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ESQUEMA METODOLoGIC UTILITZAT EN LA MISSIÓ 
OCEANOGRAFICA ((SAHARA 1)) 

Explicacib dcls Ponainents de la inetodologia en continu aplicada 
a la recerca de la problcimitica marina. EvoluciB d'aqiicst concepte 
i fites assolides en l'actual campanya orcanogrAfica. Iricorporacib 
de la recerca biolbgica. Tractanierit dc les tlndcs: problcmcs i 

possibilitats 

El vaixell ((Cornide de Saavedran ha estat equipat amb una serie 
d'instruments adaptats tots ells, cle forma més o mcnys directa, a l  treball 
continu i preparals per a fornir inforniació a un sistema d'adquisició d e  
clacles que pcrmet de processar-les mitjaiqant un computador digital 
instaI.lat a bord. Els objectius en aquesta campanya han estat liniitats; 
en primer lloc precisament perque es traclava dc la primera carnpanya, 
i en segon lloc pcrque hom hi assajava de Ser funcionar un sistema real- 
rnent co~riplex. 

En realitat es tracta cl'un sistema constituit per clues parts: la primcra 
és constit~iida pel conjunt T R A N S » U ~ ~ ' ~ R S / A D Q U I S I C I ~  DE DADES, que  passa 
a sistema d e  registre digital a base de cinta dc papcr. El  segon aspecte el 
constitueix el PROCÉS DE DADES mitjanqant un sisteina IBM 1130 cl'entrades 
analbgiques. 

Els transductors són de diversos tipus, en correspoiid~~~cia amb les di- 
ferents fonts d'informació, a més que clins les possibilitats hom ha  pro- 
curat d'obtenir informaci6 a dos nivells: l'un arran de superficie i l'altre 
a l'entorn dels 20 m de SondAria. Aixb clarrer ha estat aconseguit ernprant 
un depressor idoni de profundital Iixa i només regulable manualment. 

La temperatura de l'aire ha estat mesurada de  forma contínua utilit- 
zant una resistencia de plati irnmersa en un bloc de resina prolcgit per  
una camisa d'acer inoxidabk. El  sensor eslava situat a 15 m per sobre 
de la superficie de l'aigua. La resislhcia es transforma en variacions d e  
tensi6 mi t janpnt  una iont d'aiimentació estabiiitzada. Un transduclor 
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semblant ha servit per a mesurar la temperatura de l'aigua superficial, 
fixat en el casc del vaixell, a 3 m sota la superfície. La temperatura a 
20 m (depressor) fou determinada per mitja d'un censor NUS coltlocat 
en  el niateix depressor. Aquest mateix aparel  6s capa$ de mesurar la 
conductivitat de l'aigua i Ia fondaría. MaIauradament, cerrs fendrnens de 

turbulencia han dificultat la lectura de la conductivitat, que ha estat 
finalmente abandonada. 

Les determimcions estrictament: químiques -nitrats, silicats- foren 
establertes mitjancant un flux continu procedent del casc del vaixell 
-nivel1 superficial- o del depressor -nivel1 profund- i foren dutes a 
terme fntncnlnrirn&trica~~~ent a travPs dds  ccmrspcrnentrs ai?tnana!itzadnr.. 
En superficie només foren determinats nitrats, i en el  fons, nitrats i silicats. 

Del mateix flux superficial, i a través d'un fluorbmetre, fou determi- 
nada la quantitat de pigments Eotoactius presents en les algues fitoplanc- 
tbniques. 
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Paral.lelament a aquesta determinació de tipus continu i automktic 
foren establertes un cert nombre de determinacions discontínues: la sali. 
nitat ha estat mesurada emprant aigua de superfície i de fons en pe- 
rfodes que variaren entre 15 minuts i 2 hores. L'oxigen i el p H  foren 
tractats de manera similar. Les cl~rofi~les del fitoplhncton foren també 
estudiades, i de l'extret en fou fet l'espectre visible utilitzant u n  espectre- 
fotbmetre Perkin-Elmer model 124. L'assimilació de carboni fou deter- 
minada per incubació a bord durant un període que oscillA entre z i 4 
hores a temperatura ambient i amb 3 llums fluorescents de  40 W, inocu- 
lant les mostres amb 4 microcuries de C14. La seva activitat ha estat 
valorada en un  comptador es~in t i~ lant  Beckmann. 

Una novetat ha estat la introducció cl'un sistema d e  valoració biolbgica 
de forma també continua i automAtica a fi que llurs determinacions 
poguessin ésser comparades al mateix temps amb les dades que hom 
anava obtenint en els aspectes físics i quírnics. El sistema de cletectors 
que funciona en  el ((Cornide de Saavedran 6s format per un conjunt de 
r, elements receptors-emissors d'ecos. Dos són ecosondadors de la casa 
Elack d'emissió vertical i übast, en un  cas, de 6000 m, i en l'altre de  
500 m. El tercer element pertany a la firma japoncsa Furuno i és un  
detector de la xarxa de pesca i permet de tenir una idea aproximada 
de la temperatura iu situ i de la quantitat de peix que va entrant dins 
l'art. Un altre element el constitueix un sistema sonar tambC de la casa 
Elack tipus Mittel-Lodar, de 2000 m d'abast. Pot captar informació 
tant del retorn de l'eco emhs com d'altres sons produits en el medi 
aquhtic. Verticalment pot variar entre o" i goO, i quasi 360" en  sentit 
ho~itzontal. 

El sistema principal 6s conslituit per un ecosondador Siinracl model 
EK 38 de  poiencia mitjana, capa5 de donar indicacions visualiizades 
d'éssers vius de mida no inferior a 20 cm i tampoc m& enllk de  500 rn 
de fondhria. L'aparcll esta connectat a un integrador d'ecos que pot donar 
valors integats de les respostes individuals durant u n  pcríode expressat 
en temps o en espai. En la campanya ((Sahara 1)) foren utilitzats períodes 
temporals d'un minut d'interval. Aquest aparcll 4s capas de donar dos 
nivells d'integració o b4 un  nivell integrat i u n  altre d'ecos individuals. 
E: cas Permet ~lcs~.G&ar dGs fondk1.ies cn e! cGniunt 

d'ecos rebuts; aquests valors són, en certa manera, proporcionals a la 
biomassa detectada i per tant donen una idea continuada de la seva 
quantitat i distribució. Utilitzant el nivell d'ecos individuals, hom pot 
tenir una idea del nombre de peixos i altres animals detectats, i l a  divisió 
de Ia quantitat integrada pel nombre d'animals observats en  u n  període 
de temps forneix una idea de la  mida mitjana, puix que  el vaior de i'eco 
4s d'alguna manera proporcional a la  massa de l'anixnal que el provoca. 
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Els dos canals d'inforinació biolbgica estan també connectats amb el 
sistema d'adquisició de dades per tal de poder ésser tractats conjunta- 
mcnt. 

El sistema d'adquisició de dades estii preparat per a1 trebaII contí- 
nu  amb una freqükncia d'una demanda per minut. En conjunt, la precisió 
de l'instrument de digitalització treballa en les majors escales amb una 
resolució d'i : loo.ooo. 

La utilització d'un depressor és exlremadament útil ja que sovint la 
detecció superficial no permet d'adonar-se de les mescles verticals d'aigücs 
i el consegüent enriquiment en elements nutritius. Mitjancant I'ús d'un 
depressor podem obtenir informació al nivel1 adequat. Aixb pot ésser 
obtingut utilitzant un dcpressor de profunditat variablc o fixa. Si estu- 
dicm dos nivells ensems, com 6s el cas de la campanya ctSahara I)), no 
solament podem coneixer la distribucio en i'espai a dos niveiis, sino també 
intuir el gradient entre ambdós. D'acord amb el bon desplacament del 
depressor, el vaixell ha niantingut una veIocitat mitjana entre 4 i 5 nusos. 

L'ús dels auloanalitzadors presenta, al marge de llurs avantatges in- 
discutibles, algunes dificultats no resoltes del tot en el moment present: 

D 

- - 
i) les conccntracions del blanc com a element de cornparació podcn ésser 
de1 mateix ordre de les mostres cxaminades, per les baixes concentracions 
existents en el niar; 2) les variacions de la línia de  base, que tendeixen 
a augmcntar de fornia inés o menys constant cspecialment en l'anhlisi 
cl'algunes subst&ncies, i 3) un ccrt esmorteiment de les corbes degut a la 
barreja clins els tubs. 

n 

E 

El fluorbnietre també presenta cerles dificultats pel fet que, en realitat, 
- 
a 

la resposta que l'aparell dóna Cs una resposta complexa atribuible a di- 2 

n 

ferents causes. 
n 
n 

El sislema de cornputació IBM i 130 compren el conjunt de les següents $ 
unitats : O 

1131 Unitat Central de procés equipada amb discs niagnktics i 8 K 
paraules de meinbria central. 

2310 Unitat de discs magnktics junt arnb un multiplcxor 1133 per a 
l'acoblament a la unilat central. 

i44r Lectora i perforadora de filxes. 
i 132 Impressora. 
1134 Lectora de la cinta de paper procedent del centre d'adquisició 

de  clades. 
105~; Perforadora de cinta de paper. 
1627 Element de disseny controlat pel centre de chlcul de 30". 
El cenlre de chlcul en el propi vaixell tenia con1 a missió principal 

fornir llistals de valors oblinguls per niitji dels sensors i giafics i mapes de 
distribucici de les variables. Tol  el sistema de programes utililzat esth 
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basat en la creació de fitxers seqüencials, un per dia, fcnt els canvis ade- 
quats en les variables, introduint-lii les correccions necesshries i expres- 
sant-ho tot en fitxes o en paper, a mis dels grhfics corresponents. 

LES ZONES D'ENRIQUIMENT D'AIGUA 
EN LA COSTA DEL NW AFRICA 

Possiblcs mecanismcs d'cnriquimcnt. Sitiiacib i impartincia clc les 
difercnts Arces. 1mporL;incia del mbLoric contiriii pcr a ~'esliicii 
d'aquesta  lass se de fenbmens. Relacions ainb la probleinhLica del  

clinamisme mar1 especialment a nivell d e  la microsLructura 

L'increinent de la població humana obliga a plantejar amb urgencia 
el problema de la  ulilització bptiina deIs recursos naturals. E l  mar ens 
ofereix una gran quantilat de recursos utilitzables. Cal eliminar, a iiquest 
respecte, la idea que el mar 4s una font illimitada de subsist&ncies. Si, 
pensant en tot aixb, fcm uns senzills cAlculs, arriben1 rhpidainent a la 
conclitsió que la quantilat cl'aigua que toca per cada persona cle les que 
poblen la terra és realment petita: o,i km2 o, el que és igual, u11 quadrat 
de 300 m de costat. Aixb és rcalmenl poca cosa, especialment si tenim 
en compte que en el mar 6s una llei universal la tencltncia a la  dispersió 
dc tots els seus components. Encara que el quc podríem anomenar la 
nostra parcekla rnarina sigui capas de produir uns no0 kg. de inalkria 
orghnica per dia a nivell de vida vegetal, cal tenir en coiripte que  les 
algues ~n ice~ lu l a r s  són com a tals inaprofitables clircctament per l'hoinc, 
per tal com l'energia necesshria pcr a concen~rar-les i ob~enir-les en [orina 
adequada Cs possible~ncnt rn&s aha quc la que clles podrien proporcio- 
nar-nos. L'aprofitarncnl dc la niatbria orghiica que es proclucix en  la 
nostra ccparccl.la)) esth supcditat a l'actuació dels organisrnes fi~oplancth- 
nics que s'alimcnten cle Ics algucs rnicroscbpiqiies unicc~lulars i que ser- 
veixen d'alimcnt, pcr la scva banda, a organismcs siluals cn un altre nivell 
alimenlari, i aixi fins arribar al peix pclhgic (pcr cxernple la sardina) útil 
per a nodrir-nos i capturable mitjanqant els rccursos tccnolbgics actuals. 
Tot  aixb equival a un procés de concentració esponlhnia i fabulosa que 
al mateix temps la fa aprofitable. Com que res no s 'ob~é sense donar-ne 
un preu, en aquest cas el preu de la concentració de la biomassa rcpre- 



senta la rediicci6 d'aquesta al i o  % quan passa d'un nivell a l'altre; 
aixi al al nivell aprofitable per l'home, aquells 200 kg inicials horn estima 
que han quednt reduits a 2 kg disponibles cada dia. 1 si ara tenim en 
conipte que aquesta sardina o altre peix pelhgic ha  d'ésser capturat i que, 
també, aixb comporta una despesa d'energia, resulta que la  quantitat final 
pot ésser estimada en un kilo per persona i dia. 

Si bé 6s cert que els recursos marina no sbii infinifs. fambe CS ccrt que 
perquC hom n'obtingiii la productivitat necessh-ia és indispensable que els 
elements adequats per a la producció de la materia orghnica que forma 
els organismes vius (nitrogen, fbsfor, silici, etc., denominats nodridors en 
l'argot ocehnic) flueixin de manera continua. Aquest flux renovador i con- 
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tinu és absolutament necessari si horn té en compte que la segona llei 
universal que regeix la mecinica dels aceans és la llei de  la circulació 
descendent dels nodridors. El vector responsable del transport deacendent 
és la propia biomassa que, després dc morta, se sedimenta. En resum, els 
nivells illuminats, és a dir, els nivells que reben l'energia que possibilita 
l'inici dels processos fotosintetitzadors, experimenten un empobriment 

14.9 15.2 15.5 1518 161F i6.5 

L O N G I T U D  

rnolt aceiu que hi paralilza la vida si no es renova esponhiainent  la 
massa de nodridors. Avui no Cs possibIc pensar en u n  enriquiment arti- 
ficial del mar. 

Una columna d'aigua de mar de fondhria igual a la  mitjana dels 
oceans, de ioo km de llargada en la base i 50 d'ample, conté aproximada- 



rnent zo inilions de ti11 de nitrat sodic. El contingut en nitrats asignable 
al nivcll fbtic d'aqucsta inateixa columna se situa al voltant d'una xifra 
estiniablc en unes 5000 tin. Llur rcnovacib és nccesshria diiriament si 
hoin ha de considerar la zona com d'alta productivitat. 

A nivel1 universal, la productivitat del mar és estimada en uns jo.ooo 

F5#5 t5.8 

L O N G I T U D  

Prc. 4 

rnilions de tones de carboni orghnic per any, el qual, convertit en massa 
d'animals utilit~ables, s'apropa als iooo milions de tones per any. Aug- 
mentar aquest rendiment implica un major coneixenient dels mecanismes 
Iertilitzadors de les aigiics superficials ililuminades (moviments ascendents 
de les masscs d'aigua profunda riques en nodridors). Les causes generals 
d'aquests fenh~eiis ,  aixi com els principis que regeixen el dinamisme dels 
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oceans, estan explicats a partir de  les teories bhsiques proposades per 
Stommel. La circulació anticiclbnica dels oceans és deguda a I'acció com- 
binada dels vents i de la rotació dc la Terra. Els grans corrents marins 
són causes determinants d'una tendencia a l'aflorament de  les aigües pro- 
fundes en les costes orientals dels continents i en especial en les latituds 
mitjanes (Califbrnia, Perú, Sahara, Africa austral, etc). 

No obstant aixb, a aquests afloraments a gran escala, cal sumar-hi 
processos de barreja vertical i els afloraments més o menys localitzats en 
llocs especialment afavorits. Les dimensions, intensitats i caracterisliques 
dels afloraments marins i els efectes especifics sobre la productivitat pri- 
maria dels oceans són poc coneguts en detall. Quan aparegueren els 
primers aparells per a obtenir dades fisiques dc manera automatica (sen- 
sors), tot seguit alguns oceanbgrak provaren d'adaptar-los a la investigació 
marina. Hom procedí de forma semblant amb els autoanalitzadors em- 
prats en els treballs d'andisi clínica. També el perfeccionament dels equips 
de sondatge acústic posibiliten l'obtenció d'informació quantitadva dels 
parimetres biolbgics (peI que fa als animals utilitzables) i bioquimics 
(a nivells de molecuIes porfiriniqucs, clorofil~les i llurs derivats). 

Coin que el flux d'informació, en un vaixell occanografic que disposi 
de tal sistema d'adquisició de dades, és molt intens, d'aixb deriven dues 
conseqii4ncies : 

1) La possibilitat de tractar la fenomcnologia del mar de forma esta- 
dística a fi d'obtenir modeIs descriptius amb un potencial interpretaliu 
incrementable a despeses del mateix flux d'informació primaria. 

2) La necessitat de cercar l'ajuda de la  informhtica com a única ma- 
nera viable de manejar i elaborar la dila informació. 

En la recerca de mPtodcs d'expressió més objeclius i irienys inlultius, 
han estat desenvolupats captors de dades oceanogr~íiqucs que possibiliten 
mesiires continues seqiicncials. Mitjanyant la informbtica serh possible 
d'obtenir bancs de dades pcr a emmaptzemar d'una forma estructurada 
aquesta informació. D'altra banda calclrri definir un macrollenguatge es- 
pecial per tal d'arribar-hi d'una manera eficient i scnzilla. Cal pensar en 

digrf& dels f ~ ~ S m e ~ ~  mlrinF nne fivm,& Yescrint.i~~r Y-- r *- ""9 

sin6 que també tinguin capacitat predictiva i d'autoperfeccionament. Aixb 
ens condueix a considerar el mar com un fenomen estochstic enfront del 
qual la nostra actitud és la de mesurar-ne els parametres més significatius 
que ens portin a la construcció del model; descriptius en la  primera fase, 
pero perfeccionables i predictius en fases successives. 

L'orientació presa per aquesta nova forma d'atacar l'estudi del mar 
té ja una serie de precedents, bé que tots ells molt recents en el temps. 
Sens dubte l'intent més important, perque implica u n  alt nivell de coor- 
dinació d'equip i un criteri central a nivell operatori, és representat per 
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la campanya oceanogrAfi,ca ((Sahara In, els resultats de la qual permeten 
d'assenyalar un  millorament dels nostres coneixements pel que fa a la 
situació i als mecanismes de producció en els aíioramcnts del litoral del NW 
africh. U n  d'aquests afloraments es troba situat .entre el cap Juby i el 
~a ra l l e l  23" N aproximadament, i el segon, indubtablement més impar- 
tant, a l'altura del cap Blanco. El primer creiem que h a  d'ésser considerat 
un afioramenc limitat h i t  de circumsthncies locals. El segon, pero, per- 
tany al grup d'afloraments produits pel dinami,sme general dels oceans. 
La gran quantitat de dades existents després de la campanya ha de per- 
metre, sens dubte, d'aprofundir en la problematica d'aquestes qüestions 
i arribar a un coneixement milIor de llur mecanisme. En aquest mornent 
és encara prematur de donar-ne més informació. 

Actualment, pero, ens cal considerar encara una altra qüestió molt 
iniportant: que fa referkncia a la necessitat d'emprar ¡'experiencia obtin- 
guda com a punt  de partida per al millorament del sistema d'informació. 
Hom pretdn aixb en un futur immediat. En aquest scntit cal considerar 
que tot increment en el nivell de complexitat dcl conjunt de models 
implica u n  increment del nivell de coneixement del camp ocehnic estu- 
diat, donant al  terme cccampii el significat d'espai intellcctual. Al sistema 
a*o*Dservació iristiiuTl eri e! vainc!! s-fimar nuus ubjecpiUs sUbsi&aris 
que vindran suggerits per la natura de la informació obtinguda i pels 
resultats de l'elaboració d'aquesta informació. 

El caracter cibernhtic del sistema descansa fonamentalrnent en la ca- 
pacitat d'autoperfeccionament dels models descriptius i dels mateixos cri- 
teris en  que es basa la consaucció dels models sense cap aportació in- 
tellectual externa. L'axiomhtica de base té, en primer lloc, un carhcter 
de provisionalitat que li permet; una contínua revisió, i, en segon lloc, 
6s totalment objectiva. 

Es tracta, en resum, de conkixer millor el mar i els seus fenbmens a fi 
dtaugmentar el nostre p~ten~cial d'utilització bo i aprenent a llegir el seu 
p r ~ P i  llengLlatge descriptiu. Les dificultats s6n certament grans, perb l'es- 
forq esmerqat és considerable. 



RESULTATS DE LES RECERQUES BIOLOGIQUES 
DURANT LA MISSIO OCEANOGRAFICA ((SAHARA 1)) 

C. B A S  

Evidkncia d'iina cstreta relació enlre el comportaincnt dels orga- 
nisiiici viiis i els factors ambientals. Detalls a nivel1 d c  microrcs- 
~ S L C S .  Intents de  qiiaritificació continila de la producci6 biolbgic?, 
tarit a iiivell priiiiari com secundari i terciari. La seva irnport8ricia 
prhctica. - .. Esquema de la capacitat biolbgica de la zona estudiada. 

visi6 generai de i n  caiiipaiij'ii i rejii!:ats o';:hgi,?t: 
a 
N 
- - 
m 

La campanya ({Sahara 1)) ha preces, com a un dels objectius foiiamen- 
O 

- 
tals, de posar a punt la coordinació dels metodes automhlics i continus 
j a  mes o menys elaborats pel que fa als aspectes físics i químics, amb u n  E 
iiitent de valorar la biomassa també de manera continua i automWca. O 

Si el primer aspecte ti, com ja ha estat dit, uns certs precedents, e l  segon & 
es troba en una fase molt mes primaria de desenvoIupament. Existeixcn % 
en Ia bibliojjrafia actual alguns documents, no gaires, que tracten d'aquestíí 
materia; un intent d'avaluar la biomassa m i t j a n p t  els ecosoncladors. 2 s  
iniportant de  citar el treball de CUSHING efectuat a 1'Atliintic sud-oriental 1 
referit a poblacions de lluq. De tots elc treballs coiieguls, aquest 6s el que  2 
ni& Iia infiuit en la preparació de  la campanya ((Sahaia Iu pel quc f a  
a l'avaliincii> biolhgica contínua. Pero, modernaniene, aquesla linia cl'in- 
vestigació revesteix tanta importh~cia que íins i tot ha  estat crea1 un grup 
internacional que reuneix tots aquells científics que Iii estan intcressats, 
grup del qunl nosaltres formem part. 

No obstaiit aisb, el programa de  rreball en el ((Cornicle de Saavedra)) 
té un segori aspecte completament inedit i que ofereix enormes possibi- 
litats. Les dndes bibliogrhfiques ens ofereixen n o m h  linies d'atac devers 
I'avnluació biolbgica, indepenclentment de tota altra cleterminaciú coeta- 
nia. En  la cariipanya dahara  1)) hom ha  preces de simultanejar aquesia 
mnteixa investigaci6 anib la recerca de les caracteristiques ambientals en 
el riiateix tenips i Iloc. Aixb, que com ha estat dit anleriorrrienl (esquema 
~rietodolb~ic utilitzat en la missió científica ((Saliara 1,)) corriporta u n a  
absoluta novetat en el plaillejarnent de la campaiiya, té unes po&bililals 
estraordiniries en la investigació biolbgica del mar. De la mateixa raanera 
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que  els parlimetres físics i quimics foren presos a dos nivells en la quasi 
totalitat de la campanya, l'estimació de  la masca biolbgica fou feta tambk 
a dos nivells en la  major part del trajecte; hom tractii sempre de  tenir 
informació del nivell que podem considerar superficial, moltes vegades 
cntre o i 50 ni, així com d'un altre nivell que és considerat profund i que 
normal~nent ha  afectat el propi fons maí,  especialinent en la plataforriia 
continental prbpiarnent clita, poc profunda en aquesta part del litoral 
africa. Així 6s com ha estat obtinguda informació del que lioin pot con- 
siderar biomassa peligica i de la biomassa bentbnica, En  molts casos la 
Iínia de separació ha estat variada al llarg del trajecte per tal d'adaptar-se 
a les circumstiincies canviants, perb, feta excepció d'alguns pocs trossos, 
sempre han estat en contacte i aixi llui suma expressa la biomassa tolal. 

DUES MANERES D'OBTENIR L A  INFORMACIÓ 

Un altre aspccte interessant es despren de  la prbpia capacitat opera- 
tbria del sistema detector: és possible de tenir dos tipus de quantificaci6. 
D'una banda, l'aparell pot donar una visió volumttrica de la biomassa, 
cosa especialment interessant quan hom tracta de mesurar el valor de la 
capa clifusora profunda (deep  scattering layer), de gran importancia en el 
dinamisme dels peixos, núvols de peixos petits, plincton de  cerca mida, etc. 
L'altre tipus d'informació permet de tenir una idea de la quantificació 
a nivell de detecció dels peixos i altres nnimals marins de mida superior 
als 20 cni (lirnit inferior en la capacitat de percepció del sistema), i per 
tant és possible de  coneixer com varia nurnkricamcnt la biomassa d'aquests 
anirnals al llarg del trajecte. Per diferents molivacions de tipus tkcnic, 
durant la major part dc la canipanya ha eslat utiliizat el primer tipus 
d'iilfoririació pel que fa als dos nivells exarninats, tcnint, per lant, nornés 
l'avaluació volurn&trica. En uns pocs trossos, com direnl després, ha estat 
obtinguda informació de l'altre lipus. 

En realitat hom disposa de dues fonts de dades: d'una banda la mesura 
integrada, rninut a rniilut, que, una vegnda assenyalada per I'integrador, 
foii r~gi-!rada de forma adient pel computador del vaixell, i d'altra banda 
e l  registre grhfic del niateix ecosondador, que en realitat representa la 
visualitzacib cl'una secció del iiiar al llarg de la trajectbria del vaixell. Ara 
bé, el registre grhfic presenta, en la situació actual de la investigacid, una 
munib de poblemes tots ells dificils d'ésser interpretats adequaclament. 
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Les nombrases bandes que, especialrnent a niveu de  la plataforma conti- 
nental, es presenten, unes vegades paralleles a la superficie i altres 
o inenys ondulades, a voltes ascendents i a cops amb tendencia a profun- 
ditzar, resulten quasi sempre de difícil interpretació. En  el moment  pre- 
sent no podern dir si es tracta de plinclon (i en aquest cas, de  qu in  tipus 
de  p l in~ton)  o bé si són només estructures de l'aigua de diferent densitat 
que podrien o no  representar una barrera en Ia dispersió del  plhncton. 
Així, en aquest moment, hom es troba davant una  problemhtica difícil 
en la interpretació i parallelament també, encara que  en una forma certa- 
ment diferent, en la interpretació dels valors integrats. CaIdrA dones que, 
en futures campanyes, l a  detecció mitjanpnt els ecosondadors sigui simul- 
t h i a  amb altrcs proves de tipus físic o de pesca, ja siguin perfils verticals 
de temperatura o bC., més complexos i definidors, d e  temperatura i sali- 
nicac, junramenc amb pesques horiczonrais i verdcais a diferents nivciis 
dels diversos tipus de pltincton. Hom espera que així podrti ésser donada 
una interpretació adequada als registres obtinguts. a 

En correspondencia amb tot aixb, hem de fer notar que  les variacions :: 
de  la temperatura de l'aigua de mar al nivel1 de 20 m oblinguda directa- 
mcnt del sensor NUS situat en el  depressor, mostren, en certes ocasions, 
osciHacions que se superposen molt exactament amb Ies superficies ondu- 

E lades indicades en l'ecopama i situades aproximadament en el  mateix 
nivel1 del depressor. Aixb scmbla donar un cert suporc a la i m p ~ r t & ~ c i a  
de  les estructures laminars o a l'estratificació marina en la detecció del ; 
sondador EK 38, ja sigui, com abans hem dit, per la capacitar del  rnateix 
aparell, o bé perque s'hi acumula el plancton, o potser per les dues 
coses alhora. n n 

n 

3 
O 

Per tal de completar la visió biolbgica especialment pel q u e  fa a la 
biomassa de Eons, liom ha  dut a terme un cert nombre de pesques experi- 
mentais, utiiitzant arts de pesca comercials. En total horn dugué a terrrie 
1 i pesques, 4 al sud del parallel 2 1  O N i 7 a l'altura aproximada de  Villa 
Cisneros, pardlel 23" N. Adjuntem un quadre de les especies inés iinpor- 
tants trobcides en les dites pesques. Entre elles destaquen els cefaIbpoclcs 
(pops, sipies i calamarsos, de diferents espiicies) i tamb.5 els esphrids (pa- 
gres, pagells, etc.). En la zona sud la  fauna 4s un xic més variada, bé que  
quantitativñment rnenjs inp~r tan t .  A!gurics de ies pesques e n  ia zona 
nord han estat simultanies de registres de l'ecograma obtenint informa& 
de la  zona rastrejada corresponent a dos tipus: e n  primer Iloc, infor- 
mació integrada, i en segon lloc, individual i numerica; totes dues a 





C. B A S  

trnv& del sistema que detecta només unitats de mida superior a ro  crn, 
de itinnera nprosim:ida. Així ha estat obtinguda informació de l a  rnüssa 
total i de cndascuna de les unitats a través de l'ecograrna, i con1 q u e  al 
rri;tteis tcnips lioiri doia a terme una pesca, creiem que  podran &ser 
cr>iiipV;"s els resultats en comparar el valor de la biomassa mesurada 
ii~itjaric;:int la rcsposta de l'eco i cl de la real obtinguda per la pesca. 
Allior;~, aqiiesta comparacici permet de saber la proporció de les diferents 
cspkies en la composició de la pesca. Tanmateix, en aquest aspectc cal 
fcr 11113 s:ii~etat, puix que no tots els peixos i altres animals niarins respo- 
ncri ;inib 1s iriateixa f o r p  a una determinada intensitat d e  soroll, i aixh 
:iwi cncnra esth niolt poc estudiat. Aquest dcscoileixement ens clificulta 
moltissirn l'assignacih de valors n l'eco total a partir clels mostreigs obtin- 
giits en lcs pesques experinienlals. En la present campanyñ ((Sahara Iu 
iiaiiics Iia estat tinguda en compte la  biorriassa total i la scva valoraciú a 
das nivclls, riiinut a rniiiut. 

A tito1 només preliminar cal esmentar com a clada intercssant l'exis- 
thncia d'iin centre d'enriquiment marí al sud del cap Juby i u n  aIlre d e  
molt mCs important a l'altura del cap Blanco. Ambdós llocs corresponen 
a zones d'aflorament de reconeguda importancia. La regid situada cntre  
aquesies Arees 6s pobre en nodridors. També de manera provisional eii- 
cara, cal indicar l'esistkncin. d'una distribució molt clara entre e l  p u n t  d e  
rnhsini nflorarnetit, la distribució del plhncton superficial i els llocs de rnés 
alta prodi~cci6 ItiolOgica, que es troben al voltant de les elevacles concen- 
trrtcioris cle nitrats i de silicats situades en l'ull de l'aíioramcnt, alhora 
qiic es tlediqiien a esgotnr-ne els nodridors. Té relació ainb aquest p u n t  
el k t  que la riiCs alta coricentració de pesca -cefalbpodes- es troba pre- 
cisüiiieiit al sud del primer nucli de produccici citat anteriorrnent. T a m b é  
al siid del cap Blanco trobeiri una altra zona important de pesca bentb- 
riica. Ccintrbri;i~iient, les pesqueries superficials, totes elles d'extraordillAria 
inngriitid. scgurairient pel fet de trobar-se més prbxirnes a llinici de la 
radeii;i ~rbfica, es trobc~i sitnades en la maleixa zona del maxiin planc- 
t h i c .  $::r tanibe possilile que I'esistkncia del coiTent de les Canaries ajlidi 
üí'ut.st d~:ij;!~i;;iiii~i~t cap a: sud deis diversos eielrients ia cadena trbbca. i 
E s  la zona del CiIp Blrnco 6s intereuant d'assenyalar l'exi~tbncia dyimpor- 
tants dlcirnnicnts Iliiny de la costa, sobre masses d'aigua de fondBria su- 
perior als 1700 111. 

F i d n m t ,  pel qiie fa a les pesques de fons, cal assenyaIar l'existencia 
d"iina iiiassa 1110lt iiiiportant d'esphrids en la mateixa zona caracteritzada 
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per la impor~Ancia dcls cefalbpodes -29" a 25" N-, bé que sempie de 
mida molt petita, segurament a causa de1 fort esforc d e  pesca a qu& foreii 
sotmesos cn el passat i que continua en els moments ac~uaIs. En mes fons 
-uns ioo m- hom troba una certa quantitat d'esphrids i cefalbpodes, 
tots ells de gran talla. 

La mctodologia emprada possibilita dues coses d'excepcional impor- 
tancia: d'una banda l'estudi del comportament en dctall dels anirnals 
marins, així com la seva relació amb les microvariacions ambientals, i en 
segon lloc arribar n un esquema de clistribució de la pcsca de gra molt 
fi que ens permeti cle racionalitzar la pesca a1 maxim i dc penetrar cada 
cop mes profundament en l'estructura fina i el dinamisme de la biomassa 
marina. 
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