrents litorals que circulen principalment del nordest al sudoest, arrosse- 
gant i escampant els quantiosos vessaments abans esmentats, fent que no 
quedin circumscrits a la zona directament influenciada sinó a una molt rnés 
amplia, especialment pel que fa a la direcció sud. En segon lloc cal conside- 
rar corn elements additius les aportacions d'una gran munió de petites viles 
costeres, que mostren diferents graus d'incidencia en quant a llur aportació 
de restes contaminants, pero sempre actives i moltes d'elles absolutament 
desproveides dels més elementals sistemes de depuració. 

Resta en aquesta llista un darrer factor que es considera d'enorme impor- 
tancia i que per altra banda resulta molt difícil de controlar: es tracta de l'e- 
fecte perturbador del fet turistic. En termes generals la població humana de 
la major part de la costa considerada, tant de la part continental corn de les 
illes, cal multiplicar-la per un factor que varia entre 3 i 5, durant el període 
turístic. Aixo vol dir que el fet estrictament huma, residus metabolics, aixi 
corn altres activitats derivades de la vida humana, es multipliquen també pel 
mateix factor, igual corn que els serveis, que cal activar, per tal de donar 
atenció a les necessitats generades. Tot aixo es tradueix en un increment de 
la pol.lució en la major part d'aquesta zona. Aquest fenomen tindria una im- 
portancia relativa si fos corn els esmentats anteriorment, de llarga durada o 
permanents, pero I'aspecte rnés greu és que té Iloc en un termini de temps 
excepcionalment curt, entre 2 i 5 mesos segons la latitud, corn rnés al sud; a 
Alacant, per exemple, és on rnés llarg és el període. Aquest increment tan fort 



dels vessaments urbans en temps tan curt resulta quasi impossible o almenys 
molt difícil, de controlar, tota vegada que la instal.lació de sistemes de depu- 
ració amb suficient nivel1 de potencia per tal de contrarestar aquesta acció, 
és molt costosa a causa del poc temps que esta en funcionament, ja que la 
resta de l'any es pot passar amb sistemes molt menys potents i per tant molt 
més economics. Cal afegir un aspecte d'interes: la durada d'un efecte pertur- 
bador és important i l'estructura de la termoclina en el moment que aquest 
es produeix també. En aquest sentit les fortes aportacions d'origen huma que 
podrien considerar-se turístiques, durant I'estiu, coincideixen amb I'existen- 
cia d'una forta termoclina. Si la plataforma és amplia, els productes vertits a 
la mar i expandits per la superfície acabaran per dipositar-se sobre el fons de 
la mateixa, pero, si és estreta, aniran a parar a les grans fondaries del talús. 

Cal pero, assenyalar que no en tots els casos cal parlar de resultats perju- 
dicial~; s'ha comprovat que en algunes ocasions s'originen situacions d'eutro- 
fia que no solament no perjudiquen sinó que afavoreixen el desenvolupa- 
ment d'algunes especies. Així, en moltes ocasions, la materia organica 
arrossegada pels rius flocula i precipita en contacte amb l'aigua marina, espe- 
cialment en les zones estuariques. Aquest fet té una doble importancia, ja 
que, si per una banda l'arribada de sustancies estranyes no perjudica a la 
massa d'aigua, sí pot alterar l'estructura del fons al dipositar-s'hi la materia 
floculada i aixo, sens dubte, resulta perjudicial per a les poblacions que hi 
habiten. Ara bé, el que sí és ben clar és que es produeixen impactes desequili- 
bradors que perturben les estrategies assolides per part dels pobladors que 
habiten les aigües litorals i aquest es I'aspecte més important que cal identifi- 
car. Accions d'aquest tipus disperses al llarg de tot el litoral estan produint 
canvis i alteracions que per una banda afecten l'estructura del sistema litoral 
amb el corresponent arrossegament de sorres i canvis en I'estructura de les 
platges al mateix temps que afavoreixen la presencia d'especies que viuen 
sobre substrats durs. En aquest cas és ben notable la proliferació d'ostra pla- 
na per tot el litoral catala. En segon terme cal considerar les alteracions en 
el poblament de les comunitats a causa de factors que o bé afavoreixen a 
noves especies o, ben al contrari, son perjudicials per a altres. La presencia 
de metalls pesants, mercuri, cadmi, crom, níquel, zenc i plom, poden tenir 
un origen natural o bé al.locton a causa de les aportacions, generalment a 
través dels rius anomenats industrials, especialment en la cosat liguro- 
provencal. El coure i el crom són importants al golf de Valencia, ben segur 
perque són molt emprats en l'agricultura. Els compostos clorats afavorits 
també per la practica agrícola són importants prop de la costa i llur concen- 
tració decreix cap a alta mar. Així el DDT ha augmentat el seu contingut en 
la carn del musclo en la zona de Genova, segurament com a conseqüencia 
del cultiu de flors. Els petrolis i derivats sembla que són molt importants en 
les proximitats de les refineries i pous d'extracció, així com també a les zones 



portuaries. En totes aquestes arees és facil observar una important degrada- 
ció de la biocenosi demersal. Encara hi ha altres aspectes a considerar, com, 
per exemple, la contaminació que afecta a especies encara que no sembla 
que significa per a elles causa directa de mortalitat en la majoria dels casos, 
com succeeix quan es tracta de metalls pesants, derivats organoclorats, etc. 
Finalment, una altra conseqüencia és el canvi total en l'estructura de la po- 
blació. Segurament aquest és un dels processos més importants i sols a títol 
d'exemple cal assenyalar que la zona d'influencia de Barcelona ha experi- 
mentat una total degradació, de tal manera que fons tradicionalment ocupats 
per un nombre bastant elevat d'especies demersals, equinoderms, esponges, 
celenteris, cucs, etc., han esdevingut un llot negre totalment reduit on sols 
s'hi troba com a poblament prioritari un gran nombre de nematodes que 
conviuen amb els seus depredadors, entre els que és important citar els ro- 
gers. 

Com a resultat de les diverses maneres d'actuar de la contaminació es 
constaten diferents fets: per una banda, una gran quantitat de partícules de 
diferents orígens es troben especialment en la capa superficial absorbint 
energia lluminosa que, al no poder ser captada pel plancton, produeix una 
disminució de la productivitat primaria. Per altra banda les partícules que 
arriben al fons es dipositen especialment en les interfases i així la materia 
organica és més abundant a la interfase aigualsediment. La possibilitat d'una 
llarga pervivencia, i per tant que es dipositin en el fons, esta molt relacionada 
amb l'estructura química; aixi, mentre les proteines es degraden rapidament, 
els lípids són molt més persistents. Els derivats carboxílics poden ser autbc- 
tons generalment amb menys de 10 carbonis, o al.loctons amb més de 24, 
que perduren bastant. En el fons hi són presents moltes substancies hidro- 
litzades. 

Els residus industrials desequilibren l'estructura bioecologica. Així, prop 
de Marsella (Bellan-Santini 1985) la contaminació ha fet disminuir la diversi- 
tat específica i ara les especies predominants són el musclo, les algues Cora- 
llina i 1'Ulva. Dels annelids, generalment abundants, sols resten les especies 
més resistents, com Nereis caudata, notant-se un gradient decreixent pel que 
fa als efectes nocius a partir de la boca de I'emissari. Tot aixb sense oblidar 
la capacitat d'autodepuració que té la mar. Aquesta tendencia a una menor 
diversitat en les zones molt contaminades es constata pel fet que les arees 
destruYdes són rapidament invadides pels poliquets (Diaz Casteñeda i Safran 
1988) i en altres ocasions per nematodes, com succeeix a Banyuls de la Ma- 
renda, Marsella o Villefranche. Els detergents, dipositant-se sobre el fons, són 
perjudicials per a la fisiologia dels sers vius. Talment la pel~lícula que es for- 
ma en els fons per decantació dels hidrocarburs i altres derivats organics té 
efectes letals o pequdicials fins i tot pels peixos. 

Finalment I'entrada de materia organica pot fer disminuir la quantitat 



d'oxígen, causa de fortes mortalitats; també fa disminuir la transparencia i 
augmentar la quantitat d'amoni. 

En resum, són molts els mecanismes que per causa de la contaminació 
contribueixen a destruir l'equilibri ecologic i propicien circumstancies 
adients per a un petit nombre d'especies capaces de suportar les condicions 
adverses. 

De tot l'exposat sembla clar que la Mediterrania nordoccidental manté 
uns trets prou característics que la independitzen de la resta de la Mediterra- 
nia. Si bé la fisonomia d'aquesta zona presenta les directrius típiques de la 
totalitat d'aquesta mar, en la part nordoccidental semblen accentuar-s'hi al- 
guns detalls particulars i ben característics. Per una banda la complexitat 
creada per un seguit de girs, fronts, filaments, etc., contemplada a través d'u- 
na imatge sinoptica com la que s'observa per mitja dels satel-lits artificials 
queda ben palesa. Per altra banda, pel que fa al poblament biologic, es nota 
una tendencia a acumular-s'hi especies de tipus boreal, sense que aixo vulgui 
dir que s'aparta de la tonica general, caracteritzada per una certa uniformi- 
tat. 

Una de les característiques que, si no és basica, sí cal considerar-la deter- 
minant, és I'estructura geomorfologica. La plataforma no sols és estreta en 
linies generals, sinó que en bastants trams és quasi inexistent, com és el cas 
de les costes de Provenca i de Ligúria. Com a contrapunt, en aquesta regió 
es troben dues de les plataformes considerades més amplies en el context 
mediterrani: el golf de Lleó i la zona compresa entre el cap de Salou i la 
província de Valencia, coneguda com la plataforma de Castelló. Aquesta es- 
tructura, barreja d'estretor i amplitud, condiciona en bona part el comporta- 
ment hidrografic i bioecologic de la zona. Com a complement cal afegir-hi 
dos altres aspectes: per una banda I'orografia de I'entorn, que té una marcada 
influencia sobre la circulació atmosferica, tipus de vents, etc., i l'estructura 
del talús, extraordinariament triturat, formant nombrosos canons d'origen 
tectonic o fluvial. Finalment, l'interfase aigualterra presenta tres situacions 
ben definides: zones de gran estabilitat, platges caracteritzades per una dina- 
mica de tipus normal i zones d'una gran inestabilitat corresponents als del- 
tes, Roine i Ebre, que són un altre dels trets basics de la geomorfologia de la 
zona. Resta sols un últim aspecte: una gran part de la costa presenta un rosari 
de llacunes litorals en contacte amb la mar i que amb llur dinarnica propia 
donen una faisó particular a la zona. 

Sobre aquest context estructural hi incideix la dinamica atmosferica i la 
oceanografia. Pel que fa a la primera, és important assenyalar dos fets: en 



primer lloc la conjunció de manera global del front polar i d'un altre intropi- 
cal i, en segon Iloc, la distorsió que I'orografia ocasiona pel que fa al curs 
normal dels vents, tant els principals com els locals. Aquesta situació meteo- 
rologica perturba en gran part el pas dels fronts que llisquen de I'oest vers 
I'est a través de la península iberica. Pel que fa a l'oceanografia caldra resu- 
mir l'estrategia, assenyalant que hi ha dos tipus de corrents: per una banda 
una vena que circula del NE vers el SW, seguint en gran part la direcció de 
la costa i, per altra banda, les diferents entrades d'aigua procedents de la part 
sud; entre Corsega i les Balears, entre les illes Balears i fins i tot entre les 
Balears i la Península. El conjunt d'aquests corrents, juntament arnb I'acció 
dels vents dominants, dona lloc a una estructura molt més complexa de la 
que abans es pensava. Queden ben clars, per una banda, I'existencia de girs 
ciclonics al golf de Genova i aigües en fora del golf de Lleó, a més d'altres 
menys importants, I'existencia d'arees frontals a nivel1 del talús i possible- 
ment una estructura complexa a la part central on s'hi detecten arnb facilitat 
una serie de formacions filamentoses i d'embuts on es forma i s'escola I'aigua 
profunda. Per altra banda, l'existencia dels canons deixa ben clar que aques- 
tes estructures, d'alguna manera, condueixen tant la dinamica oceanografica 
com l'atmosferica. Si a aquesta estructura s'hi afegeix el paper de la termocli- 
na, arnb forta incidencia estival i les aportacions d'aigua dolca, com en el cas 
del Roine, quedara ben clar que la geomorfologia i I'ambient condicionen el 
poblament biologic i la seva explotació. 

Si bé la tradicional pobresa biologica de la Mediterrania caldria que fos 
matisada, és ben cert que és inferior a la que es pot observar en altres mars. 
En el conjunt de la Mediterrania nordoccidental hi ha zones molt pobres, 
com, per exemple, la costa de Ligúria, i altres que semblen afavorides per 
una major productivitat, com, per exemple, la plataforma de Castelló. Ara bé 
el que és important és que a aquest esquema caldra afegir-hi altres factors 
d'enriquiment, com són, per exemple, el maxim profund de clorofil4a, l'efec- 
te de xemeneia dels canons submarins i les aportacions fluvials, en especial 
les del Roine i altres rius. La influencia del factor geomorfologic i ambiental 
queda palesa pel que fa a la distribució i importancia del fitoplancton i també 
és clara en relació arnb el zooplancton, arnb una clara distinció entre el zoo- 
plancton litoral, nerític, i el que es troba en aigües allunyades. Aquí la in- 
fluencia ambiental sembla ben clara al constatar, per exemple, el predomini 
d'eufausiacis boreals en aquesta zona. Finalment és també digne de menció 
el gran nombre de larves de peixos, que es caracteritzen per les fortes migra- 
cions verticals i que viuen a mar obert, contrastant arnb la pobresa d'aquest 
conjunt a les aigües litorals. Pel que fa al bentos, en el context d'una certa 
diversitat global, caldra assenyalar la importancia d'alguns grups taxono- 
mics, com són els mol.luscs, molt característics en alguns fons, especialment 
pel que fa als bivalves en la proximitat de les zones deltaiques, els equino- 



derms, que amb llurs deixalles han contribuit a la formació de fons caracte- 
rístics, mar d'asprar, i els celenteris colonials, que han servit p e r a  una certa 
caracterització dels fons. No obstant i aixo ha quedat clar que són les interre- 
lacions entre especies les que defineixen els diferents nivells. Per altra banda, 
una vegada més la Mediterrania nordoccidental es mostra com una regió 
amb característiques propies, a l'observar-hi la presencia arraconada d'algu- 
nes especies boreals, així com constatar que és una zona limit per a altres 
especies d'origen intertropical. Finalment, i pel que fa al poblament d'algu- 
nes especies superiors, peixos, celalopodes, crustacis, cal apreciar molt cla- 
rament el paper decisiu que juga I'estructura de la plataforma i del talús, per- 
metent que en el context de la uniformitat característica quedi ben manifesta 
una certa diversitat relativa pel que fa a l'abundancia de les diferents espe- 
cies. 

Sobre aquesta estructura mencionada és on I'activitat humana desarrolla 
la seva influencia directa a través de la pesca, i indirecta pel que fa a la pol.1~- 
ció. Pel que respecta a la pesca es constata un progressiu millorament tec- 
nologic unit a una més gran capacitat de destrucció. No obstant aquesta ac- 
ció, es creu que ha de considerar-se no com una acció forana, sinó integrada 
en el sistema, fent que l'home entri a formar part de la dinamica global. Així, 
i donades les especials característiques de la biocenosi general i en particular 
de les especies explotades, sera millor parlar de canvis en la situació general 
que no pas de sobrepesca de manera exclusiva. Per altra banda el cicle curt 
de la majoria de les especies explotades, així com el fet que la pesca incideix 
molt fort sobre la fase de prereclutament de la majoria de les especies, difi- 
culta en gran manera l'aplicació dels models tradicionalment emprats en la 
dinamica de les poblacions. Aixo es complica encara més si es tenen en 
compte una munió de mecanismes d'autoconservació, ben aparents en mol- 
tes especies, com, per exemple, la maire i la gamba roja, la influencia de l'es- 
tructura del fons, etc. Junt amb aixo caldra afegir I'important paper que juga 
la disponibilitat en moltes especies, h i t  no sols dels costums generals, sinó 
de llur adaptació a un entorm extremadament complex. Finalment, la matei- 
xa normativa vigent, a I'incidir sobre una comunitat constituida per una gran 
quantitat d'especies, quasi totes d'interes comercial, provoca un desequilibri 
automatic en la relació de biomasses. La situació esta caracteritzada per un 
nivell mínim d'abundancia, que difícilment pot ser traspassat i que presenta 
petites variacions provocades per la influencia de l'ambient. Per fi l'altra ac- 
ció de I'home es manifesta a través del poder contaminant de la seva activitat 
industrial, agrícola o urbana. En aquesta regió, sens dubte, el fenomen turís- 
tic, per la seva importancia i curta durada, esdevé molt important. La pol.1~- 
ció ha estat la causa més clara de les alteracions del fons, destruint una gran 
quantitat d'especies i fent disminuir, en termes generals, el nivell de diversi- 
tat, accentuant la presencia d'algunes en particular. 



Una barreja d'uniformitat i diversitat en perfecte equilibri sembla caracte- 
ritzar la Mediterrania nordoccidental, tant pel que Fa a l'aspecte Físic, com al 
conjunt biologic i fins i tot a l'acció humana. 

Si he aconseguit de fer transparent tot el que, com he dit en el preambul, 
constitueix la meva concepció dels mecanismes que regeixen tota la comple- 
xitat de la Mediterrania nordoccidental, entesa des de la complexitat estruc- 
tural i ambiental, com a suport de la vida i lloc on l'home desenvolupa la 
seva activitat podre dir amb goig i senzillesa: gracies. Aquesta paraula no tin- 
dria sentit si no anés acompanyada del proposit ben Ferm de col-laborar en 
totes les tasques de 1'Acadkmia posant-hi per la meva part la millor volun- 
tat. 



RESUM 

En el present estudi s'intenta una descripció de la Mediterrania nordoccidental, dife- 
renciada en el context d'aquesta mar. Es fa esment de les caracteristiques geomorfologi- 
ques considerades com estructures que estan a la base dels processos de caire atmosferic 
i hidrografic que hi tenen Iloc. Sobre aquesta estructura hi viu una complexa comunitat 
que es descriu en les seves Iínies principals juntament amb la indicació de les especies que 
semblen caracteritzar els diferents nivells. Les relacions entre les especies i amb I'ambient 
són objecte d'especial atenció, fent distinció de les diferents zones. També s'especifiquen 
les característiques diferencials de la pesca, així com la dificultat d'aplicar els models nor- 
mals, la incidencia sobre les fases juvenils, el problema que presenta la determinació d'al- 
guns parametres importants, aixi com la capacitat d'autoconservació que presenten algu- 
nes especies. La situació general es considera en el seu nivel1 més baix, si bé amb una forta 
estabilitat. El fenomen turístic és vist com un factor determinant de la forta contaminació 
en aquesta regió de la Mediterrania. 

RESUMEN 

En el presente estudio se intenta una descripción de la región denominada Mediterrá- 
neo noroccidental, diferenciándola del contexto global de este mar. Se señalan las caracte- 
rísticas geomorfológicas consideradas como estructuras que están en la base de los proce- 
sos que en ella tienen lugar, tanto atmosféricos como hidrográficos. Sobre esta estructura 
vive una compleja comunidad que se describe en sus grandes trazos y al mismo tiempo se 
indican unas cuantas variaciones según la profundidad, con indicación de las especies que 
se consideran características. Se señalan las relaciones de las diferentes comunidades en- 
tre sí, pero especialmente en el contexto ambiental, con indicación de las variaciones ob- 
servadas en las distintas áreas. La acción de la pesca se expone señalando sus característi- 
cas diferenciales: la dificultad de aplicar los modelos corrientes, la incidencia sobre las 
fases juveniles, la dificultad del empleo de ciertos parámetros, así como la capacidad de 
autoconservación que presentan algunas especies. La situación se sitúa en su nivel más 
bajo, pero con una gran tendencia a la estabilidad. El fenómeno turístico, con su fuerte 
impacto, se inscribe como un factor determinante en la contaminación de esta región. 

SUMMARY 

A description of the northwestern Mediterranean is proposed in this scientific paper 
and the diferencial characteristiques are noted. Special attention is payed to the geomorp- 
holigical structures, considered very important to undei-stand the atmospheric and hidro- 
graphic processes. The more basic trends of biological population are pointed with atten- 
tion to the geographical distribution of the several communities and their interrelations. 
Some aspects of the fiseheries are specially considered: The difficulty for the model- 
application, the strongh effort on the juveniles, the difficulty in the parameters interpreta- 
tion and the conservative strategy of several species. The situation is considered in its mini- 
mum Icvcl hiit stabilized. Turistic phenomenon represents a pollutant important factor for 
the marine cii\.ii-onmental conditions. 
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DISCURS DE RESPOSTA 

PER L'ACADEMIC NUMERAR1 

Excm. Sr. Dr. ENRIC GADEA 1 BUISAN 

Hi ha activitats humanes que són veritablement cruilles dels més diversos 
coneixements. La pesca n'és una d'elles i constitueix avui en dia un punt de 
convergencia on la ciencia i la tecnica s'integren estretament i inseparables 
en una de les més fecundes i profitoses arees de la biologia aplicada, que 
implica, a la vegada que una gran experiencia natural i humana, un coneixe- 
ment vast i profund. D'aquest camp, més concretament de la investigació 
pesquera, ens arriba avui a I'Academia el nou recipiendari: El Dr. Carles Bas 
i Peired. 

Amb el1 ens enriquim amb la incoiporació d'un autentic naturalista i al 
propi temps d'un docte expert en el coneixement de la mar i de les pesque- 
ries, no solament del nostre país, sinó d'arreu del món. Hom podria dir que 
ve, en certa manera a continuar i actualitzar en aquest ambit les preocupa- 
cions que ja en el seu temps tenia En Carles 111, a quins auspicis debem el 
naixement d'aquesta Reial Corporació, qui, coneixedor de la importancia de 
les activitats pesqueres a la Mediterrania, féu venir els pescadors italians de 
I'illa de Tabarca, des de les costes de Tunis fins les d'Alacant, per a instalelar- 
los a I'illa Plana (Nova Tabarca), per a un millor aprofitament dels recursos 
marins, al propi temps que impulsava la creació de I'important port pesquer 
de Sant Carles de la Rapita: tot un preludi. 

Aquesta dedicació, pero, no aparegué en el Dr. Bas d'una manera precoc, 
sinó que va anant-se obrint camí i fent via pels seus passos. No oblidem que 
I'home -com diu el filosof- es el1 i la seva circumstancia. Aquesta fou, en el 
cas del Dr. Bas, la creació, en primera instancia, de la Secció de Biologia 
Marina al si de 1'Institut de Biologia Aplicada de Barcelona, depenent del 
C.S.I.C., sota els auspicis de qui fou el seu director i tanmateix membre d'a- 
questa Reial Academia: el Dr. García del Cid. Amb tal motiu es crea a Blanes 
el primer laboratori d'investigació pesquera, essent el nostre recipiendari un 
dels seus primers membres fundadors. No manca d'anecdota, pero, la seva 
incorporació: Tot sol-licitant el Dr. García del Cid voluntaris per a iniciar la 
nova tasca i trobant-se entre els presents el Dr. Bas, rebé aquest una mena 
d'empenta que el col~loca al davant. Va ésser una empenta memorable, que 
el conduiria fins a arribar a director de I'Institut d'Investigacions Pesqueres 



i a jubilar-se com a tal a I'actual Institut de Ciencies del Mar a Barcelona. 
Durant aquest periode de vora quaranta anys el Dr. Bas viu entregat cada 
vegada més a la passió del món marí i de la investigació pesquera i encara 
continua. 

En una rapida semblanca ens acompleix dir que en Carles Bas i Peired 
neix a Barcelona I'any 1922 i té, com a títols academics superiors el de Ilicen- 
ciat i graduat en Ciencies Naturals per la Universitat de Barcelona I'any 1946; 
i el de doctor en Ciencies Naturals per la Universitat de Madrid I'any 1953. 
Els primers passos del naturalista Carles Bas s'adrecen envers la botanica i. 
encara que ens sembli paradoxal. precisament de la terrestre. Encara recor- 
do el seu interes pel genere Festuca i la seva estada a Cartagena, on coincidí- 
rem (el1 a I'exercit i jo a la marina), i que aprofita per a estudiar la vegetació 
d'aquelles contrades i dona lloc a la seva primera publicació científica I'any 
1949: «Nota sobre la flora de Cartagena.)) D'aquesta afecció mai no se n'ha 
despres del tot: prova n'és el coneixement i estudi que sempre ha cultivat de 
les algues marines, especialment els grans tal-lofits, dels que n'és un gran 
expert. Tanmateix el seu primer treball d'ambit marí fou botanic i es refereix 
al coneixement algologic de la costa catalana, aparegut I'any 1949. És a partir 
de 195 1 quan apareix realment el seu primer treball d'investigació pesquera, 
relatiu a la sardina, tema sobre el qual ha seguit treballant ininterrompuda- 
ment, sense deixar, de tant en tant, escapar el seu esperit naturalista integral, 
ocupant-se i publicant sobre molts aspectes marins del món vivent. 

Aquel1 laboratori de Blanes que el1 ha qualificat d'humil, fou en realitat 
el bressol i el germen del futur Institut dlInvestigacions Pesqueres, esdevin- 
gut als nostres dies Institut de Ciencies del Mar. Alla, durant tots els anys de 
la seva direcció i en equip, sobretot amb M. Rubió i E. Morales, es forja tot 
I'estrat cientific i tecnic que avui tenim de la pesca a Catalunya i que el Dr. 
Bas va estendre a la resta de la Mediterrania i després, en part, a IJAtlantic. 
Feixuga seria la tasca de resumir tota la trajectoria i activitats del Dr. Bas al 
llarg de la seva vida des d'aleshores. Recordem, nogensmenys, algunes de les 
seves fites. 

Fou nomenat Col-laborador i Director de I'esmentat laboratori de Blanes 
I'any 1950, passant a Investigador del C.S.I.C. a llInstitut dlInvestigacions 
Pesqueres el 1953, i a Professor d'Investigació al mateix centre el 1972. L'any 
1977 assolí la presidencia del Consell Assessor de la Comissió Internacional 
de Pesca de 1'Atlantic Sudorienta1 (I.C.S.E.A.F.) i nomenat Cap de la Unitat 
Estructural dlInvestigació de Recursos Pesquers el 1979. L'any 1980 va ésser 
designat President del Centre Nacional dlInvestigacions Pesqueres i el 1983 
fou nomenat Director de llInstitut dlInvestigacions Pesqueres de Barcelona, 
continuant essent-ho quan aquest passa a denominar-se Institut de Ciencies 
del Mar, fins la seva jubilació I'any 1987. 

El Dr. Bas ha dut a terme nombroses missions relacionades amb la pesca 



encarregades per la U.N.E.S.C.0 i la F.A.O., a Mauritania, Angola, Namíbia, 
 frica del Sud, Sahara i Canaries. Tanmateix ha impartit nombrosos cursos 
sobre pesqueries a Espanya i altres paYsos i ha desenvolupat nombrosos pro- 
grames (com a director) de la I.C.S.E.A.F. i de la C.E.C.A.F., així com d'altres 
organismes internacionals. Amb motiu de temes de pesqueries ha assistit a 
més d'un centenar de congressos i reunions cientifiques nacionals i interna- 
cional~.  A més ha ostentat molts altres carrecs i representacions en altres 
entitats i organismes (com ara la C.I.E.S.M.) i programes diversos de I'area 
de pesqueries. Esta en possessió de 1'Escomena de I'Ordre del Merit Civil, 
que li fou atorgada I'any 1973. 

El nombre de publicacions científiques del Dr. Bas al respecte és molt 
vast, com hom pot comprovar veient la seva bibliografia. N'és I'autor de més 
d'un centenar, entre Ilibres i treballs, sobre ictiologia i pesca, a més d'articles 
i contribucions, en revistes i obres estrangeres i espanyoles. Resistint la 
temptació de glossar tota la labor científica publicada, horn fara només men- 
ció especial d'una obra, concretament un llibre d'unes 500 planes, que fou 
una fita i, en certa manera, el preludi del que avui havem escoltat: em referei- 
xo a «La pesca en España. 1: Cataluña», aparegut I'any 1950, i del que, junta- 
ment amb els Dr. Rubió i Morales, el Dr. Bas n'és I'autor. 

Cal afegir que el Dr. Bas ha viatjat molt per mar en vaixells de pesca i 
oceanografics i que en moltes ocasions ha passat les seves aventures, particu- 
larment a Sudafrica i Namíbia. Actualment, encara que jubilat, continua, en 
part, les seves activitats, entre d'altres, desenvolupant i dirigint cursos d'in- 
vestigació pesquera a la Facultat de Ciencies del Mar a la Universitat de Las 
Palmas. 

Per arrodonir aquesta semblanca, cal dir que el Dr. Bas és persona d'una 
gran formació humana i etica, amb un profund amor a la nostra terra i a tot 
el que ella representa. 

Tot passant ara a considerar el tema exposat pel recipiendari, cal dir que 
I'ha tractat des de tots els angles dins de I'ambit biologic i pesquer, comen- 
cant, aixo sí, per donar-nos un esbós d'aquest mar ple de vicissituds naturals 
i historiques, tanmateix humanes, que ens sembla que coneixem molt bé, 
pero del que encara ens manquen molts secrets i mantes qüestions per resol- 
dre. És, en efecte, la Mediterrania un mar molt singular, tant pel seu remot 
origen i vicissituds, com per les condicions presents. 1 tal com ens ho deixa 
ben clar el Dr. Bas, la Mediterrania nordoccidental manté prou característi- 
ques per a individualitzar-la de la resta i en la que s'accentuen alguns aspec- 
tes particulars, essent el Golf de Lleó un dels trams més trascendents en 
aquest sentit. Si, a més, considerem que aquest sector és el nostre i, per tant, 
el que més ens afecta, al propi temps que correspon al més densament po- 
blat, industrialitzat i contaminat de tota la Mediterrania, comprendrem la im- 
portancia i l'interes de la seva dissertació. 



Ens ha donat al respecte una visió gairebé completa de com interesa de 
coneixer la genesi del nostre mar i les condicions geografiques, físiques, 
bionomiques i fins i tot biodinamiques, per a poder planejar i realitzar una 
explotació pesquera racional i tecnicament plausible, tenint en compte, a la 
vegada, els factors humans, sobretot els economics, i en una segona part els 
efectes secundaris de la pol.lució marina. 

En l'origen i la historia de la nostra Mediterrania s'involucren qüestions 
apassionants i fins i tot intrigants per a un naturalista, com són les de la 
Tethys, la Tirrenida i la insularitat. La Mediterrania té les arrels a la Tethys, 
encara que avui visqui gracies a 1'Atlantic -com molt be ens ho ha fet veure 
el Dr. Bas-, la qual cosa vol dir que la seva nissaga es indo-pacífica: i així ho 
palesen clarament els testimonis fossils, dels quals a certs indrets de Catalu- 
nya -pensem en Montral, quin jaciment ha estat tan ben estudiat pel nostre 
academic Dr. Via- hi ha exemples paradigmatics que fins i tot fan pensar, 
poeticament parlant, en una Tethys petrificada. 

Tanmateix no és menys encisadora la tan debatuda i no resolta qüestió de 
la hipotetica Tirrenida, que tant ha donat que parlar als biolegs i als geolegs, 
ja que els fets trobats pels primen no s'expliquen amb les concepcions dels 
segons i viceversa. Hom podria preguntar-se fins a quin punt I'estret de Boni- 
faci, per exemple, és més que un estret, ja que la paleobiografia de Corsega 
és més afi a la de les costes de Provenca i Ligúria que no pas a les de Sarde- 
nya, que gairebé es comú amb la de Sicília i  frica del Nord. 1 que ha succeit 
a les Balears al respecte? D'aquestes coses ens en podria parlar molt bé el 
nostre academic corresponent G. Colom. Tot aixo ha passat i passa a 1'Area 
de la Mediterrania nordoccidental, evidentment un dels racons mes fasci- 
nants i suggerents d'aquest mar nostre. 

Per altra banda la Mediterrania és una mar plena d'illes de tota mena i 
aixo fa que sigui un excelelent laboratori natural per a contemplar i estudiar 
un dels més singulars aspectes de la biologia: la insularitat. Els fenomens i 
processos que hi comporta són de gran interes científic, com ara el pobla- 
ment insular, l'endemisme, l'especiació, el nanisme, el gegantisme, el mela- 
nisme, el conservadurisme, etc., ultra l'acció humana. Durant els anys que 
vaig presidir el Comite de Medis Insulars de la Comissió Internacional per a 
1'Estudi Científic de la Mar Mediterrania (C.I.E.S.M.) vaig haver-me d'ocupar 
intensament d'aquesta qüestió tot confeccionant un rapport dels estudis na- 
t u r a l ~  fets a la totalitat de les illes mediterranies durant cinquanta anys, el 
que em posibilita de constatar les grans implicacions que tenen aquests es- 
tudis insulars tant al camp de la biologia, com de la geologia historica i ac- 
tual. El tram del que se n'ha ocupat el Dr. Bas presenta petites illes i illots 
litorals interessantíssims i adhuc peculiars, especialment al Golf de Lleó, que 
ho eren plenament en temps dels grecs i romans, quan les naus arribaven 
fins a Narbona, i que ara han deixat d'ésser-ho per tal de constituir tombols 



a la terra ferma i formar-se llacunes i estanys salabrosos. Aquesta costa del 
uSinus lionisn -on el vent, la tramuntana o el mestral, bufa arnb la forca del 
Ileó- és la que en temps historics més canvis ha experimentat. 

En quant a la mar propiament dita, el Dr. Bas ens ha mostrat que coneix 
arnb solidesa tot el que cal saber per a tenir un complet domini de la qüestió 
exposada. Ho ha fet arnb el magisteri de la realitat viscuda i la passió sentida. 
Ens ha fet veure que, encara que la Mediterrania actual es un mar prou gran 
per a poder-se estudiar i coneixer en ella tots els fenomens oceanografics i 
biologics típics arnb validesa d'extrapolació, la veritat es que és un mar ali- 
mentat per I'Atlantic i, talassicament parlant, és un do d'aquest ocea. Ens ha 
descrit les característiques geomorfologiques que presideixen l'area nordoc- 
cidental, tractant primer de les costes i fent emfasi en els deltes del Roine i 
de 1'Ebre i en el paper regulador de les aportacions d'aquests dos grans rius 
en l'equilibri dels nutrents a la Mediterrhia. Ens ha donat tanmateix una 
visió de la plataforma i del talús, arnb tota mena de detalls i particularitats, 
aixi corn de les característiques ambientals, que fan comprendre els tipus i 
facies del seu poblament. 

És sobretot, pero, a la biocenosi a la que ha dedicat rnés intensament i 
extensa les seves consideracions, ja que aquest punt constitueix la molla del 
poblament biologic. Ens ha fet veure que la Mediterrania -com ja va suposar 
Feldmann I'any 1940- recorda, per la seva flora (especialment les algues su- 
per ior~)  més els marcs subtropicals (com ara el mar antilla) que no pas I'A- 
tlantic nord, del que geograficament n'és un apendix; pero arnb excepcions 
molt curioses, corn és el cas de llAdriatic, que al cul de sac del Golf de Vene- 
cia apareix corn una illa de caracters atlantics (trobant-se fins i tot el genere 
F~rcrrs), corn ho han constatat, entre d'altres, Furnestin, P é r b ,  Trégouboff i 
més recentment Luther. 

Hem vist que pel que fa al plancton, base primaria de tota la producció 
biologica marina, que la riquesa de la Mediterrania és molt inferior a la dels 
mars subartics i subtropicals, corn ja fa temps que ho constataren Issel, Rose 
i Jorgensen, entre d'altres, i que fou recollit ja I'any 1950 en l'obra de M. 
Massutí i R. Margalef «Inti-oducción al estudio del pláncton marino». 

D'aquesta manera el Dr. Bas ens ha preparat I'escenari per a la part final 
de la seva dissertació: l'acció antropica i la influencia que l'activitat humana 
ha tingut i té a la Mediterrania. En un esqueix d'evolució historica ens ha 
mostrat fins a quin punt la Mediterrania és un mar humanitzat, del que po- 
dríem dir, arnb paraules de l'escriptor J. MaB Gironella, que «és un home dis- 
fi-essat de mar». Més exactament s'ha de dir que la Mediterrania és un be11 
exemple d'interacció entre l'explotació i l'equilibri natural, en el que I'home 
ha quedat integrat, de fet, en el cicle de l'ecosistema d'aquest mar, que no ha 
estat alterat per el1 de manera ostensible fins el comenqament de la revolució 
tecnologica en la segona meitat del segle passat. D'aleshores enca I'home 



s'ha convertit en el seu principal agent de modificació accelerada, sobretot 
a causa de la superpoblació costera, la superexplotació dels recursos biolo- 
gics i el versament de tota mena de deixalles i residus. 

D'aquesta explotació és precisament la pesca l'acció més palesa, que per 
altra banda és un model paradigmatic de biologia aplicada. Sobre aquest ca- 
pítol el Dr. Bas ens ha fet transparent tota la seva sabiduria pesquera. No tan 
sols ens ha parlat d'aquesta activitat en si mateixa, tan de baixura corn d'altu- 
ra, sinó també del seu impacte en I'economia, interessant de ple la geografia 
humana. Ha posat de relleu la importancia que té en aquest sentit per a no- 
saltres I'esmentat Golf de Lleó i s'ha referit a les pesqueries multiespecifiques 
(artesanal, industrial, Ilacunar, marisquera, etc.) i adhuc ens ha exposat els 
efectes de la pesca esportiva i el seu impacte en el medi litoral. 

Hem vist corn un dels punts més interessant és el del control pesquer i el 
problema de sobrepesca o pesca excessiva, amb tot el que hi comporta, tot 
mostrant-nos la importancia que tenen en aquestes qüestions certs parame- 
tres, corn ara I'esforc de pesca, I'índex de captura, la mortalitat natural i l'e- 
quació de Bertalanffy, aixi corn d'altres, tots ells basics per a l'avaluació prac- 
tica d'aquesta activitat, a la vegada que, paral-lelament, ens ha exposat les 
diverses tkcniques per a dur-la a terme, tot concloent que la comunitat mari- 
na explotada es pot considerar corn un conjunt multiespecífic des del punt 
de vista de la pesca. Cal afegir que la pesca no és certament la ramaderia del 
mar, sinó que encara és la caca marina, i que tot just hom pot comencar a 
parlar del conreu talassic a proposit de I'incipient desenvolupament de I'a- 
qüicultura marina, encara, pero, insuficientment rendible. 

Tot passant a tractar dels efectes pertorbadors, ens ha assenyalat que, a 
part de la pesca excessiva, també hi intervenen altres accions de la propia 
activitat, corn ara la mecanica operativa dels arts, que destrueix gran part del 
bentos, especialment prats de fanerogames i altres fons plans. 

Nogensmenys és la pol.lució el flagell alterador que avui en dia més preo- 
cupa a la Mediterrania. Aquesta preocupació esta seriosament contemplada 
per varies institucions internacionals. Concretament a la C.I.E.S.M. es cele- 
bra cada dos anys una reunió plenaria per a tractar de la pol.lució marina 
mediterrania, essent els punts tractats enguany (1990) les estrategies de vigi- 
lancia de la pol.lució marina i les recerques prioritaries aferents, amb la col- 
laboració de l'U.N.E.S.C.0. i del Programa Ambiental de 1'O.N.U. Ara bé, fins 
a quin punt aquesta preocupació esta realment justificada? Molt s'ha parlat 
de I'empobriment, deteriorament i fins i tot de la mort de la Mediterrania; 
pero la veritat és que els efectes d'aquestes accions antropiques no són signi- 
ficativament distints dels que passen a altres arees oceaniques. Cal insistir en 
que la Mediterrania no és un mar mort ni que estigui morint-se. Si bé el nos- 
tre mar sembla un xic malalt en alguns sectors on l'acció de l'home ha estat 
més intensa -com és el cas del sector nordoccidental (Barcelona-Marsella- 



Genova)-, les grans extensions d'aigua mediterrania no difereixen gairebé de 
les dels altres mars i oceans, com ho han demostrat recentment Ch. L. Oster- 
berg i S. Keekes. Cal recordar que el mar és l'abocador natural i universal 
del planeta: ho engoleix tot, ho assimila tot, ho normalitza tot. A la llarga 
-diuen alguns- sembla que practicament no passa res, ja que, com sempre, 
també a la mar la Natura es reestabilitza, encara que incorporant en el procés 
els canvis inherents a la successió historica dels fets. 

En el cas de la Mediterrania hi ha altres factors d'alteració que tal vegada 
puguin tenir més greus conseqüencies que no pas la pol.lució, com és ara la 
disminució d'aportaments fluvials per efecte de la construcció de preses i 
barratges als grans rius, que impedeixen l'arribada de nutrents, l'equilibri 
dels quals ve compromés per la gran perdua de sals del nostre mar (no obli- 
dem que és un mar oligotrofic), influint aixi negativament en la fertilitat ta- 
lassica. Tal vegada sigui fins i tot providencial, en aquest sentit, l'augment 
d'aportament de materia organica per deixalles humanes procedents dels 
gran nuclis de població pe ra  compensar la disminució de l'aport de nutrents 
fluvials, és a dir, l'augment del que el nostre academic Dr. Pares en diu eufe- 
micament aportaments terrestres no pluvials. 

Tot finalitzant aquests mots, cal dir que el Dr. Bas ens ha donat, realment, 
una visió cabdal i documentada del seu coneixement de la Mediterrania 
nordoccidental en els aspectes biologics i de la incidencia antropica. Com 
hem vist, la Mediterrania és a la base del nostre coneixement de la mar i el 
bressol de la moderna oceanografia, havent-hi jugat un paper primordial tant 
les especulacions de l'antiguitat com els fets durament constatats dels pri- 
mers navegants. En paraules de J. Richard podríem dir que «a la Mediterra- 
nia el progrés de la ciencia es confon amb el de la civilitzaciów. 

Aquesta Reial Academia es sent honorada i enriquida amb la incorporació 
al seu si del Dr. Bas. Amb el1 la nostra Corporació tindra un finestrall obert 
envers aquest mar on la nostra ciutat es recolza i s'enmiralla. 

Benvingut siau, Dr. Bas, i que per molts anys ho poguem gaudir. 




