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Sens dubte una de les zones marines de major interks pel que fa a la dina- 
mica marina és la que s'estén a l'est de l'ocea Atlantic entre Gibraltar i 
Mauritania-Senegal. La importancia d'aquesta zona és considerable des de 
diferents punts de vista eminentment interrelacionats. Per a molts la regió 
deskrtica de les costes del Sahara, les illes Canaries i els vents alisis s6n fac- 
tors d'atenció, per altres la importancia dels recursos marins existents sera 
motiu de preocupació i finalment, sens dubte, els aspectes oceanogrAfics 
amb el corrent de Canaries, els diferents afloraments, la dinamica de xoc 
entre aquest corrent i les aigües intertropicals, són objecte de preocupació 
científica mundial (Programa CINECA de recerca). No obstant aixo, el pre- 
sent estudi tracta d'interrelacionar tots aquests aspectes per tal de presentar 
una visió sinoptica de l'estratkgia global amb especial kmfasi a la distribu- 
ció dels recursos marins en aquesta Amplia zona. Aixb obliga a plantejar 
aquesta revisió a partir del coneixement de l'estructura geomorfologica de 
la zona així com de les característiques oceanografiques d'aquesta, per tal 
d'intentar explicar la distribució, ecologia i dinamisme dels recursos vius 
existents. 



DESCRIPCI~ DE LA ZONA 

La zona corresponent a 1'Atlintic centre-oriental esta caracteritzada per 
I'existencia d'una costa rocosa o arenosa si bé en general presenta una certa 
altura sobre el nivel1 del mar. Aquesta característica és especialment evident 
al llarg de la costa sahariana. A partir del cap Blanc, (21" N) l'estructura cos- 
tera canvia i esdevé baixa i sorrenca comprenent la quasi totalitat de 
Mauritania. La direcció general de la línia de la costa és del NE al SW fins a 
l'entorn de Dakhla; a partir d'aquest punt té tendencia a seguir la direcció 
nord-sud. Aquesta orientació de la costa té importancia ja que d'alguna ma- 
nera la seva mateixa estructura influeix, sembla que d'una faisó ben palesa, 
en l'existencia de certs processos dinamics en el mar, en particular processos 
d'aflorament d'aigües profundes. Com quedara evident més endavant alguns 
d'aquests nuclis i al mateix temps les concentracions de biomassa, molt 
quantiosa en alguns Ilocs, estan estretament relacionades i semblen depen- 
dre bastant directament de les estructures costeres. En aquesta línia cal es- 
mentar un seguit de caps: Chir, Juby, Bojador, etc., que tots ells tenen una 
geomorfologia molt semblant: apareixen després d'una especie de concavitat 
en la línia de la costa. Hom podria pensar en un cert equilibri dinamic entre 
la costa i el medi man, aixo és, l'interface terra-mar, en que el corrent de les 
Canaries té un paper molt important. Més avall es troba una península allar- 
gada en la direcció del corrent, península de Río de Oro, amb la punta 
Dunford al seu extrem meridional. Encara més avall destaca el cap Barbas i 
finalment una altra península, la del cap Blanc, molt similar encara que més 
extensa que l'abans esmentada, i que acaba amb el cap propiament dit 
(21" N). Així com la península de Río de Oro inclou i protegeix una petita en- 
golfada, la de cap Blanc dóna lloc a I'existencia de la gran badia de Levrieur 
que per la seva part sud s'obre a una estructura geomorfologica i ecolbgica 
del maxim interes: el banc dJArguin. Aquesta zona de considerable amplitud 
(-100 km) esta limitada al nord per la badia abans esmentada, presenta una 
forta concavitat a la costa mauritana, baixa i sorrenca, amb algunes illes i 
illots, i practicament acaba en el cap Timeris, on comenca vertaderament la 
costa de Mauritania. El fons del banc d'Arguin és poc profund i en el1 es si- 
tua, d'alguna manera, la part més costera de la zona de contacte entre el cor- 
rent de Canaries i les aigües intertropicals. És una area de gran importancia 
biologica tant des del punt de vista marí, gran concentració d'especies, com 
terrestre, ja que és lloc de parada de moltes especies d'aus en les seves rutes 
migratories. 

Descrites a grans trets les característiques de la Iínia de la costa cal afegir 
alguns mots referits a la plataforma continental. En aquest aspecte cal asse- 
nyalar tres zones clarament diferenciades. La primera s'estén des de I'estret 
de Gibraltar fins al paral-le1 25" N aproximadament. La segona s'estén des 



d'aquest punt fins al cap Blanc i la tercera continua des d'aquest cap en 
avall. La primera es caracteritza per la seva escassa amplaria i en particular 
pel fet de guanyar fondhria progressivament, talment que el canvi platafor- 
ma-talús resta poc evident. L'amplitud de la plataforma és molt variable si bé 
en certa manera tendeix a eixamplar-se progressivament en les proximitats 
del paralalel 25O N. En aquest lloc l'isobata que correspon als 50 m de fonda- 
ria, que fins aleshores es troba molt prop de la costa, se'n separa bruscament 
situant-se més enllh de les 60-70 milles. Com a resultat d'aquest fet és ficil 
detectar l'existkncia d'un graó situat transversalment a la direcció general de 
la costa i per tant del corrent de les Canaries. La plataforma en aquesta zona 
s'estén fins a la fondaria dels 100 m i aquesta isobata marca l'inici del talús 
continental que es caracteritza per ser molt profund i quasi vertical. Enfront 
de Dakhla la plataforma continental té la seva maxima amplitud, i arriba a 
les 100 milles aproximadament. A partir d'aquest punt es va estrenyent a poc 
a poc i a l'altura del cap Blanc resta molt reduida. Així continua al llarg de 
tota la costa mauritana, feta excepció del banc d'Arguin abans esmentat. Si 
per una banda la plataforma esdevé més estreta, el talús, encara que inclinat, 
resulta més practicable pel que fa a l'assentament d'alguns grups de peixos, 
alguns d'ells de gran interks per a la pesca i així mateix la seva geomorfolo- 
gia no 6s obstacle pel desenvolupament de l'activitat pesquera i en particular 
per la pesca d'arrossegament. Ben segur que és important fer esment que la 
zona compresa entre el paral-le1 25O N i el 21" N -zona considerada amplia-, 
es caracteritza pel seu pendent suau i poc profund, bastant neta talment que 
afavoreix la possibilitat de desenvolupar-hi una intensa activitat pel que fa a 
la pesca d'arrossegament. 

En el context Canari-Africa i a més de la plataforma continental africana, 
ja somerament detallada, hi ha una estructura de gran importancia: es tracta 
de I'amipeleg de les illes Canaries. Aquestes illes situades entre els paral-lels 
27O40 i 2g025 N estan col.locades transversalment a la direcció de la costa i a 
curta distancia d'aquesta; una mica més de 70 milles separen Lanzarote, la 
rnés oriental del continent africa. L'estructura volcanica, muntanyosa i de 
considerable altura en la majoria d'elles i el fet que el corrent de les Canaries 
llisqui a través d'elles és d'importancia cabdal i dóna lloc a I'existencia de 
certes estructures oceanografiques importants per elles mateixes i en parti- 
cular pel paper que juguen en la distribució i concentració d'espkcies d'in- 
teres per a la pesca. 

DINAMICA PRODUCTIVA 

A partir de I'estructura geomorfol6gica objecte d'estudi, cal considerar el 
paper que hi juga el corrent de les CanAries enfront de la presencia de zones 



caracteritzades per llur més alta productivitat. Si bé és cert que el vent bu- 
fant en una direcció determinada no sols és causa determinant del desplaca- 
ment de les masses d'aigua -alisis i corrent de les CanAries-, per l'efecte de 
Coriolis dóna lloc a un cert desplacament cap a enfora de les aigües costane- 
res, que a poc a poc, seran substituides per aigües m& profundes -aflora- 
ments- que tanmateix enriqueixen amb els nutrients que porten dissolts, les 
capes superficials riques en plhncton i sobreres d'energia radiant que els 
arriba del sol. Així es produeix una zona d'aflorament, enriquiment i aug- 
ment de la biomassa planctonica i en conseqüencia s'inicia una cadena trbfi- 
ca més o menys llarga i rica. Ara bé si aquest és el sistema general que pro- 
voca l'existencia d'aquests mecanismes d'enriquiment superficial, certament 
n'hi ha d'altres, tots ells molt importants per compendre la mechnica pro- 
ductiva de la zona. Cal assenyalar l'existencia de tres estrategies que en 
aquesta zona tenen una importancia molt notable. La primera d'elles és sens 
dubte la mateixa estructura de la línia de costa; tal com s'ha esmentat, tot un 
seguit de sortints, caps, situats a la costa de Marroc-Sahara tenen importan- 
cia en aquest sentit. Aquestes estructures propicien que el corrent, molt in- 
tens prop de la costa, és desviat mar enfora, i dóna lloc a condicions propí- 
cies per afavorir l'existencia dels corresponents afloraments. Així, aquestes 
zones, es pot constatar que estan estretament relacionades amb Arees riques 
en plancton i posteriorment i com a conseqüencia d'aquest-fet, s'hi troben 
importants quantitats de recursos vius. En cada un dels entoms dels caps 
abans esmentats és possible detectar nuclis d'enriquiment perfectament 
identificables tant per la lectura de la clorofil-la com per la presencia 
d'aigües més fredes, etc. Un altre sistema d'enriquiment ve donat per l'exis- 
tencia d'una estructura ben característica del fons: el graó, canvi de nivel1 
transversal situat al paral-le1 2 5 O  N i corresponent a l'isobata de 50 m. Com a 
conseqüencia d'aquesta estructura del fons, la part rnés profunda del corrent 
és forcada a remuntar el desnivel1 i per tant dóna lloc a l'existencia d'un altre 
aflorament d'aigües profundes riques en nutrients, fenomen que ha estat ben 
estudiat durant diferents campanyes oceanogfifiques (Sahara 1, 11, Atlor 
111-V-VII). (Bas Cruzado 1974 i 1976, Cruzado 1974, Cruzado i Manríquez 
1979). 

Tots aquests processos són de carActer local i relativament poc intensos 
quan es comparen amb la zona de xoc entre les aigües fredes del corrent de 
les CanAries i les aigües intertropicals més calentes. Aquesta estrategia s'in- 
clou en el context de la dinAmica ocehnica terrestre -vents, corrents, grans 
girs oceanics, efecte de Coriolis, etc.- i dóna lloc a l'existencia d'una zona 
frontal d'enriquiment d'enorme amplitud, i si bé es pot donar el cas que en 
algunes ocasions la cúpula de l'aflorament no arribi fins a la mateixa superfí- 
cie, certament proporciona a la zona il.luminada una constant i suficient 
concentració de nutrient per tal d'assegurar una alta producció planctbnica 



capac de proporcionar l'aliment necessari per a la pervivencia d'una impor- 
tant biomassa amb una interessant concentració d'especies d'interes pesquer 
(Font 1977, Fraga 1973, Anderson, 1973). 

Resta finalment un altre mecanisme productiu. Aquest mecanisme esta 
estretament relacionat amb la presencia i disposició de les illes Canaries. 
Aquestes, com ja ha estat citat, es troben situades prop del continent i trans- 
versalment a la direcció del corrent de Canaries. Aquest corrent és molt in- 
tens prop de la costa africana i es va debilitant en la mesura que se n'allunya. 
No obstant aixb, els fluxos situats més allunyats, més debilitats, en passar 
entre les illes que constitueixen lJarxip2lag experimenten les conseqüencies 
del conegut efecte Venturi i com a conseqüencia s'incrementa la potencia de 
flux en el moment de passar pels estrets situats entre les illes (Sangra P. 
com. pers. Fedoseev, 1970). Aquest fet significa que hi ha una certa mobilit- 
zació energ6tica. Si aquesta situació es compara amb l'enomenat aefecte de 
massa d'illa* que no és altre que i'acantonament d'aigua encalmada al sud 
de les illes de certa alcaria, fet que fa que actuin com a pantalles al vent i al 
corrent donant lloc a una mena de deixant d'aigua encalmada i més calenta, 
s'observa l'aparició d'una serie d'estructures ben característiques. En primer 
lloc cal esmentar l'existencia de línies de cisallament a cada una de les ban- 
des limitants dels deixants i consequentment el refrec entre el corrent re- 
forpt  en la mateixa energia el deixant dóna lloc a l'aparició de g i r ~  que són 
de caracter ciclbnic a ponent i anticiclbnic a llevant. El gir ciclonic dóna lloc 
a una constant elevació de l'aigua de fondaria, més-freda i més rica en nu- 
trients, mentre que el gir anticiclbnic produeix i'efecte contrari i possible- 
ment tendeix a concentrar o retenir certs tipus de plancton o de larves de di- 
ferents espkies. Així doncs, l'existencia dels girs tendeix a afavorir un cert 
enriquiment de la capa superficial alhora que assegura la concentració de 
materia -diferents nivells de plincton- que propicien la concentració d'altres 
elements de la cadena trbfica. 

En resum és plausible suposar la següent estrategia productiva en l'en- 
tom de les illes; en primer lloc en la part nord de les illes l'energia aportada 
pel corrent donaria lloc a l'existencia d'una certa productivitat suportada per 
un fort renovament del plincton de mida petita. La biomassa planctbnica 
produida seria arrossegada en la direcció del corrent cap a les zones situades 
al sud de les illes. Els estudis realitzats al SW de Gran Canaria demostren la 
forta activitat bibtica del zooplincton, ben segur, gricies a les aportacions 
del fitoplancton abans esmentat. Perb aquestes mateixes experiencies 
(Hernández-León 1988) no mostren pas una presencia massa important 
d'aquest gnip de components del segon esglaó de la cadena trbfica. De les 
mostres hom en podria deduir que la biomassa és reduida, perb les experien- 
cies basades en la seva activitat demostren que aquesta és elevada i encara 
queda més clar pel fet que la zona del deixant i arees veines és molt rica en 



~ i r e c c i ó  general del corrent / 
1 de Canarias. / 

P. Durnford 

C. Barbas  A ' C. Blanco t 

FIG. 1 .  - Direcció general del corrent de les Canaries. Afloraments. 
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Frc. 2. - Estructura oceanogrhfica i ecolbgica de la zona. 
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FIG. 3.  - Distribució de les espkcies mCs importants. 
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peixos depredadors del zooplAncton, cosa que no seria possible sense una al- 
ta productivitat d'aquest. Les especies que componen aquesta biomassa de 
depredadors pelagics són principalment Scornber japonictts, Boops boops, 
Sardina pilchardus, i encara menors quantitats de Sardinella aurita, Engrau- . 
lis encrasicolus i Trachurus sp. Aquesta estructura pressuposa, en virtut del 
seu regim alimentari, una alta qualitat de zooplancton i en darrer terme de 
fitoplancton. Ben segur que si la biomassa aparent d'aquests darrers estadis 
és baixa és a causa del fet que és eliminada tan rapidament com és produida 
i si es manté l'estructura és gracies a la seva rapida i intensa capacitat de re- 
novació. Altrament I1exist&ncia d e l ~  g i r ~  ciclonics a l'oest i anticiclonics a 
l'est afavoreixen la productivitat i l'acumulació, respectivament, als marges 
laterals del deixant. Aquestes accions dinamiques, si bé han de ser considera- 
des com a puntuals, certament se sumen a la capacitat productiva del con- 
junt de la zona considerada. 

Resumint, cal dir que la dinimica productiva global esta causada per 
l'existencia del binomi de caracter energetic alisis-corrent de les Canaries 
responsable de l'aportació energetica al sistema, així com un seguit de meca- 
nismes de caricter puntual com són la configuració de la línia de la costa en 
el continent africa, l'estructura del fons en la plataforma continental, el xoc 
amb les aigües intertropicals i la presencia del conjunt d'illes de les Canaries 
que en situar-se transversalment al corrent afavoreixen l'existencia de nuclis 
productius en zones allunyades de la costa. Aquestes estructures-estrategies 
són les que permeten que I'energia abans esmentada es faci palesa donant 
lloc a processos d'aflorament i posterior augment de la productivitat (Mar- 
galef 1972, 1973, Fraga 1973, Velázquez i Cruzado 1974, Andreu 1977). 

ESPECIES DE MAJOR INTE&S 

Especies pelhgiques 

Petits pelhgics 

La més important biomassa correspon a les especies de vida pelagica i que 
per diferents motius viuen prop de la superficie. La sardina Sardina pilchar- 
dus és sens dubte l'especie més abundant. Forma denses moles prop de la 
costa africana i en general s'admet que esta distribuida en tres grans moles o 
estocs: el primer esta situat a la zona situada al nord del Marroc, el segon es 
troba situat a l'entorn del cap Bojador i finalment el tercer es situa més al 
sud a l'entorn de Dakhla. Cal assenyalar que la sardina sembla experimentar 
una progressiva expansió en direcció sud i avui fins i tot és possible detectar 
la seva presencia en les proximitats del cap verd (lo0 N). Aquesta especie, si 



bé es troba en l'entom de les illes Canaries, la seva abundancia és minsa, 
hom pot dir que quasi testimonial, si es compara arnb l'important biomassa 
esmentada en la plataforma continental africana. Aquí la biomassa dels dife- 
rents grups abans esmentats oscil.la a l'entorn del milió de t. La connexió en- 
tre la sardina africana i la població existent a l'entom de les illes Canaries no 
ha estat demostrada fins al present, fet que predisposa a suposar que aquesta 
darrera població sigui independent de la continental. D'altra banda i com 
s'acaba d'esmentar, sembla molt reduida i si bé no existeixen estudis de valo- 
ració, sí que aquesta afirmació es pot deduir de les quantitats pescades 
anualment que s6n molt petites. 

La distribució suara esmentada pel que fa a la sardina esta estretament 
relacionada arnb les arees d'aflorament. Només cal sobreposar les zones on 
la concentració és més elevada sobre la cartografia de la dinamica marina i 
tot seguit queda ben clara Iéstreta relació entre els dos aspectes abans es- 
mentats. Pero encara hi ha quelcom rnés interessant: a la zona on es pro- 
dueix l'aflorament de Peñagrande -aflorament produit per la presencia del 
graó transversal al curs del corrent- hom constata que la distribució de lar- 
ves assenyala la presencia dúna zona buida que precisament correspon al 
nucli de l'aflorament que actua d'obstacle al corrent i aixd fa que es divideixi 
en dues branques perfectament identificades per la presencia de les larves de 
sardina que s6n arrossegades cap al sud. De tot aixb es pot deduir que els 
afloraments del cap Ghir i cap Bojador i el que correspon a la punta 
Dunford, al final de la península de Río de Oro, s6n els nuclis que arnb la se- 
va més alta capacitat de producció suporten la major biomassa de sardina 
abans esmentada. El problema rnés important esta relacionat arnb el trans- 
port d'ous i larves que el corrent de les Canaries forca a ser arrossegats cap 
al sud. A pesar del reconeixement de llexist&ncia dels tres grups no sembla 
que hi hagi diferhcies entre les sardines de les tres unitats. Ben al contrari, 
arnb la població de sardina que esta situada a l'entom de les illes Canaries 
que, a més de ser molt reduida, sí sembla presentar algunes diferencies mor- 
foldgiques, com per exemple una certa variació en el nombre de branquies- 
pines que 6s major i dóna com a resultat l'existkncia d'un reticle de filtratge 
rnés fi, cosa que permet retenir partícules alimentaries rnés fines i per tant 
més d'acord arnb el que sembla succeir entre els components del plancton 
insular caracteritzat per la mida molt petita, junt arnb una rapida capacitat 
de renovació. 

Una altre espkie molt abundant en aquesta zona 6s l'alatxa Sardinella 
aurita acompanyada de petites quantitats de S. eba. Aquesta especie que per- 
tany a la mateixa família que l'especie anterior és típicament tropical i té una 
Amplia distribució en els mars calids, si bé en algunes ocasions no es @acta 
de la mateixa especie. Les concentracions rnés elevades es detecten a la zona 
de cap Blanc on, com ja s'ha esmentat, es troba la rnés alta productivitat de 



tota la regió. D'altra banda, aquesta especie s'expandeix no sols cap al sud si- 
nó també cap al nord, essent important fins a Dakhla. No obstant, exemplars 
d'aquesta especie arriben fins a la Mediterdnia, especialment per la part 
sud, i arriben a constituir objecte d'una important pesqueria a les costes 
d'Egipte, suplantant la sardina. 

Si bé no hi ha constancia expresa, sembla que les variacions en la con- 
centració d'aquesta especie, així com la densitat dels estocs, podria estar for- 
tament relacionada amb les variacions del front de contacte entre la massa 
d'aigua intertropical i el corrent de CanAries que, com se sap, oscil.la al llarg 
de la costa mauritana. Tant pel que fa al seu creixement i més llarga durada 

Taula 1. Variació temporal de les captures, distribuides per zones i segons les esphcies més importants 
(en t). 
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del cicle vital, mida rnés grossa, etc., Sardinella aurita és una especie que se- 
gurament manté una major capacitat de resistencia enfront de les variacions 
cambiants del medi. Aquesta situació, al contrari del que succeeix en altres 
especies de cicle biolbgic rnés rapid, fa que sigui rnés fortament impactada 
per la pesca i aixb en dóna, com a consqüencia, una més intensa disminució. 
Així, les altes concentracions detectades durant la primera part dels anys se- 
tanta han anat disminuint progressivament, fins a situar-se la biomassa en la 
zona de cap Blanc a l'entorn de les 100.000 t, (CECAF 1989). A l'entorn de les 
illes Canaries la Sardinella aurita hi és present, si bé en quantitats extrema- 
dament reduides. 

Fins aquí han estat considerades les dues especies més importants entre 
les que constitueixen el grup anomenat dels pelagics petits No s'ha fet men- 
ció explícita del seitó Engraulis encrasicolus pel fet que aquesta especie ha 
estat molt poc abundant a la plataforma africana i avui és quasi inexistent a 
les aigües insulars, pero a partir de l'any 1987 ha experimentat un notable 
augment en les captures de la platafora africana. 

Pelagics mitjans 

El següent grup esta constitu'it per peixos pelagics, encara que d'una mida 
més grossa, vida rnés perllongada, rnés gran mobilitat i en particular el ven- 
tal1 alimentari dels quals és molt rnés ampli que en el cas de les especies an- 
terior~. Aquest conjunt de característiques fa que les possibilitats de super- 
vivencia siguin molt més elevades. De fet, en moltes arees marines on els 
petits pelagics han experimentat un col.lapse, l'espai que hi ocupen tendeix a 
ésser envait per representants d'aquestes especies. Exemples d'aquestes si- 
tuacions hom les troba a les costes xilenes on l'anxoveta i algunes especies de 
clupeids esgotats per l'acció conjunta de les circumstimcies ambientals poc 
favorables i de la potent acció pesquera, han estat tot seguit substituides pel 
sorell Trachurus simmetricus propi d'aquelles aigües. Un fenomen semblant 
s'ha pogut observar després de la forta davallada de les captures de la sardi- 
na sudafricana Sardinops ocellata, seguida d'una evident expansió del sorell 
del Cap Trachurus capensis. A la zona corresponent a Canaries-Sahara tam- 
bé s'hi detecta una forta biomassa d'aquestes especies i, en particular, hi són 
molt abundants Trachurus trachurus, Tr. trecae, Decapterus ronchus i 
Scomber japonicus. Aquest conjunt d'especies són particularment abundants 
a la costa africana i en particular a les zones properes a l'aflorament del cap 
Blanc i el seu front marítim associat. Aquí cal constatar un fet molt impor- 
tant i encara poc estudiat: la presencia d'aquest grup d'especies a l'entorn in- 
sular és diferent; mentre que el grup dels carangids -Trachurus, Decapterus-, 
tot i que present, hi s6n poc abundants, en aigües oceaniques és possible una 



certa presencia de Tr. picturatus, el bisu Scomber japonicus és entre totes les 
especies presents a l'amipelag la més abundant. Aixo mereix una atenció es- 
pecial. En efecte, si bé resulta difícil explicar el sentit de les diferencies rela- 
tives observades en la composició bionomica dels grups d'especies suara co- 
mentats, pel que fa a la costa africana i a les illes, sí que és possible 
asegurar alguns trets ambientals que segurament afavoirexen alguns punts 
de referencia. Així, la major concentració de bisu S. japonicus es concentra a 
la zona protegida de les illes, aigües més encalmades i relativament més ca- 
lentes pel fet d'estar aixoplugades del vent i del corrent d'aigües més fredes i 
més agitades. D'acord arnb el que abans s'ha esmentat, a occident i a orient 
d'aquest deixant és facil detectar-hi dos girs, anticiclbnic i ciclbnic, que d'al- 
guna manera contribueixen a proporcionar i concentrar aliment i potser 
també un cert nombre de larves de bisu que asseguren la pervivencia 
d'aquesta especie al sud de les illes. Certament aquestes circumst?incies no es 
troben a la costa africana, caracteritzada per la presencia de mecanismes de 
producció rnés classics i per tant arnb un menor nivel1 d'estabilitat. D'altra 
banda hi ha un altre factor que també té interes quan es tracta &interpretar 
la distribució ecologica d'aquestes especies. El grup poblacional que consti- 
tueix la rnés important biomassa a les illes esta constituit per exemplars de 
bisu d'entre 15 i 25 cm de longitud total, mida que correspon a exemplars 
d'entre 1 i 2 anys de vida. Els més joves, inferiors a un any, són molt escas- 
sos i sols es troben barrejats arnb altres especies, especialment de sardina 
Sardina pilchardus, sempre molt a prop de la costa i molt particularment a la 
part oriental de l'illa de Gran Canaria. Si es té en compte que el corrent de 
les Canaries llisca arnb forca per la zona, és molt possible que vagi arrosse- 
gant les larves cap al sud i allí són atrapades pel remolí anticiclbnic situat a 
la part oriental del deixant. Aixb permetria explicar que quan els exemplars 
haurien assolit la mida suficient per poder escapar de la forca ciclonica 
s'anessin concentrant a la zona d'aigües calentes i encalmades del deixant i 
així s'explicaria la concentració de la gran biomassa constituida per exem- 
plars d'l-2 anys propis de la zona. Diferents autors (Castro 1991, Lorenzo 
1991) consideren que Scomber japonicus emigra arnb posterioritat a aigues 
més allunyades, buscant zones d'alimentació d'adults. Existeix una certa 
concordancia entre el procés evolutiu de la reproducció que s'inicia el pri- 
mer any pero que no es pot considerar massiu fins al segon any i la distribu- 
ció d'edats a la zona del deixant: quan la reproducció és total és quan desa- 
pareixen de la zona. Aixo explicaria el que abans s'ha esmentat referent a la 
migració de reproducció üo en busca d'aliment més idoni d'acord arnb les 
seves necessitats fisiolbgiques. Resten, pero, dos problemes molt clars: el pri- 
mer esta relacionat arnb el destí del procés migratori ja que no sembla clar 
que la zona de destinació sigui la plataforma africana. Aixb resta obscur pel 
fet que a la plataforma africana també es troben exemplars de mides dife- 



rents i no sols de les més grosses com semblaria que hauria de succeir si es 
tractés de la zona de destinació final dels exemplars d'aquesta especie. En 
principi, un experiment de marcat i recaptura podria contribuir a aclanr 
aquest problema. La segona qüestió es relaciona amb les arees de reproduc- 
ci6; sembla que serien rnés adients les aigües oceanico-costeres i aix6 facili- 
taria que els alevins es concentressin prop de la costa. El fet que durant cer- 
tes epoques de l'any, coincidint amb la temporada de reproducció, es 
capturin exemplars de mida grossa prop de la costa dóna un cert suport a 
aquesta hipotesi. D'altre banda i'estrategia del comportament sembla menys 
compartimentada i en tot cas les migracions tenen lloc rnés relacionades en 
el context de les aigües litoral-plataforma i ocehniques. Així la possibilitat 
d'una intercomunicació entre els diferents grups d'edat és molt més intensa, 
cosa que queda comprovada en comparar i analitzar la distribució d'edats en 
les captures: a la costa sahariana-mauntana la distribució per edats mostra 
així mateix una major abundancia dels grups d'l i 2 anys (Sedykh, Krivos- 
pitchenko 1989) i per tant la situació és molt similar a la de la zona de les 
illes Canaries. L'altre factor esta relacionat amb la proporció relativa entre 
les especies abans esmentades i en aquest aspecte cal assenyalar que el bisu 
S. japonicus és, ben al contrari del que s'ha esmentat, en l'entom de les illes 
Canaries una especie menys abundant. Aquest fet també ha estat observat en 
altres zones marines d'estructura semblant. Encara caldr-5 fer esment d'una 
altra diferencia: mentre que un dels components del regim alimentan del bi- 
su a la costa africana esta constituit pels eufausiacis, aquests estan substi- 
tuits pels missidacis a i'entom de les illes Canaries. Els motius no són massa 
clars pero és interesssant comentar que un fet semblant només es troba en 
unes altres illes situades prop de la costa de Japó (Takano 1954, citat per 
Castro 1991). Encara que el comportament alimentan del bisu és totalment 
oportunista (Castro 1991), cal assenyalar que la substitució d'un per l'altre 
dels dos grups de crustacis demostra, si rnés no, la tendencia a alimentar-se 
d'animals que presenten certes característiques, en aquest cas les propies 
dels missidacis i dels eufaussiacis. 

La població de sorell Trachurus trachurus junt amb quantitats menys im- 
portants de Tr. trecae i Decapterus rhonchus 6s més important que la de les 
especies antenors en el cas de la plataforma africana, ben al contrari del que 
succeeix a les illes Canaries. Aquest fet és constatable considerant les estadís- 
tiques de captura, ja que no s'ha dut a terme cap estudi comparatiu entre les 
dues arees. Altrament, a la plataforma africana hom hi detecta una impor- 
tant població on estan representades mides diferents pertanyents a les dife- 
rents generacions que componen la població. A les costes de les illes 
Canaries tan sols es troba una certa reduida quantitat de juvenils de mida 
petita que viuen prop de la costa. En les aigües més allunyades les captures 
de sorell s6n practicament inexistents. La influencia del fenomen cefecte de 



massa d'illa~ no sembla tenir cap influencia, almenys pel que fa a la concen- 
tració d'aquestes especies. Les captures, especialment de Trachurus trachu- 
rus i Tr. trecae, s6n importants a la costa africana de la zona considerada i 
llur major concentració es detecta a l'entorn de les arees de fort aflorament, 
en particular a la zona del cap Blanco. Com s'ha dit. aquestes especies. ben 
igual que en el cas de Scomber japonicus poden ocupar i de fet sembla que 
ocupen els espais deixats buits per altres especies i en particular pels pela- 
gics petits com la sardina i altres especies semblants. A ben segur que aquest 
fet és degut a dues característiques principals: en primer lloc el fet que el ci- 
cle vital sigui més perllongat, més de set anys, superior a les especies suara 
esmentades, el que fa que en cada grup poblacional s'hi acumulin diverses 
generacions i així la tendhncia a la regularitat 6s rnés forta, i se suavitzen 
tant els maxims com els mínims. El segon factor té relació arnb la seva ma- 
jor capacitat de desplacament, tant horitzontal com vertical, la qual cosa 
possibilita trobar sempre condicions ambientals idonies. En la major part de 
les especies esmentades el període que correspon arnb la preparació del pro- 
cés reproductiu té lloc quan els peixos migren a aigües rnés profundes, en 
que, d'altra banda, les característiques ambientals s6n bastant rnés estables 
que prop de la superficie. Aquesta estrategia esta directament relacionada 
arnb la possibilitat d'alimentar-se d'un ampli ventall de preses entre les quals 
s'inclouen una gran quantitat de crustacis planctonics relacionats en gran 
part arnb el mesoplancton així com arnb peixos de diferentes mides i espe- 
cies. Combinant tots els aspectes esmentats queda bastant clar que aquestes 
especies, les que s'han anomenat pelagics mitjans, tenen rnés exit que els 
pelagics petits en les condicions no especialment optimes per als últims i així 
facilment els poden substituir quan aquests últims fan fallida per una o altra 
ra6. Exemples que demostren el que s'acaba d'esmentar n'hi ha molts pero 
aquí es fara esment tan sols de dos casos: el col4apse de la sardina del Cabo 
Sardinops ocellata substituida per Trachurus trecae i de l'anxoita del nord de 
Xile substituida per Tr. simmetricus. En particular, en la primera de les dues 
situacions mentre Sardinops ocellata disminuya des de captures superiors a 
les 600.000 t anuals a 30.000, el sorell Tr. trecae arriba fins a xifres de l'ordre 
del mili6 de tones. fis evident que aquestes importants biomasses poblacio- 
nals han d'estar relacionades arnb importants dinamiques dels processos 
d'aflorament enriquiment-, capaces de donar suport trofic a aquestes po- 
blacions. Ara bé, a l'igual que succeeix sempre quan hi ha algun període en 
que la productivitat és més reduida, si bé la generació nascuda el mateix any 
en patirh les conseqüencies, la presencia d'altres generacions, la mobilitat i 
l'ample ventall d'aliments consumibles permet suportar la situació sense 
greus perjudicis. Finalment també és important assenyalar que tant els gene- 
res Scomber i Trachurus tenen una amplíssima distribució en tots el mars i 
aixb és una clara indicació del seu nivel1 d'adaptació i supervivencia. 



Una de les característiques més notables en el conjunt de l'ecosistema 
pelagic queda definida per una especie de procés expansiu tant pel que fa a 
la seva estructura dinamica, com ja s'ha indicat més amunt, i amb una espe- 
cial referencia a la capacitat productiva que es veu reflectida en la composi- 
ció biologica de les especies més característiques. Així la capacitat producti- 
va-productivitat primaria, fitoplancton i també el zooplhncton, -especial- 
ment el de mida més petita- esta concentrada en unes arees que hom pot 
considerar com a focus a partir dels quals té lloc un procés de dispersió i 
progressiva disminució de la biomassa productiva. Si abans s'han esmentat 
uns focus de dispersió planctonica, després hom pot dir que tota la platafor- 
ma africana i en menor escala l'entorn de les illes Canaries, i a ben segur al- 
tres illes (Madeira, etc.), són zones amb una rica producció de zooplancton. 
A mesura que augmenta la distancia a partir dels nuclis abans esmentats, la 
producció planctonica va sent cada cop més feble i la producció per unitat 
de superficie disminueix considerablement. Aquesta estructura pel que fa als 
primers nivells del sistema ecologic -cadenes trofiques- té una molt clara 
correspondencia quan es contempla l'estructura poblacional i encara queda 
més clar si es fa referencia als components de les especies més importants 
des del punt de vista dels recursos objecte d'explotació. Així, en les zones pro- 
peres als grans nuclis productius les especies dominants pertanyen al grup 
dels petits pelagics, Sardina pilchardus, Sardinella auíita, Engraulis encrasi- 
colus, etc., que tenen adaptades llurs estrategies biologiques a la forta i en- 
sems variable productivitat de la zona habitada. Aquestes especies minven 
en llur abundancia a mesura que se separan de les arees esmentades. En les 
zones més amplies amb menys producció pero on les condicions són bones i 
estimulants, els pobladors pelagics i demersals desenvolupen estrategies 
-mobilitat i ampli venta11 nutricional junt amb una major longitud de vida- 
que els permet obtenir el maxim profit de les circumstancies del seu entorn. 
Finalment, en les aigües oceaniques la capacitat productiva sembla haver 
disminuit considerablement i el poblament esta constituit per grans migra- 
dors que es desplacen contínuament en busca d'aliment. Certament que l'ex- 
plicació no és tan senzilla, ja que els migradors s'alimenten de diferents pre- 
ses: peixos i cefalopodes pelagics especialment, que en algunes ocasions'es 
troben lluny de la costa i l'ecologia de les quals és encara poc coneguda. Les 
dues primeres situacions han estat ja comentades i descrites, les especies 
més importants que s'hi troben, amb una especial referencia a la seva explo- 
tació. 

Grans migradors 

Ara cal dir quelcom de les especies que viuen a les aigües oceaniques. Les 
més importants són els túnids, el peix epasa Xifias gladius, I'agulla blanca 



Tetrapterus pfluegeri i l'agulla blava Makaira nigricans. Juntament amb ells hi 
ha un bon nombre d'esqualids i altres migradors encara que menys abun- 
dants. Sens dubte, des del punt de vista de la pesca, els túnids i el peix espa- 
sa són les especies més importants. 1 des del punt de vista de l'exposició pre- 
sentada s'ha escollit tan sols una especie, la rnés representativa, Katsuwonus 
pelamis, no sols perque és la rnés abundant i que sembla no estar sotmesa a 
la pressió d'una sobreexplotació, sinó pel fet que esta molt estretament rela- 
cionada amb altres estrategies ecologiques de la zona, tant pel que fa a les 
característiques ambientals com a la relació depredadorlpresa. D'altra banda, 
aquesta especie ofereix una problematica del maxim interes: sembla que el 
lloc de la rnés gran concentració per a la reproducció és el golf de Guinea i a 
partir d'aquí és possible detectar tot un seguit de rutes migratbries que se- 
gueixen tres direccions principals: cap al nord, per la costa de Senegal, 
Mauritania, Canaries, Madeira que arriba fins a les Acores retornant després 
cap al sud. Una altra de les rutes migratbries es dirigeix cap al sud, zona aus- 
tral africana i finalment no resta clar si n'hi ha una de tercera que penetra 
cap a l'Atl5ntic central i que fins i tot podria arribar a les costes americanes. 
Amb aquest darrer aspecte esta connectada la pregunta referent a l'existen- 
cia d'una sola població atlantica o bé de dues: una per YAtlantic oriental i 
una altra per l'Atlantic occidental. De totes maneres en la present analisi preo- 
cupa tan sols l'estrategia desenvolupada per Katsuwonus pelamis pel que fa a 
la seva ruta migratbria en direcció nord. Els estudis duts a t e m e  darrera- 
ment semblen indicar que la ruta migratbria segueix les costes africanes 
pero busca les illes Canaries cap a Madeira i les Acores. Aixo significa que es 
va allunyant progressivament de les zones continentals africanes buscant, a 
partir del cap Blanc, aigües rnés oceaniques. Les informacions procedeixen 
únicament de les distribucions de les captures. No obstant aixb, si hom té 
present que la majoria d'aquestes especies, i en particular Katsuwonus pela- 
mis, prefereixen les aigües calentes i clares i al mateix temps es superposen 
aquestes informacions amb les característiques hidrolbgiques de llAtlantic 
centre-oriental, és facil constatar que a l'altura del cap Blanco, on hi ha el 
contacte entre les aigües fredes del corrent de les Canaries amb les intertro- 
picals rnés calentes, Katsuwonus pelamis s'allunyara de la costa per tal de fu- 
gir de les aigües fredes i rnés carregades de materia organica -plancton- i 
aixo explica, ben segur, que es desvii cap a alta mar. A més cal assenyalar 
dos altres fets summament il.lustratius. El primer esta relacionat amb el ni- 
ve11 d'escalfament de les aigües oceaniques situades a l'entorn de les illes 
Canaries. La frontera entre les aigües calentes i les rnés fresques esta situada 
a la línia rnés occidental d'aquestes illes fins abril-maig, i a partir d'aquest 
moment s'observa que les aigües rnés calentes van apropant-se a la costa 
africana tot comprimint les aigües fredes prop de la costa: zona dels aflora- 
ments més intensos durant el mes de desembre. Si aquesta situació perfec- 



tament perceptible a través de series temporals d'imatges sinoptiques obtin- 
gudes a través dels satel-lits es compara amb la distribució dels maxims de 
captura en les proximitats de la'costa de les diferents illes de l'amipelag ca- 
nari, s'observa que el maxim de captures es va traslladant de l'oest cap a l'est. 
Així és facil argumentar que les rutes migratories de Katsuwonus pelamis des 
de la costa mauritana cap a aquestes illes van d'acord amb l'apropament de 
les aigües calentes ocehniques a la costa africana, possiblement seguint el 1í- 
mit entre les aigües calentes i les fredes. La segona aportació resulta de com- 
parar la pesqueria a Canaries, Madeira i Aqores, relativament important, i la 
manca de pesca a les costes africanes situades al nord del cap Bojador, 
Marroc, així com a la costa de Portugal. 

L'examen detallat de l'estructura oceanogrhfica en aquesta zona mostra 
no sols els deixants ja esmentats situats al sud de les illes més importants, si- 
n6 també l'existencia de filaments que arrancant del front del talús de la cos- 
ta africana segueixen diferents trajectbries i alguns d'ells estableixen contac- 
te amb les illes més orientals. Alguns d'aquests filaments segurament actuen 
a la manera de vies que faciliten la migració dels túnids; altres, pel contrari i 
en particular els filaments que s'estenen des de la costa africana, aproxima- 
dament a l'altura del paral-le1 2 7 O  N fins a les illes orientals, actuen de barre- 
ra i fan difícil el pas d'aquestes especies i en particular de Katsuwonus pela- 
mis en direcció nord (Díaz-Cañavate et al. 1990). 

El raonament anterior explica, sembla que amb foqa verossimilitud, l'es- 
trategia migratoria. Cal assenyalar alguns aspectes particulars suplementa- 

FIG. 4.- Esquema que mostra el procés d'escalfament de l'aigua ocehnica aixi com les 
diferents migracions de Katsuwonus pelamis. 
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FIG. 5. - Imatge obtinguda des d'un sat&l.lit. Pedode, d'aigües fredes. 
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FIG. 6. - Imatge des d'un sat&&h 



ris: al sud de les illes en la zona del deixant produit per l'efecte de amassa 
d'illa" ja s'ha comentat que s'hi arremolina una gran quantitat de peixos 
pelagics, i entre ells un dels rnés importants és el bisu Scomber japonicus. Si 
d'altra banda investigacions recents (González, A.J. 1990) demostren que 
aquesta especie és una de les preses més comunes en el regim alimentari de 
Katsuwonus pelamis es pot afirmar que la motivació de la migració és de ca- 
racter alimentari en busca del bisu concentrat al sud de les illes i que aques- 
tes migracions estan regides per les pautes abans esmentades. 

Queda no obstant un aspecte fosc en les definicions de les rutes migrato- 
ries: comparant la mida moda1 dels primers gmps i dels més tardans, s'ob- 
serva que hi ha una gran diferencia; els primers corresponen a mides d'entre 
45 i 50 cm i els segons arriben fins a 60 cm (González, A.J., 1990). Aixo po- 
dria suposar que el segon grup esta constituit per exemplars que després 
d'haver arribat fins a les illes Acores retornen al golf de Guinea per dur a ter- 
me la reproducció. Aquesta hipotesi precisa d'estudis complementaris, ja que 
la distribució per edats dels diferents gmps migratoris presenta alguns pro- 
blemes d'interpretació. Seria plausible estimar que el recorregut migratori i 
la seva amplitud varia amb l'edat i aixb explicaria les diferencies entre els 
primers i els últims si pertanyien a diferents grups d'edat. 

Estructures del poblament demersal 

La població demersal es caracteritza per un fet de gran importancia: la 
presencia de fortes concentracions de cefalopodes, especialment importants 
a la costa sahariana. A més, cal assenyalar com a principals característiques 
de les poblacions bentbniques d'interks pesquer les següents: la part nord 
esta caracteritzada per una gran varietat d'especies, tant pel que fa a la plata- 
forma com al talús, amb una interessant incidencia dels cmstacis decapodes 
nedadors de fons com Aristeus antennatus, Parapenaeus Zongirostris, etc., que 
són objecte de pesca intensa. A la costa situada entre el cap Bojador i cap 
Blanco, amb una plataforma molt amplia i un talús abrupte, les especies més 
importants són el cefalopodes i els esphrids, dels quals hi ha una gran varie- 
tat i que anys enrera foren objecte d'una activitat pesquera summament in- 
tensiva i que dura almenys fins als comencaments dels anys seixanta. A par- 
tir del cap Blanco vers al sud, amb la platafora rnés estreta, és rnés important 
la pesca en el talús en que, sens dubte l'especie rnés important és el lluc, i en 
particular l'especie Merluccius senegalensis. Des del punt de vista de les ca- 
racterístiques oceanografiques de la plataforma i el talús, tan sols s'ha de dir 
que el comportament no difereix gens del que es presenta en altres zones, si 
bé cal esmentar que l'alta producció primaria no sembla veure's reflectida en 
i'existencia de concentracions elevades de les diferents especies demersals, 
com succeeix per exemple en la zona de Namíbia. 



La població bentbnica més important són els cefalbpodes, i en particular 
els pops Octopus vulgaris (Bas, Arias i Guerra 1976). Possiblement, des del 
punt de vista taxonbmic, un grupet d'especies són significatives i es troben 
ampliament distribuides per tot l'ambit considerat: així per exemple, 
Octopus vulgaris i Sepia officinalis tenen una amplia distribució tant pel que 
fa a la plataforma continental africana com a les illes. Encara que aparent- 
ment és menys important, cal esmentar el calamar Loligo vuigaris en aigües 
de la plataforma africana i, ja rnés allunyat i especialment cap a latituds més 
altes, L. forbesi que, amb les dades que es disposa, cal considerar tan sols 
com a especie testimonial en aquesta zona. Hi ha un altre grup de cefalbpo- 
des de gran interes, si bé esta poc estudiat en aquesta zona de l'Atlantic: es 
tracta dels ommastrefids Illex coindeti, bastant abundant, i Todarores sagitat- 
tus sagitattus, si bé aquest darrer augmenta la seva abundancia més cap al 
sud. Una altra especie digna de menció és Todaropsis eblanae, també bastant 
abundant, i en aigües oceaniques Ommastrephes bartrami, relativament fre- 
qüent a l'entorn de les illes Canaries. Més al nord, en les aigües de Madeira, 
s'hi detecta 0 .  caroli. És possible que els ommastr2fids que en general prefe- 
reixen les aigües oceaniques siguin més abundants del que es pot deduir de 
les captures efectuades, i aixb sembla deduir-se dels continguts estomacals 
de diferents predadors d'aquestes especies com per exemple Xiphias gladius, 
especie considerada com un important predador d'aquests cefalbpodes 
(Hemández, V. c.p.). Si aquesta és la distribució general d'aquest grup d'ani- 
mals marins, tots ells de gran importancia pesquera, també interesa asse- 
nyalar alguns trets que marquen la distribució d'algunes especies estreta- 
ment relacionades amb els fenomens oceanografics característics de la zona 
i ja detallats anteriorment. 

A la zona situada a nivel1 del paral.le1 25" N on s'ha assenyalat l'existencia 
dún important aflorament provocat per l'existencia d'un graó en la platafor- 
ma continental, és on es troba una de les més importants concentracions de 
cefalbpodes, i en particular de pops Octopus vulgaris. Aquesta especie es tro- 
ba abundant sobre fons sorrencs i fangosos en profunditats que varien poc al 
voltant dels 50 m de fondaria. Aquí es troba la biomassa més important, com 
es dedueix de les importants captures que hi tenen lloc. Aquesta especie que 
es caracteritza per un fort creixement i un potencial reproductor important, 
aproximadament 200.000 ous per femella, duu a t eme  una serie de movi- 
ments migratoris perpendiculars a la línia de costa, ja que la posta té lloc en 
aigües poc profundes i prop de la costa. Acabat el procés reproductor, els 
adults retornen a la zona d'alimentació, ben a l'igual que ho fan les cries ja 
que en aquesta especie el període pelagic de la larva és excepcionalment 
breu. Com sigui que la pesca té lloc paral-lelament a la línia de la costa, l'es- 
forc pesquer incideix repetidament sobre aquesta especie no sols sobre els 
estocs propiament dits, sinó molt especialment durant llurs migracions. El 



problema més important esta relacionat amb la relació existent entre la bio- 
massa dlOctopus vulgaris i la dinamica productiva. De fet, cal considerar que 
Octopus vulgaris viu en una zona d'intens aflorament i d'escassa fondaria, al 
voltant de 50 m, i com a resultat d'aquesta situació 0 .  vulgaris es pot consi- 
derar com un depredador situat en les primeres anelles de la cadena trbfica, 
ja que s'aprofita de l'alta producció que té lloc en el seu habitat: energia llu- 
minosa i nutrients hi s6n molt abundants. En aquesta línia es pot observar 
que el contingut estomacal es caracteritza per la presencia d'una gran quan- 
titat de petits cnistacis -amfípodes- així com altres animals especialment de- 
tritívors que al seu torn s'alimenten de l'abundancia de la materia organica 
existent, resultat de l'important productivitat planctbnica present des de la 
superficie fins al fons. Aixb fa que es donin circumstancies extremadament 
favorables per assegurar una alta biomassa d'aquest cefalbpode que per altra 
banda esta caracteritzat per la seva alta taxa de creixement i reposició. 
Aquest conjunt de circumstancies fan que l'estoc situat en aquesta area pu- 
gui suportar la forta pressió pesquera a que esta sotmes. Més al sud del cap 
Blanco hi ha una nova zona d'explotació d'aquesta especie i aquest fet és es- 
pecialment important des del punt de vista de la pesca d'aquesta especie. En 
les mateixes zones, a més d'aquesta especie hi ha certes quantitats de Sepia 
oficinalis i Loligo d g a r i  i s'observa que la primera d'aquestes especies esde- 
vé la primera en importancia a mesura que s'avanqa cap al sud, especialment 
a la costa de Senegal. 

Encara que el conjunt bionbmic és molt extens i complex, caldria tan sols 
assenyalar l'abundancia de Macroramphosus scolopax en aigües allunyades, 
sobre el canvi de pendent del talús continental, així com altres grups, mictb- 
fids i especies semblants, migradors de fondaria que en el talús constituei- 
xen, segons l'opinió d'alguns autors, una biomassa molt abundant, fins d'un 
milió de tones, i el mateix es podria dir de les especies d'interes pesquer; el 
fet és que les especies esmentades s6n les que representen una m& gran im- 
portancia i a rnés estan més estretament relacionades amb la dinamica ocea- 
nica general. 

CONCLUSIONS 

Aixi, les conclusions que semblen deduir-se d'aquesta dinamica estan re- 
sumides en les següents consideracions: l." L'existencia del corrent de les 
Canaries, forqa intens prop de la costa africana, dóna lloc a l'existencia de 
nombrosos afloraments de diferent origen al llarg de la costa. Cal esmentar 
que la zona de maxima producció provocada pel xoc del corrent de les 
Canaries amb les aigües intertropicals es trasllada al llarg de la costa de 
Mauritania i aquest fet té una gran importancia pel que fa a la distribució 



de la biomassa pelagica en aquesta zona. 2." El corrent de les CanAries es va 
debilitant a mesura que se separa de la costa africana; no obstant aixb, incre- 
menta la seva intensitat per l'efecte Venturi en passar a través de les zones 
rnés estretes, o canals, situades entre les illes Canhries. Aixb donara lloc a un 
augment de l'energia disponible, aixi com de la seva eficacia. 3." L'existkncia 
dels deixants o masses d'aigua més calentes i encalmades situades al sud de 
les illes, i en particular de les més muntanyenques, 6s molt important per 
comprendre la dinamica ecolbgica de l'entorn de l'amipklag. 4." L'interacció 
del corrent entre illes i l'efecte massa d'illa, o deixant origina l'existencia de 
remolins ciclbnics a la banda occidental i anticiclbnics a l'oriental que ju- 
guen un cert paper en la capacitat productiva de l'entorn insular. 5." 
L'existkncia de fronts i filaments que semblen tenir una gran influencia en 
els processos migratoris d'algunes especies, com per exemple el llistat 
Katsuwonus pelamis. 6." És ben palpable un escalfament progressiu de la 
massa marina oceanica que avanca de i'oest cap a l'est com a resultat de l'ac- 
ció combinada de la zona intertropical de convergencia que experimenta un 
lleuger desplacament cap al nord durant l'estiu i cap al sud durant l'hivern, i 
que en combinació amb l'anticicló de les illes Acores i les masses aflorades a 
la zona del cap Blanco dóna lloc a aquest escalfament abans esmentat. 
(Citeau i Demareq, 1990). Aquesta dinamica esta estretament relacionada 
amb la dinamica i la distribució de i'abundancia de les especies de major in- 
teres pesquer abans esmentades. 

Pel que fa a la distribució dels clupeids Sardina pilchardus i Sardinella 
a~lrita esta lligada a la presencia dels nuclis d'aflorament assenyalats a la costa 
africana amb la particularitat que l'abundancia relativa de les dues especies 
canvia latitudinalment: Sardina pilchardus és més abundant al nord i 
Sardinella autita ho és rnés al sud. Engraulis encrasicolus, a diferencia del 
que succeeix en altres llocs, ha estat fins fa poc escassament representada en 
les captures, pero a partir de 1988 se n'ha expenmentat un considerable in- 
crement. Aquestes especies mostren una estreta correlació entre les més 
grans concentracions i la importancia dels afloraments com a zones d'enri- 
quiment i alta capacitat productiva. Pel que fa al grup de les especies consi- 
derades com a pelagics mitjans, Trachurus trachurus i Scomber japonicus, la 
dispersió és rnés amplia pel fet que llur més gran mobilitat i ampli venta11 
d'alimentació els permet una major capacitat de supervivencia. Cal assenya- 
lar que mentre Scomber japonicus és més important al sud de les illes, 
Trachurus trachurus fins fa poc era l'especie més important a la zona de la 
plataforma costera africana. A partir de 1988 la primera de les dues especies 
ha tornat a adquirir una lleugera major importancia. No obstant aixb, la re- 
lació existent entre ambdues especies al continent i a les illes és molt dife- 
rent, ja que S. japonicus és a l'entorn de i'arxipelag molt més important que 
l'altra especie. Una característica molt interessant és el fet que mentre els 



eufausiacis juguen un paper molt important en l'alimentació de S. japonicus 
a la plataforma africana, i en línies generals en la major part del seu hhbitat 
geogrhfic, a les illes aquests crustacis estan substituits pels missidacis, fet 
bastant estrany i poc explicat (Castro 1990). Finalment, els grans peixos 
pelagics migradors, i en particular Katsuwonus pelamis, que procedent del 
golf de Guinea segueix la costa africana seguint després cap a les illes 
Canaries i posteriorment Madeira i les Acores, des d'on retoma cap al sud si 
bé es coneixen algunes cites de troballes rnés al nord. Les successives migra- 
cions de Katsuwonus pelamis comencen per la franja rnés occidental -mes de 
maig, illa del Hierro- i acaben per la banda rnés oriental, durant l'hivem a la 
illa de Lanzarote. L'estímul migratori sembla principalment de caracter tro- 
fic, i busca entre altres preses, com a rnés important, Scomber japonicus, i 
les diferents rutes semblen estar relacionades amb el progressiu escalfament 
de les aigües ocehniques. També és possible que els filaments i altres meso- 
estructures oceanografiques actuin afavorint certes vies migratbries. i alter- 
nativament de barreres que s'oposen al seu desplacament. Finalment la si- 
tuació dels cefalbpodes representa un exemple de perfecta adaptació d'un 
conjunt de situacions morfolbgiques escassa fondaria- i l'existkncia d'un fort 
aflorament -graó de la plataforma- que permeten que de la superficie al fons 
-no rnés de 100 m- sigui una zona fortament productiva, a la qual s'han 
adaptat especies que com els cefalopodes, i especialment el pop Ocrop~s vul- 
garis, s6n capaces de donar lloc a la producció d'una important biomassa do- 
tada a l'ensems d'una gran capacitat de renovació. Aixb permet, sempre din- 
tre de certs límits, suportar una pesca molt intensiva. 

Dinamica marina, ecologia i pesqueries estan estretament relacionades 
en la zona de 1'Atlhntic Centre-Oriental i en el conjunt d'aquesta estructura- 
ció del medi marí i les seves estrategies les illes Canaries, junt amb el corrent 
del mateix nom, juguen un paper important. 

RESUM 

La producció a la zona canario-africana és molt elevada com a conseqütmcia de la 
presencia del corrent de les Canaries. S'hi detecten diverses estrat&gies de processos d'aflo- 
rament: alguns s6n afavorits per la mateixa estructura de la línia de la costa, altres, per 
l'estructura del fons, i finalment, el rnés important, es produeix pel contacte de les aigües 
fredes del corrent de les CanAries amb les aigües intertropicals al llarg de la zona de 
Mauritania. Les illes Canaries amb l'efecte de massa d'illa incrementen la productivitat 
global. La distribució ecolbgica de les especies més importants des del punt de vista d'ex- 
plotaci6 pesquera esta estretament lligada a la dinamica descrita, i cada esphcie -sardina, 
alatxa, bisu, sorell, cefalbpodes, palomida- 6s rnés abundant allí on la seva biologia i les 
característiques ambientals s6n rnés adequades. 



ABSTRACT 

The production in the Canary-African zone is very high, which is a direct consequence 
of the Canary current. Several upwelling strategies are pointed out: as a result of the coast 
line structure, the bottom structure, and most important, the collision of the Canary cur- 
rent with the intertropical water mass from the Mauritanian zone. The effect of island 
mass due to the Canary Island increase the global productivity in the area. The ecological 
distribution of the most important species, fishei-y resources, is closely related with the 
oceanographic characteristics and each species -sardine, sardinelle, chub mackerel, horse- 
rnackerel, skipjak cefalopod- is especially abundant where the biological and environrnen- 
tal conditions are best suited to it. 

RESUMEN 

La producción de la zona canario-africana es muy elevada como consecuencia de la 
presencia de la corriente de Canarias. Se observan allí diversas estrategias de procesos de 
afloramiento: algunos son Favorecidos por la estructura de la línea de la costa, otros por la 
del fondo y finalmente, el más importante es producido por el choque de las aguas frías de 
la comente de Canarias con las intertropicales de la costa mauritana. El efecto de masa de la 
isla de las Canarias incrementa la productividad global. La distribución ecológica de las 
especies más importantes desde el punto de vista de la explotación pesquera está estrecha- 
mente ligada a la dinámica descrita, y cada especie es más abundante allí donde su biolo- 
gía y las características ambientales son mds apropiadas. 
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