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Tres peixets hi ha dins la mar 

mirau com neden, mirau com neden 
tres peixets hi ha dins la mar però un se'n vol anar. 

 
Dos peixets hi ha dins la mar 

mirau com neden, mirau com neden 
dos peixets hi ha dins la mar però un se'n vol anar. 

 
Un peixet hi ha dins la mar 

mirau com neda, mirau com neda 
un peixet hi ha dins la mar però aquest se'n vol anar. 

 
Cap peixet hi ha dins la mar 

ja no neden, ja no neden 
cap peixet hi ha dins la mar. 

 
 
 

Cançó de bressol 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 La zones costaneres contenen una gran diversitat d’ecosistemes i alguns dels 
hàbitats més productius del món. Aquesta elevada productivitat ha estat una de les 
causes perquè l’ésser humà, des de temps enrere, s’hagi encaminat ha obtenir part 
d’aquesta producció de recursos. La pesca és l’activitat recol·lectora més important 
del nostre sistema econòmic i com a tal està sotmesa al funcionament dels 
ecosistemes marins, establint-se una fortíssima relació entra aquesta activitat i 
l’entorn natural (Marí, 1991). Segons Jackson et al. (2001) la pesca ha estat el 
primer impacte de l’home sobre el mar a més de ser, a nivell global, la principal 
amenaça dels ecosistemes costaners podent arribar a provocar efectes més greus 
que la contaminació, la degradació de la qualitat de l’aigua i l’escalfament global. 
Aquesta activitat provoca canvis en les espècies objectiu de la pesca com a nivell de 
l’ecosistema arribant a alterar la composició específica de les comunitats i canvis 
associats a les relacions interespecífiques (Jackson & Sala, 2001). Tot això ha 
tingut uns efectes com són la pèrdua de qualitat de les captures per mor de la 
rarefacció/desaparició dels grans peixos predadors (Myers & Worm, 2003) que a la 
vegada són els més vulnerables i els més preuats (Birkeland & Dayton, 2005). 
Aquestes espècies presenten una difícil recuperació i han estat substituïdes 
progressivament per altres espècies normalment d’un nivell tròfic inferior (Zeller & 
Russ, 2004). Al llarg dels anys, s’ha vist doncs, com el nivell tròfic mitjà de les 
espècies capturades ha anat disminuint amb un clar efecte sobre el funcionament 
de tot l’ecosistema (Pauly et al., 1998). La pesca generalment selecciona els 
individus més grans, els més madurs, imposant una selecció que funciona de 
manera oposada a les causes que provoquen la mortalitat natural. Un dels efectes 
més previsibles que provoca  la pesca és la reducció de les classes d’edat més grans 
(Berkeley et al., 2004). 
 
 A nivell local, i concretament a l’illa de Menorca, aquests efectes no arriben a 
ser tan greus tanmateix  la rarefacció en les captures de determinades espècies i en 
una disminució de la seva talla (obs. pers.) a causa d’una pressió pesquera que ha 
augmentat en les darreres dècades. La pesca professional artesanal no ha quedat 
exempta de la modernització/renovació que ha afectat a gran part de la flota 
malgrat no s’hagi fet amb el mateix grau que amb la flota d’arrossegament. Aquest 
procés no ha afectat tant a l’ormeig vist que es segueixen utilitzant les xarxes i el 
palangre a pesar de l’abandó de la nansa (a Menorca es va utilitzar fins l’any 2003). 
Els pescadors no poden augmentar l’esforç pesquer així com està definit en l’àrea 
Mediterrània: temps de pesca i potència. Per això, els pescadors tracten sempre de 
maximitzar la mortalitat per pesca. L’únic mecanisme que tenen per augmentar la 
captura sense augmentar l’esforç és incrementant la capturabilitat, fet que 
s’aconsegueix mitjançant la incorporació de noves tecnologies. La incorporació 
d’aparells de posicionament i lectura del fons marí comporten un augment de la 
precisió i millor selecció de la zona a l’hora de calar els ormeigs. Tot aquest procés 
s’ha donat paral·lelament amb la reducció del número d’embarcacions i pescadors 
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professionals que ha passat de 182 embarcacions amb 381 tripulants l’any 1978 a 
70 embarcacions i 99 tripulants l’any 2009 (OBSAM, dades inèdites). 
 
 La zona costanera és, a més, on concorren la pesca artesanal d’arts menors i 
la pesca recreativa (submarina, des d’embarcació i terrestre), fet que incrementa 
notablement la pressió exercida damunt certes espècies. El fet de no tenir en 
compte la contribució de la pesca recreativa posa en perill un important recurs 
ecològic i econòmic (Cooke & Cowx, 2004). 
 
 En les dues darreres dècades la pesca esportiva i la pesca submarina s’han 
vist notablement afavorides tant per la millora de les comunicacions per terra com 
per la creixent popularització que ha experimentat la nàutica. En conseqüència, la 
pressió pesquera a la franja litoral s’ha incrementat de manera considerable en els 
darrers anys. El número total de llicències de pesca recreativa a Menorca a passat 
de 1752 l’any 2000 a 3506 l’any 2009, i el número de llicències de pesca submarina 
ha passat de 140 a 286 en el mateix període anterior (OBSAM, dades inèdites). 
 
 Pel que fa a la pesca submarina, la selectivitat cap el exemplars més grossos 
de les espècies més interessants és molt elevada així com també ho és la seva 
efectivitat atès que aquesta modalitat permet triar activament la presa, la 
capturabilitat de la qual no depèn de la seva densitat tal i com passa amb la pesca 
de superfície (Hansen et al., 2000). El fet de ser una pesca activa elimina la 
capacitat d’autoregulació donada per la baixa densitat de les possibles presses 
contràriament al què passa amb les altres modalitats de pesca. La taxa de captura 
de la pesca submarina és independent de la densitat d’individus. Algunes de les 
espècies que són objectiu de la pesca submarina tendeixen a evitar les àrees amb 
més explotació pesquera, que són les zones més properes a la costa i menys 
profundes. El comportament d’individus grans de les espècies més mòbils objectiu 
de la pesca submarina sembla haver estat alterat. Una de les conseqüències ha 
estat el seu desplaçament cap a aigües més pregones (Harmelin, 1987). Les aigües 
més somes són importants en relació amb els recursos tròfics per espècies com 
l’orada i el llop. Per les espècies estrictament carnívores que s’alimenten d’individus 
petits, el fet d’haver de desplaçar-se cap a zones més profundes limita molt la font 
d’aliment vist que a més fondària no hi ha individus petits. La pesca submarina 
genera limitacions ambientals que poden tenir importants efectes locals en 
l’estructura i dinàmica poblacional particularment en les zones poc profundes 
(Jouvenel & Pollard, 2001). 
 
 Tot i que la pesca submarina es practica sobre moltes espècies, els efectes 
d’aquesta modalitat són particularment notables sobre l’abundància d’espècies 
altament vulnerables caracteritzades per una vida llarga, creixement lent, una 
maduració tardana i baix potencial reproductor, nivell tròfic alt i notablement 
sedentàries (García-Rubies & Zabala, 1990; Russ & Alcala, 1998; Sluka & Sullivan, 
1998; Coleman et al., 2000; Coll et al., 2004; Rius, 2007; Lloret et al., 2008). La 
captura d’individus de gran talla pot afectar de manera adversa el potencial 
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reproductor d’aquest grup d’espècies ja que les femelles grans són més fèrtils, es 
reprodueixen durant un període de temps més llarg, fresen ous de major tamany  i 
les seves larves tenen una taxa de supervivència més gran (Berkeley et al., 2004; 
Birkeland & Dayton, 2005).  
 
 L’exemple més paradigmàtic de tot el que s’ha exposat anteriorment és el dels 
anfossos (Epinephelus marginatus, E. costae i Mycteroperca rubra) que són espècies 
que presenten una inversió sexual, de femella a mascle, en una edat prou avançada 
situada entre els 8 i 12 anys. Així, amb una pesca intensa i recurrent no és estrany 
que molt pocs individus puguin arribar a assolir el canvi de sexe. Estudis 
poblacionals desenvolupats en àrees marines protegides han demostrat que els 
serrànids i, especialment les diferents espècies d’anfossos, són molt bon indicadors 
del grau d’explotació a un lloc determinat. En aquest sentit, l’estudi empíric dels 
impactes de la pesca submarina només ha estat possible amb la disponibilitat 
d’àrees marines protegides a tota la Mediterrània (8 d’elles a les Illes Balears) on es 
disposava de zones amb diferent nivell de protecció, permetent o prohibint diferents 
modalitat de pesca (Servei de Recursos Marins. DG de Pesca del Govern de les Illes 
Balears, 2008). La significativa recuperació de les poblacions de certes espècies en 
zones on són permeses totes les modalitats de pesca costanera tant professional 
com recreativa llevat de la pesca submarina són una prova important de l’impacte 
d’aquesta activitat (Reñones et al., 1999; Coll et al., 1999; García-Rubies & Coll, 
2004; Lloret et al., 2008). En efecte, l’expansió de la pesca submarina a partir del 
anys ’50 suposa un mitjà d’extracció molt més efectiu que el que produeixen les 
arts de pesca tradicionals (Coll et al., 1999). 
 
 Igualment, és important assenyalar que és al litoral on és produeixen més 
agressions antròpiques alienes a la pesca (construccions, abocaments, etc). Les 
zones poc profundes de la zona costanera tenen un paper important en els estadis 
de desenvolupament de vàries espècies de peixos demersals. La degradació dels 
hàbitats costaners els quals constitueixen els fons nursery grounds de moltes 
espècies de peixos litorals pot provocar una gran inestabilitat en la mida de les 
poblacions locals de peixos (Vigliola et al., 1998).    
 
 Un altre aspecte que pot tenir els seus efectes negatius en les comunitats de 
peixos litorals i que és relativament recent, és l’arribada d’espècies íctiques 
invasores arran de l’escalfament de les aigües de la Mediterrània. De fet, ja s’ha 
citat la presència de l’espècie Fistularia commersonii en aigües de les Illes Balears 
(Mas et al., 2009) advertint de la possibilitat de generar efectes imprevisibles en les 
comunitats de peixos natius litorals donat el seu caràcter depredador d’alevins i 
petits peixos litorals. 
   
 En aquest context, Espais de Natura del Govern de les Illes Balears 
encarrega a l’OBSAM l’elaboració d’un estudi que permeti l’avaluació de les 
poblacions de peixos vulnerables a la pesca en fons de roca en l’àrea marina del 
Parc Natural de s’Albufera des Grau. En particular, les espècies íctiques que 
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habiten els fons rocosos semblen especialment vulnerables a l’explotació pesquera 
com a conseqüència de les seves característiques vitals (Jennings et al., 1999; 
Hawkins et al., 2000). Dita àrea queda compresa entre el port d’Addaia-Macaret-
Cala Molí i es Grau, ambdues àrees són zones d’amarrament d’embarcacions, 
moltes d’elles d’afeccionats a la pesca, i ports refugi d’embarcacions de pesca 
professional pertanyents a les confraries de pescadors de Maó i Fornells. Aquesta 
situació fa que la pressió pesquera que s’exerceix dins l’àrea marina del PN zona 
pugui ser prou elevada.   
 
 

2.  ANTECEDENTS  
 
 El parc natural de s’Albufera des Grau, l’illa d’en Colom i el Cap de Favàritx 
es va creat l’any 1995 (Decret 50/1995)1. Però ja l’any 1980 la Doctora Maria Àngels 
Cardona va proposar la zona d’es Port d’Addaia, Cala den Caldes, Cap de Favàritx, 
Capifort i les platges de Capifort, així també la zona de s’Albufera des Grau, com a 
zones a preservar pel seu interès botànic i/o ecològic (entre d’altres zones) 
(Cardona, M. A. 1980). Per a la Dra. Cardona l’albufera des Grau i l’illa den Colom 
van ser el seu principal objectiu de protecció com a reserva integral d’interès 
científic (Martí, J. M. 2011). Tot i això, no és fins l’any 1986 on es declara l’àrea de 
l’albufera ANEI (àrea natural d’especial interès) (Llei 4/1986)2. Aquesta figura de 
protecció implica una restricció dels usos del sòl que se’n poden fer. Posteriorment, 
la Llei 1/19913 defineix 3 ANEIs a l’àrea actual del parc natural i declara tots els 
illots de Menorca amb una categoria equivalent a la d’ANEI. Al mateix temps, a la 
disposició addicional tercera de la llei 1/1991 es redacta que el Govern promourà la 
declaració d’Espai Natural Protegit, d’acord amb allò que preveu la Llei 4/19894 de 
conservació dels espais naturals, l’àrea de s’Albufera des Grau i illa den Colom, fet 
que succeir 4 anys després. Seguint cronològicament, l’any 1993 es declara 
Menorca com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO, on es va proposar l’ANEI de 
s’Albufera des Grau com a nucli de dita reserva. Amb la creació del PN l’any 1995 
(Decret 50/1995), es defineix la zona nucli de la reserva de la biosfera l’àrea del PN i 
la resta de l’ANEI, fora del límit del PN, es cataloga zona tampó.  
 
 No és fins l’any 2003 que s’inclou la part marina al PN i es creen diverses 
reserves naturals (Decret 51/2003)5. La zona marina del PN és, en aquest moment, 
la segona àrea marina que gaudeix d’alguna figura de protecció, ja que la primera 
                                                           
1 Decret 50/1995, de 4 de maig, pel qual es declara parc natural l’albufera des Grau, l’illa d’en Colom i 
el cap de Favàritx. (BOCAIB núm.64 20-05-1995). Derogada. 
2 Ley 4/1986, de 7 de mayo, de Declaración de “S’Albufera d’Es Grau” como Area Natural de Especial 
Interés. (BOE núm. 180 29-7-1986). 
3 Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció 
de les illes Balears. (BOCAIB núm. 31 9-03-1991). 
4 Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre. (BOE 
núm. 74 28-03-1989). Derogada per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat. (BOE núm. 299 14-12-2007). 
5 Decret 51/2003, de 16 de maig, de l’ampliació del parc natural de s’Albufera des Grau i de la 
declaració de les reserves naturals de les illes des Porros, s’Estany, la bassa de Morella, es Prat i l’illa 
den Colom. (BOIB núm. 82 10-06-2033) 
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va ser la Reserva Marina del Nord de Menorca l’any 1999 (Ordre del 15 de juny de 
1999)6. A partir de l’ampliació, la part marina del PN entra a formar part de la zona 
nucli de la Reserva de la Biosfera (única zona marina inclosa en aquesta categoria).  
 
 L’any 2000 es va proposar una llista de llocs d’importància comunitària (LIC) 
on s’incloïen la zona d’Addaia a s’Albufera i la zona de s’Albufera des Grau (ambdós 
d’àmbit marí i terrestre). I l’any 2004 es va proposar la zona de Cala en Brut 
(estrictament marí). Els LIC són àrees territorials que contenen els hàbitats i les 
espècies representatives de la seva regió biogeogràfica, que a la vegada s’han de 
trobar inclosos als annexos de la “Directiva Hàbitats”7. L’any 2006 (Acord de Govern 
de 20068, Decret 28/20069 i Decret 29/200610) s’amplia i s’aprova la llista dels LIC i 
es declaren Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Així, l’estructura de les 
zones incloses a la Xarxa Natura 2000 del PN queda resumida com a LIC Cala en 
Brut, d’àmbit marí per la presència de praderies de Posidonia oceanica; la zona de 
s’Albufera des Grau i la zona d’Addaia a s’Albufera queden catalogades com a LIC i 
ZEPA, la inclusió de la part marina d’aquestes dues zones es troba avalada per la 
presència de praderies de posidònia, de grans cales i badies poc profundes i de 
llacunes costaneres, a la vegada de trobar-s’hi espècies com Caretta caretta (Fitxa 
de cada LIC, Xarxa Natura 2000).  No es vol concloure l’apartat normatiu i legislatiu 
d’aquest espai natural protegit sense mencionar l’existència del pla d’ordenació dels 
recursos naturals (PORN) (Acord de Govern 2003)11 i del pla de gestió dels lloc 
d’importància comunitària (LIC) d’Addaia i s’Albufera des Grau (Decret 28/2007)12.  
 
 Per altra banda, els estudis sobre la ictiologia de la zona marina es remunten 
a l’any 1979 (Demestre, M. et al. 1979), la qual va fer el primer cens de peixos a la 
mediterrània occidental i ho va fer a Menorca amb aquest estudi. Dins l’àrea actual 
de la part marina del PN es van censar espècies íctiques litorals a la platja des Grau 
i a sa Gola i a l’interior del port d’Addaia. D’aquest estudi s’ha de destacar la 
presència de Syngnathus abaster (agulleta de riu) a la zona estudiada des Grau. És 
                                                           
6 Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 15 de juny de 1999, per la qual s’estableix la 
reserva marian del Nord de menorca, i es regules les activitats a desenvolupar-hi. (BOCAIB núm. 81 
24-06-1999), modificada per l’ordre de 18 de desembre de 2002 (BOIB núm. 156 28- 12-2002). 
7 Directiva 92/43/CEE del Consell Europeu, de 21 de maig de 1992, relatiu a la conservació dels 
hàbitats naturals i la fauna i flora silvestre (Directiva Hàbitats). (DO L núm. 206 22-07-1992). 
8 Acord del Consell de Govern, de dia 3 de març de 2006, pel qual s'aprova definitivament la llista de 
Llocs d'Importància Comunitària (LIC) aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 
2000 en l'àmbit de les Illes Balears. (BOIB núm. 38 16-03-2006).  
9 Decret 28/2006, de 24 de març, pel que es declaren Zones d’Especial Protecció par a les Aus (ZEPA) 
en l’àmbit de las Illes Balears. (BOIB núm. 47 1-04-2006) 
10 Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova l'ampliació de la llista de Llocs d'Importància 
Comunitària (LIC) i es declaren més Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en l'àmbit de les 
Illes Balears. (BOIB núm. 51 06-04-2006).  
11 Acord del Consell de Govern, de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla 
d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, (BOIB núm. 89 26-06-2003), que deroga 
l’Acord del Consell de Govern, de 4 de maig de 1995, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels 
Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, illa d'en Colom i cap de Favàritx. (BOCAIB núm. 64 20-05-
1995). 
12 Decret 28/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Pla de Gestió dels Llocs d'Importància 
Comunitària (LIC) d'Addaia a s'Albufera (ES0000233) i s'Albufera des Grau (ES0000234). (BOIB núm. 
61 24-04-2007).  
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una espècie catalogada en perill crític que es va extingir l’any 1988 al Grau (Mayol, 
J. et al. 2000 Llibre vermell dels peixos de les Balears). Actualment és una espècie 
rara a les Balears, però és freqüent i abundant a la badia d’Addaia i a la badia de 
Fornells (Cardona, Ll. et al. 2002). L’any 2003 el Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes- CSIC (CEAB) va avaluar el fons marí de l’àrea marina del Parc Natural de 
s’Albufera des Grau (Ballesteros, E. et al 2003) amb acord de la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern de les Illes Balears, per dotar a l’administració de la informació 
adequada per la gestió de l’àrea marina del parc. Per altra banda, l’OBSAM i la 
Direcció General de medi rural i marí duen a terme el seguiment de les praderies de 
Posidonia oceanica des de l’any 2001, on a la zona del parc, hi existeixen dues 
zones de mostreig sensibles a possibles alteracions. Una estació es situa pròxima a 
la badia des Grau i la segona a l’entrada de la badia d’Addaia.  
 
 

 
3. ZONA D’ESTUDI 

 
Les zones d’estudi o estacions de mostreig seleccionades dins l’àrea marina 

del PN han estat: ets Armaris, sa Punta des Timons, el Cap de Mossèn Vives i sa 
Punta de sa Galera (Figura 1). La tria de les estacions de mostreig, com s’havia 
advertit a la proposta d’estudi presentada, no era definitiva sinó que estava 
condicionada a la idoneïtat de la tipologia de fons tan pel que fa a les seves 
característiques referents a la seva composició, com a aconseguir que les estacions 
siguin raonablement comparables entre elles. La principal complicació per la tria 
d’estacions comparables entre elles és la geologia de la zona composada 
primordialment per materials amb una estructura massiva i un important grau de 
duresa. Això fa que la majoria de fons estiguin conformats per roca homogènia 
quan de fet el que es busca per aquesta classe d’estudis són fons formats per blocs 
que són els que ofereixen una màxima complexitat traduint-se, generalment, amb 
una major diversitat biològica. Aquests condicionants han provocar petits canvis en 
l’elecció definitiva de les estacions de mostreig donant lloc a la substitució de sa 
Punta de sa Font per sa Punta des Timons i a la supressió de l’estació del Cap 
Mestral arran d’una tipologia de fons poc apta. 
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 Figura 1. Mapes de la situació i localització dels punts de mostreig dins i fora de l’àrea marina 
del PN de s’Albufera des Grau 
 

Un altre fet que ha comportat una modificació de les zones de mostreig ha 
estat la conveniència i l’acord entre els tècnics de l’OBSAM i els del PN de mostrejar 
una estació situada a una profunditat superior als 20 m. Així, aquesta estació 
profunda es va situar mar endins a la zona de sa Punta des Timons. 
 

Un altre canvi que s’ha acordat entre els tècnics de l’OBSAM i els del PN i 
que afecta les zones de mostreig situades fora de l’àrea marina del PN, va ser la 
supressió de l’estació situada a la zona de sa Punta Grossa per una altra situada a 
la Llosa de ses Egus localitzada a llevant de l’Illa d’en Colom. Aquesta modificació té 
la seva causa en la proximitat de la zona de sa Punta Grossa amb l’estació de sa 
Punta des Redoble. Dita estació forma part del seguiment d’espècies vulnerables a 
la pesca a la Reserva Marina del Nord de Menorca i considerada zona control fora 
dels límits de la Reserva. Aquest aspecte va fer que s’establís contacte amb els 
tècnics del Servei de Recursos Marins de la DG de Medi Rural i Marí del Govern de 
les Illes Balears per sol·licitar les dades referents a l’estació de la Punta des 
Redoble. Per tant, la modificació abans esmentada suposa afegir més dades a 
aquest estudi a més d’ajudar a configurar un mapa amb punts de mostreig més 
complet.    

 
En definitiva, s’han realitzat un total de 56 mostrejos, 40 dins l’àrea marina 

del PN i 16 fora d’aquesta. L’àrea mostrejada total és d’1,4 hectàrees corresponent a 
2,8 km lineals. 
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4. METODOLOGIA 
 
 

 4.1.  LA PRESA DE DADES 
 
 
 L’estructura de l’hàbitat 
 
 L’estructura de l’hàbitat té efectes sobre la composició i diversitat de les 
comunitats, en aquest cas, sobre les comunitats marines litorals. D’aquí la 
importància de descriure/quantificar les variacions que es donen, a nivell d’hàbitat, 
per entendre la dinàmica de les poblacions d’organismes marins costaners. La 
variació de l’estructura de l’hàbitat pot, per exemple, interferir amb la predació 
facilitant o dificultant les possibilitats de refugi (amagatall), o condicionant els 
elements de l’hàbitat rellevants pels organismes (recursos). 
 
 A l’hora de mesurar aquesta estructura es distingeix entre heterogeneïtat, 
entesa com l’abundància relativa dels diferents components estructurals, i la 
complexitat o l’abundància absoluta dels components estructurals individuals 
(McCoy & Bell, 1991). 
 
 El càlcul de la heterogeneïtat, en relació als fons de roca, determina la 
proporció de clapes de diferents tipus de fons (roca homogènia, blocs, arenes, 
graves i fanerògames) dins el mosaic que formaria un fons de roca. Doncs, mesura 
el percentatge dels diferents tipus de fons dins la unitat de mostratge (cobertura). 
Pel que fa a la complexitat del fons, es mesura la topografia: el relleu, el número i 
mida de blocs, i la rugositat. La complexitat estructural és una de les principals 
característiques dels fons de roca on parets verticals, esquerdes, blocs i coves 
condicionen fortament la diversitat biològica. Com a exemple, algunes espècies 
demersals i bentòniques poc mòbils són afavorides en medis amb cavitats i 
esquerdes.   
 

• Heterogeneïtat: recobriment de cada tipus de substrat (fanerògames, arenes i 
graves, roca homogènia i blocs) a partir dels percentatges ocupats sobre un 
transsecte de 50 m de longitud. 

 
• Complexitat: mesura de diferents profunditats sobre el transsecte (inicial, final 

i mitjana). El relleu del fons (sensu Lukhurst & Lukhurst, 1978), és la diferència 
entre la longitud real i la longitud lineal que s’ha determinat de visu en base a una 
escala de 4 graus: 

 
- 1: relació entre la longitud real i la lineal igual a 1 o lleugerament superior a 

1. 
- 2: relació entre ambdues longitud clarament superior a 1. 
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- 3: relació entre la longitud real i la lineal superior a 1,5 
- 4: relació entre la longitud real i la lineal al voltant de 2. Presència de 

fissures importants ocupant més del 25 % de la longitud del transsecte i/o grans 
variacions verticals.   

 Paral·lelament, s’ha tipificat la natura física del fons diferenciant roca 
homogènia (RHOM) i número i mida de blocs classificant-los en: grans blocs (Ø> 2 
m; GB), blocs mitjans (1m < Ø < 2m; MG) i petits blocs (Ø < 1 m; PB).  
El pendís del substrat s’ha establert amb una escala de l’1 al 4: 
 

- 1: un pendís entre 0 i 30º. 
- 2: de 30 a 60º. 
- 3: de 60 a 90º. 
- 4, si el pendís supera els 90º formant superfícies extraplomades. 

 S’ha tingut en compte la presència d’hàbitats peculiars: coves, grans 
extraploms, o herbassars de Cymodocea nodosa. 
 
 
 Els inventaris visuals  
 
 El mètode de mostreig utilitzat per aquest propòsit és l’inventari visual amb 
l’ajut de l’escafandre autònom. Els comptatges visuals no destructius representen 
un mètode relativament vàlid per a les espècies nedadores a més de deixar el 
poblament intacte (Garcia-Rubies, 1997). Aquest mètode permet una avaluació 
qualitativa i quantitativa relativament ràpida de la ictiofauna d’una zona 
determinada, i la seva eficàcia en la caracterització i comparació de la ictiofauna 
litoral sobre substrat rocós a la Mediterrània ha estat abastament comprovada 
(Bell, 1983; Harmelin, 1987; Garcia-Rubies i Zabala, 1990; Francour, 1991; entre 
molts d’altres). Donat que el seguiment dels fons de roca es realitza sobre les 
espècies vulnerables a la pesca, la majoria de les quals són nedadores, i no sobre la 
totalitat d’espècies de l’ecosistema es redueix l’error de mostreig causat pel 
comportament críptic d’algunes espècies. L’exactitud dels censos millora 
considerablement quan el número d’espècies és reduït respecte tota la comunitat 
íctica (Discret Group Censusing; Green & Alevizon, 1989). A més, la precisió en la 
presa de dades mitjançant aquest mètode pot acurar-se pel fet que es realitzen 
diverses rèpliques.  
 
 Per aquest seguiment s’ha seleccionat, entre les diferents opcions de 
comptatges visuals, els transsecte fix. La mesura del transsecte escollit és de 50 m  
de llarg per 5 m d’ample (250 m2) (Harmelin-Vivien et al., 1985). D’aquesta forma, 
es creu que és el mètode que més bé s’adapta a l’estudi pretès en oferir un bon 
equilibri entre el comptatge de les espècies més aviat nedadores i que possiblement 
s’hagueren pogut avaluar mitjançant el mètode del punt fix, i l’inventari de les 
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espècies bentòniques o bentòniques estrictes per les quals el mètode del transsecte 
és el millor (Garcia-Rubies, 1997). 
 
 El protocol a l’hora de realitzar els comptatges va consistir en 8 rèpliques en 
dies diferents i entre les 10 i les 13 hores del matí durant els mesos de juliol i agost. 
Els censos es van realitzar sobre un transsecte de 50×5 m els quals es varen 
recórrer 3 vegades (comptatge d’espècies nedadores, comptatge d’espècies 
críptiques i caracterització de l’hàbitat). Juntament amb la replicació espacial dels 
transsectes s’han tingut en compte les possibles variacions temporals que es 
puguin donar en la densitat de les espècies avaluades podent dependre aquesta de 
canvis en les condicions meteo-marines, l’hora del dia, la presència de depredadors, 
etc així com ho suggereixen Harmelin-Vivien et al., (1995).  
 
 Al llarg dels transsectes es va estimar la talla i el nombre de les espècies 
considerades vulnerables a la pesca (Taula 1). Les talles es varen estimar en classes 
de talla de 2 cm. L’error d’estimació visual de les talles és mínim en exemplars de 
fins a 20 cm de longitud total però tendeix a incrementar-se en classes de talla 
superiors, en les quals s’ha comprovat una certa subestimació de la mida real. 
Malgrat l’error inherent a l’observador, ha estat demostrat que a partir dels 
inventaris visuals es podia obtenir una distribució de talles que no diferia 
significativament de la real en individus de fins a 38 cm de longitud real 
(Macpherson et al., 2000), sempre amb un marge de ± 2 cm. En qualsevol cas, per 
reduir al màxim l’error de mostreig a l’hora d’estimar les talles s’han realitzat 
nombrosos entrenaments amb peixos de plàstic que han servit a l’observador per 
saber quin tipus d’error té i corregir-lo així com ho suggereixen Bell et al., (1985). 
Pel que fa a les espècies gregàries, es varen classificar en classes d’abundància pre-
establertes seguint una progressió geomètrica de classe 2 (1; 2-4; 5-10; 11-30; 31-
50; 51-100; etc).  
 
 

 4.2.  LES ESPÈCIES VULNERABLES A LA PESCA 
 
 La selecció d’espècies vulnerables a la pesca inclou 17 espècies pertanyents a 
8 famílies. Aquest conjunt d’espècies costaneres de substrat rocós són objectiu de 
la pesca professional d’arts menors, de la pesca submarina i recreativa de 
superfície. Moltes d’aquestes presenten un territori (home range) reduït i amb un 
fort comportament espacial. (Taula 1).  
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Espècie Família Nom comú 
Conger conger Congridae Congre 
Dicentrarchus labrax  Serranidae Llop 
Diplodus puntazzo Sparidae Morruda 
Diplodus sargus Sparidae Sarg 
Diplodus vulgaris Sparidae Variada 
Epinephelus costae  Serranidae Nero 
Epinephelus marginatus Serranidae Anfós 
Labrus merula Labridae Tord massot 
Labrus viridis Labridae Grívia 
Muraena helena Muraenidae Morena 
Mycteroperca rubra Serranidae Gitano 
Phycis phycis  Gadidae Mòllera de roca 
Sciaena umbra Scieanidae Escorball 
Scorpaena porcus  Scorpaenidae Rascla 
Scorpaena scrofa Scorpaenidae Cap Roig 
Sparus aurata  Sparidae Orada 
Spondyliosoma cantharus Sparidae Càntera 
Seriola dumerili Carangidae Cirviola 
Sphyraena spp. Sphyraenidae Espet 

 Taula 1. Llistat d’espècies vulnerables a la pesca (nom científic, família i nom comú). 
 
 La majoria de les espècies pertanyen a les categories 3, 5 i 6 de Harmelin 
(1987). A continuació es descriuen breument les categories a les quals pertanyen 
les espècies vulnerables seleccionades. 
 
  Categoria 1: peixos nectònics que es mouen en aigües lliures, generalment 
molt mòbils i de caràcter erràtic. Poden formar bancs i són d’activitat generalment 
diürna. En aquesta categoria hom troba tres estratègies alimentàries: planctòfags, 
omnívors micròfags i carnívors. Entre elles trobem Dicentrarchus labrax, Sphyraena 
ssp, i Seriola dumerili. Posat que en aquesta categoria les espècies presenten un 
comportament molt mòbil i formant bancs, els individus observats no s’han tractat 
estadísticament.  
 Categoria 3: peixos característicament necto-bentònics, en general mesòfags, 
que efectuen desplaçaments verticals mitjans i horitzontals importants, però amb 
una marcada fidelitat a zones determinades. Tots pertanyen a la família dels 
espàrids (Diplodus puntazzo, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Sparus aurata i 
Spondyliosoma cantharus) i presenten una activitat bàsicament diürna. Aquesta 
categoria és força cobejada pels pescadors professionals, esportius i la pesca 
submarina. Per aquest motiu, la riquesa específica o la densitat d’aquesta categoria 
és un bon indicador del grau d’explotació o de protecció d’una zona determinada 
(Garcia-Rubies, 1997). 
 
 Categoria 5: peixos necto-bentònics mesòfags o carnívors, marcadament 
sedentaris, amb desplaçaments verticals i horitzontals poc importants. Els làbrids 
(Labrus merula i L. viridis) i els serrànids (Epinephelus costae, E. marginatus i 
Mycteroperca rubra) en serien els representants més típics. Aquesta categoria conté, 
igual que l’anterior, espècies molt preuades per a la pesca professional i la pesca 
submarina 
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 Categoria 6: peixos necto-bentònics molt sedentaris amb desplaçaments 
verticals gairebé nuls i horitzontals poc importants, que depenen d’un cau on hi 
troben un recer momentani o un repòs cíclic. Poden presentar una activitat diürna  
o nocturna. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les espècies Conger conger, 
Muraena helena, Sciaena umbra, Scorpaena porcus i S. scrofa i Phycis phycis. 
 
 En relació amb els nivells tròfics (TL) de les espècies considerades 
vulnerables, 11 d’aquestes són macrocarnívors presentant valors elevats propers a 
4,00: Conger conger, Muraena helena, Sphyraena ssp, Seriola dumerili, Phycis 
phycis, Scorpaena porcus, S. scrofa, Epinephelus costae, E. marginatus,  
Mycteroperca rubra i Dicentrarchus labrax. El següent nivell tròfic (TL: 3,40) inclou 5 
espècies (Diplodus vulgaris, Sparus aurata, Labrus merula, L. viridis i Sciaena 
umbra) on la seva dieta està composada per invertebrats malgrat que algunes 
d’aquestes espècies també incorporen petits peixos. Per acabar, el nivell tròfic més 
baix (TL: 3,1) correspon als omnívors representats en aquest cas per 3 espècies 
(Diplodus puntazzo, Diplodus sargus i Spondyliosoma cantharus). (Taula 2). 
 
 Pel que fa a les categories establertes en la llista vermella dels peixos de les 
Balears (Mayol et al., 2000), les catalogades com a vulnerables són les espècies 
amenaçades que estan sotmeses a una regressió certa, en biomassa o població, i 
que suposen un risc d’extinció futura. Un dels criteris que s’ha seguit és la 
desaparició o rarefacció en una gran part del litoral, per efectes de l’explotació o 
altres factors, i una tendència demogràfica negativa en els darrers 20 anys. 
Després, les catalogades com a quasi amenaçades, o espècies de risc menor, 
s’aproximen a ser qualificades com a vulnerables atès que estan sotmeses a una 
explotació humana molt important. (Taula 2). 
 
 
 El sistema de lògica difusa (Fuzzy Expert System; Cheung et al., 2005) 
estima la vulnerabilitat front al risc d’extinció de les espècies íctiques per l’impacta 
de la pesca. Aquest sistema integra el cicle biològic i les característiques ecològiques 
de les espècies com per exemple la talla màxima (Lmax) definida per la talla 
asimptòtica, l’edat màxima (Tmax), l’edat de primera maduresa sexual (Tm), el 
coeficient de creixement K del patró de creixement definit per l’equació de von 
Bertalanffy, la distribució geogràfica de les espècies, la fecunditat i el comportament 
espacial. Doncs, el resultat és un coeficient on el valor 100 representa la 
vulnerabilitat màxima. (Taula 2).   
 
 Paral·lelament, les espècies Epinephelus marginatus i Sciaena umbra estan 
incloses dins l’Annex III dels Convenis de Barcelona i Berna. A més, E. marginatus 
està inclòs dins el llibre vermell de la UICN. (Taula 2). 
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Lmax Lm Cat. Esp Nivell tròfic (TL) 
Llista vermella Mayol et al., 

2000 
Vulnerabilitat (Fuzzy Expert System; Cheung et 

al., 2005) 
Conger conger 300 50-75 6 4,29 ± 0,75   Molt alta vulnerabilitat (86/100) 
Dicentrarchus labrax  100 25-35 1 3,79 ± 0,60 Espècie vulnerable Alta vulnerabilitat (57/100) 
Diplodus puntazzo 40 21¹ 3 2,86 ± 0,37   Baixa a moderada vulnerabilitat (34/100) 
Diplodus sargus  40 21¹ 3 3,04 ± 0,29   Alta vulnerabilitat (63/100) 
Diplodus vulgaris1 30 18 3 3,24 ± 0,37   Baixa a moderada vulnerabilitat (33/100) 
Epinephelus costae  100 30-35 5 3,87 ± 0,61 Espècie quasi amenaçada Alta a molt alta vulnerabilitat (66/100) 
Epinephelus marginatus 100 49 5 3,73 ± 0,57 Espècie quasi amenaçada Molt alta vulnerabilitat (72/100) 
Labrus merula   45 15-20² 5 3,18 ± 0,39 Espècie vulnerable Moderada vulnerabilitat (44/100) 
Labrus viridis  50 16 5 3,81 ± 0,64 Espècie vulnerable Baixa a moderada vulnerabilitat (34/100) 
Muraena helena  100 75 6 4,18 ± 0,61   Alta a molt alta vulnerabilitat (74/100) 
Mycteroperca rubra2 80 32-36² 5 4,13 ± 0,58 Espècie quasi amenaçada Molt alta vulnerabilitat (81/100) 
Phycis phycis  65 35-40 6 4,26 ±0,74   Moderada a alta vulnerabilitat (51/100) 
Sciaena umbra 50 25 6 3,70 ± 0,65 Espècie vulnerable Alta vulnerabilitat (64/100) 
Scorpaena porcus  30 9-11 6 3,93 ± 0,65   Alta vulnerabilitat (60/100) 
Scorpaena scrofa 60 13-16 6 4,27 ± 0,73 Espècie quasi amenaçada Alta a molt alta vulnerabilitat (68/100) 
Sparus aurata  70 27-30 3 3,26 ± 0,48 Espècie vulnerable Baixa a moderada vulnerabilitat (35/100) 
Spondyliosoma cantharus  40 20² 3 3,29 ± 0,43   Moderada a alta vulnerabilitat (52/100) 
Seriola dumerili 188 110-115* 1 4,50 ± 0,80 Espècie quasi amenaçada Moderada a alta vulnerabilitat (54/100) 
Sphyraena spp. 100 26** 1 4,31 ± 0,76   Alta a molt alta vulnerabilitat (69/100) 
  Taula 2. Taula amb les espècies que s’ha considerat vulnerables a la pesca. La talla màxima (Lmax) i la talla de primera maduresa sexual (Lm) està en 
centímetres. La talla de primera maduresa sexual per l’espècie Seriola dumerili no fa referència a la talla màxima sinó que ve donada per la seva talla 
estàndard(*). La categoria espacial (Cat. Esp) a la que pertanyen les espècies segons la relació que presenten aquestes amb el fons (Harmelin, 1987). Categoria 
de la llista vermella dels peixos de les Balears (Mayol et al., 2000) segons el seu estat de conservació seguint criteris de la UICN (Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura). Grau de vulnerabilitat de les espècies a partir d’un sistema de lògica difusa (Fuzzy Expert System) de Cheung et al. (2005).  
 
 Fonts: Lmax (Canyelles, DG Medi Rural i Marí); Nivell Tròfic de www.fishbase.com; Lm (Ungaro, 2008) excepte 1 (Mouine et al., 2011), 2 (www.fishbase.com), 3 
(Jimémez et al., 2007), 4 (Sohair M. Allam et al., 2004) i ** (Riera & Linde, 2001)
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 4.3.  ELS DESCRIPTORS 
  

 Com ja s’ha dit, la situació de les poblacions íctiques objectiu de la pesca de 
la zona estrictament litoral pot arribar a ser preocupant, sinó ho és ja en algunes 
zones, a causa de l’explotació pesquera. Per això, s’han seleccionat una sèrie de 
descriptors/indicadors que reflecteixin d’una manera o altra l’efecte d’aquesta 
explotació. Els indicadors utilitzats es poden dividir en dues categories, una que fa 
referència als indicadors d’abundància/densitat i número d’espècies i famílies 
observades, i una altra categoria que fa referència als indicadors basats en les talles 
dels individus.   
 

- Número d’espècies: el número mitjà d’espècies observades a cada zona de 
mostreig i la presència o absència d’algunes d’elles. És un indicador simple de la 
incidència de la pesca en la comunitat. 

 
- Abundància/Densitat: s’expressa com el número d’individus per 250 m2 

equivalent a la superfície avaluada per transsecte.        
 

- Les talles: els indicadors basats en les talles són comunament utilitzats per a 
descriure la resposta de les comunitats de peixos als efectes de l’explotació 
pesquera (Shin, Y-J. et al., 2005). La talla dels organismes és un factor cabal per 
entendre els processos ecològics. Els canvis en la distribució de les talles poden 
tenir diferents causes però la més important és la generada per l’activitat pesquera 
pel fet que els individus més grans són els més preuats. Aquests indicadors són: 

 

• Talla mitjana:   ; on L és la talla d’un individu i N és el número 
total d’individus.  

• Talla màxima mitjana:   · )/ N ; on Lmaxj és la talla 

màxima observada en l’espècie j i Nj és el número d’individus de l’espècie j. 
• S20: número d’espècies amb individus amb una talla > 20 cm. 
• D20: número d’individus total, de totes les espècies, amb una talla > 20 cm. 
• Biomassa: per mitjà de les relacions talla-pes (W = aLb) s’han transformat les 

mesures d’abundància en biomassa (taula 3). 

 La talla màxima mitjana mesura l’abundància relativa d’individus petits i 
grans. Pel que fa als indicadors S20 i D20, aquests penalitzen zones on només hi ha 
individus petits on si només es tingués en compte l’abundància podria donar una 
informació esbiaixada. A més, el fet d’utilitzar aquesta talla és perquè per a moltes 
espècies vulnerables comença a ser una talla crítica de supervivència (Coll. J. com. 
pers.).   
 
 Tots aquests descriptors són molt sensibles als efectes de l’explotació 
pesquera així com també donen una resposta ràpida als efectes de  mesures de 
gestió (Nicholson, M. D. & Jennings, S., 2004). 
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 Espècie a  b 
Conger conger 0,0006  3,2200 
Dicentrarchus labrax  0,0051  3,1589 
Diplodus puntazzo 0,026  2,8188 
Diplodus sargus 0,0114  3,1317 
Diplodus vulgaris 0,0149  3,0058 
Epinephelus costae  0,0134  2,9671 
Epinephelus marginatus 0,0104  3,1210 
Labrus merula 0,0076  3,1862 
Labrus viridis 0,0058  3,2216 
Muraena helena 0,0006  3,2736 
Mycteroperca rubra 0,0166  3,0000 
Phycis phycis  0,0045  3,2681 
Sciaena umbra 0,0053  3,2542 
Scorpaena porcus  0,0183  3,0202 
Scorpaena scrofa 0,0220  2,9418 
Sparus aurata  0,0053  3,2393 
Spondyliosoma cantharus 0,0158  2,9957 
Seriola dumerili 0,0273  2,7438 
Sphyraena spp. 0,0016  3,1831 

 
 Taula 3. Valors d’a i b per a cada espècie vulnerable a la pesca (Morey et al., 2003) excepte per 
Conger conger i Mycteroperca rubra (www.fishbase.com). 
 
 

 4.4. TRACTAMENT ESTADÍSTIC 

 El diagrama de caixes és la representació gràfica d’una població en funció del 
seu valor mínim, màxim i els quartils. El diagrama queda representat per la 
mediana o segon quartil es representa com una línea, el volum de la població entre 
el primer i tercer quartil es representa amb un rectangle i la distancia entre els 
valor mínim i màxima es representen com una línea a partir del final del rectangle. 
D’aquesta manera el rectangle representa el 50% de la població i el conjunt del 
diagrama representa com a mínim el 95% de la població. Paral·lelament, s’expressa 
com una rodona els valors atípics i com un asterisc els valors extrems de la mostra. 

 El primer anàlisis estadístic s’ha realitzat amb les variables ambientals poc 
abans descrites, les que tracten l’heterogeneïtat del fons quantificant la cobertura 
d’un determinat tipus de substrat i les que tracten la complexitat d’aquest. Les 
primeres són considerades, entre elles, variables complementàries posat que un 
tram del fons cobert per un tipus de substrat no pot estar-ho per un altre. Aquest 
fet provoca justament que entre aquest tipus de variables es donin correlacions 
negatives a més de no aportar cap tipus d’informació rellevant. L’altre grup de 
variables, que són a priori, independents de la cobertura (profunditat, pendís i 
rugositat), en canvi, no tenen necessàriament que presentar cap mena de relació 
entre elles. Ara bé, el que sí presenta un gran interès en el moment de descriure un 
determinat fons i les espècies susceptibles d’habitar-lo són les correlacions que es 
puguin donar entre les variables de la cobertura i les dites independents. Per 
esclarir les correlacions entre els dos grups de variables s’ha utilitzat el mètode no 
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paramètric anomenat índex de correlació de rangs d’Spearman (Zar, 1999; 
McDonald, 2009).  
 
 Considerant que la variable biomassa està relacionada tant amb el número 
d’espècies com amb el número d’individus i la seva talla és la més idònia per ser 
utilitzada com a indicador en totes les anàlisis (Guidetti & Sala, 2007). Mitjançant 
les dades de biomassa transformades logarítmicament (x’=log(x+1)) de les espècies 
més freqüents, és a dir, presents com a mínim en 10 dels 56 transsectes, s’ha 
realitzat una matriu de dades biològiques. Al mateix temps, s’ha fet  una matriu 
amb els valor de les variables ambientals de cobertura i les que són independents. 
Entre les primeres s’han inclòs els percentatges de cobriment de Posidonia 
oceanica, roca homogènia i el grup blocs, essent aquests tipus de substrat els més 
importants. En ambdues matrius se’ls hi ha aplicat una anàlisi canònica de 
correspondències (CCA) mitjançant el paquet estadístic CANOCO 4.5 (Ter Braak i 
Smilauer, 1998). Es tracta d’una tècnica d’ordenació multivariant que permet 
representar en un espai geomètric de poques dimensions les proximitats existents 
entre un conjunt d’objectes condicionat per una sèrie de variables. Els eixos 
d’ordenació es determinen en base a les correlacions linears de les variables 
ambientals. Pel fet de tractar-se d’un anàlisis directa del gradient, la variància de la 
biomassa pot ser explicada per la variància dels propis paràmetres ambientals. En 
el diagrama d’ordenació resultant les espècies i les estacions es representen en 
forma de punts i els factors ambientals com a vectors en un espai comú. L’angle 
que forma cada vector amb l’eix és una mesura del grau de correlació de la variable 
amb el factor sorgit de l’anàlisi, i la longitud del vector respecte la resta indicaria el 
pes de cada variable. El diagrama representa les pautes de variació de la biomassa 
que millor pot ser explicada per les variables ambientals que s’han considerat. Els 
punts que representen les espècies poden ser projectats perpendicularment cap un 
vector d’una variable ambiental. Aquestes projeccions permeten veure “els centres” 
de la distribució d’una determinada espècies respecte els valors d’aquella variable.   
 
 Alguns dels descriptors esmentats en l’apartat anterior (metodologia): 
biomassa total, biomassa categories C3 i C5, St, Abundància, S20 i D20, s’han fet 
servir, com a variables dependents, en una anàlisi de regressió múltiple. El 
principal propòsit d’una regressió múltiple és trobar l’equació que millor pugui 
predir la variable dependent (Y) com a funció linear de les variables independents 
(X) (McDonald, 2009). Una de les dues utilitats d’una regressió múltiple és arribar a 
conèixer les relacions funcionals entre la variable dependent i les independents, és 
a dir, què pot estar causant la variació de la variable dependent. En el nostre cas, 
es tracta de saber quina de les variables ambientals presenten un efecte més acusat 
sobre els anteriors descriptors. 
 
 El grau de relació entre els descriptors del llistat de peixos vulnerables a la 
pesca i les variables del fons s’ha constituït per mitjà d’un model de regressió 
múltiple de “passos successius” on es van introduint en el model les variables 
independents que no es trobin ja en l’equació i que tinguin un probabilitat d’F 
suficientment petita. Només s’introdueixen en l’equació les variables que són 
significatives i que evidentment, produeixin un increment més elevat de la R2 fins al 



 

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc 
Natural de s’Albufera des Grau 

 

21 METODOLOGIA 

punt que qualsevol nova addició ja no produeix cap augment apreciable de la 
variància explicada. Amb el càlcul de les correlacions parcials de cada variable 
independent amb la variable dependent s’observa quines d’elles presenten un efecte 
mes gran. 
 
 Per mitjà d’un anàlisi de similituds de dos factors (ANOSIM; Clarke i 
Warwick, 1994) s’ha comprovat estadísticament si existeixen diferències 
significatives de la biomassa entre estacions i grups d’estacions (PN_5-15: estacions 
situades dins l’àrea marina del PN des Grau en una profunditat compresa entre 5 i 
15m; PN_20-25: zona situada dins l’àrea marina del PN des Grau en una 
profunditat compresa entre 20 i 25m; PC_5-15: punts control situats fora de l’àrea 
marina del PN des Grau en una profunditat compresa entre 5 i 15m). El rang de 
similituds global R és una mesura comparativa del grau de separació entre grups (-
1 ≤ R ≤1). Quan R s’aproxima al valor 0 no es rebutja H0, o sigui, no existeix 
separació entre grups. En aquest anàlisi s’ha utilitzat l’índex de similitud de 
Jaccard o coeficient de comunitat. Tot seguit, s’ha engegat una anàlisi el percentatge 
de similitud (SIMPER) per explorar quines són les espècies que tenen una major 
responsabilitat en les possibles diferències entre estacions i grups d’estacions. 
Aquest anàlisi utilitza les distàncies de Bray-Curtis. Per aquests dos anàlisi s’ha 
utilitzat el programa lliure PAST (Hammer, Harper, &  Ryan, 2001). Sempre que ha 
calgut les dades han estat transformades mitjançant l’arrel quadrada (x’=√ ) o 
logarítmicament (x’=log(x+1)) segons els resultats de les proves d’homogeneïtat i 
asimetria. D’aquesta manera es minimitza l’efecte de les classes més abundants.  
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5. RESULTATS 

 5.1.ESTRUCTURA DE L’HÀBITAT  
 

Les variables ambientals que caracteritzen l’estructura de l’hàbitat es 
classifiquen en dos grups: el recobriment del fons i la complexitat del fons. Dins el 
recobriment del fons s’hi inclou la cobertura de cada tipus de substrat i a la 
complexitat s’hi inclouen les variables independents del recobriment: la fondària, el 
pendís, la rugositat (relleu) i l’heterogeneïtat ambiental. (Taula 4 i 5).  

Estació N Mitjana (%) Desv. típ. 
Cap Mossèn Vives Posidonia oceanica 8 23,63 23,37 

Roca homogènia 8 21,70 24,30 
Arena-grava 8 2,25 6,36 

Blocs 8 52,43 25,14 
Blocs < 1 m 8 16,34 15,50 

1 m < Blocs < 2 m 8 15,01 7,20 
Blocs >2m 8 21,07 20,67 

Ets Armaris Posidonia oceanica 8 28,76 17,85 
Roca homogènia 8 1,58 4,14 

Arena-grava 8 0,35 0,99 
Blocs 8 69,32 16,56 

Blocs < 1 m 8 5,29 5,27 
1 m < Blocs < 2 m 8 33,95 23,68 

Blocs >2m 8 30,07 20,16 
Punta Galera Posidonia oceanica 8 23,48 15,23 

Roca homogènia 8 39,55 26,09 
Arena-grava 8 2,38 5,88 

Blocs 8 34,60 22,39 
Blocs < 1 m 8 7,65 8,34 

1 m < Blocs < 2 m 8 10,91 6,50 
Blocs >2m 8 16,04 16,09 

Punta Timons 5_15 Posidonia oceanica 8 13,45 11,44 
Roca homogènia 8 19,95 19,88 

Arena-grava 8 4,53 7,50 
Blocs 8 62,08 23,36 

Blocs < 1 m 8 25,86 10,61 
1 m < Blocs < 2 m 8 27,18 16,08 

Blocs >2m 8 9,04 5,00 
En Bombarda Posidonia oceanica 8 15,08 14,85 

Roca homogènia 8 55,68 30,61 
Arena-grava 8 8,68 13,07 

Blocs 8 20,58 25,89 
Blocs < 1 m 8 4,21 7,20 

1 m < Blocs < 2 m 8 6,06 8,64 
Blocs >2m 8 10,31 16,22 

Llosa Egus Posidonia oceanica 8 20,26 18,61 
Roca homogènia 8 46,44 36,15 

Arena-grava 8 0,00 0,00 
Blocs 8 33,30 27,69 

Blocs < 1 m 8 16,43 14,56 
1 m < Blocs < 2 m 8 7,88 7,89 

Blocs >2m 8 8,99 8,30 
Punta Timons 20_25 Posidonia oceanica 8 38,83 10,99 

Roca homogènia 8 25,33 22,90 
Arena-grava 8 4,33 6,25 

Blocs 8 31,53 23,82 
Blocs < 1 m 8 9,53 8,69 

1 m < Blocs < 2 m 8 10,06 9,12 
Blocs >2m 8 11,94 11,65 

Taula 4. Recobriment del fons classificat en funció de l’estació de mostreig. Dades en % de 
cobertura de fons. Les variables són: Posidonia oceanica, roca homogènia, arena i/o grava, Blocs 
(sumatori de Blocs <1 m, 1m<Blocs<2m i Blocs >2m ), blocs < 1 m (menors a 1 m de diàmetre), 1 m < 
blocs < 2 m (blocs entre 1 i 2 m de diàmetre) i blocs > 2 m (blocs superiors a 2 m de diàmetre). 



 

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc 
Natural de s’Albufera des Grau 

 

23 RESULTATS 

Estació N Mitjana Desv. típ. 
Cap Mossèn Vives Profunditat 8 7,25 1,99 

Pendís 8 1,42 0,96 
Relleu 8 2,94 0,42 

  Heterogeneïtat ambiental 8 2,38 0,52 
En Bombarda Profunditat 8 8,11 3,68 

Pendís 8 0,94 0,88 
Relleu 8 2,19 0,70 

  Heterogeneïtat ambiental 8 3,00 0,76 
Ets Armaris Profunditat 8 10,78 1,61 

Pendís 8 0,92 0,61 
Relleu 8 2,69 0,46 

  Heterogeneïtat ambiental 8 2,38 0,52 
Llosa Egus Profunditat 8 11,15 3,02 

Pendís 8 0,97 0,70 
Relleu 8 2,63 1,19 

  Heterogeneïtat ambiental 8 2,75 0,46 
Punta Galera Profunditat 8 10,38 2,83 

Pendís 8 1,58 0,47 
Relleu 8 2,88 0,88 

  Heterogeneïtat ambiental 8 3,00 0,76 
Punta Timons 5_15 Profunditat 8 10,63 2,06 

Pendís 8 1,11 0,41 
Relleu 8 3,13 0,23 

  Heterogeneïtat ambiental 8 3,00 0,93 
Punta Timons 20_25 Profunditat 8 22,34 1,01 

Pendís 8 0,76 0,38 
Relleu 8 2,06 0,42 

  Heterogeneïtat ambiental 8 3,00 1,07 
Taula 5. Complexitat del fons classificat en funció de l’estació de mostreig. Dades de 

profunditat amb metres, pendís_codi amb una escala de l'1 al 4, el relleu (rugositat) dividida amb una 
escala de l’1 al 4 i heterogeneïtat ambiental (número de substrats en un transsecte de 50m. (Veure 
metodologia). 

 
 
 Estacions dins l’àrea del PN a 5-15 m de fondària 
 

- Cap de Mossèn Vives 
 

El tipus de cobertura més freqüent a l’estació de Cap de Mossèn Vives és el 
fons cobert de blocs, amb un 52,42% (± 25,14), d’aquest 52,42%, un 21,07% (± 
20,67) correspon a fons cobert per blocs superiors a 2 m de diàmetre, un 16,34%(± 
15,50) per blocs menors a 1 m de diàmetre i un 15,01% (±7,20) de blocs entre 1 i 2 
m. El segon tipus de cobertura més freqüent és la de Posidonia oceanica amb un 
23,63% (± 23,37), el següent, és el fons de roca homogènia que representa un 
21,70% (± 24,30). El substrat menys freqüent és el d’arena o grava, representat per 
un 2,25% (± 6,36). (Taula 4 i figura 2).  
 

Com a descriptors de la complexitat del fons de l’estació de Cap de Mossèn 
Vives, la fondària mitjana es troba als 7,25 m amb una desviació típica de ± 1,99 m. 
La pendent (pendís) presenta un codi d’1,42 (± 0,92) (pendent superior als 30º), 
paral-lelament, el relleu, és de 2,94 (± 0,42) (variacions verticals superiors a 2 m i/o 
escletxes importants en un 25% del transsecte). El valor de l’heterogeneïtat 
ambiental, codi derivat del recobriment, dóna un valor de 2,38 (± 0,52) tipus de 
substrats diferents en 50 m lineals de fons. (Taula 5 i figura 3).  
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- Ets Armaris 
 

El tipus de fons més comú és el cobert per blocs, amb una representació del 
69,32% (± 16,56), els quals estan compostos per un 33,95% (± 23,68) de blocs entre 
1 i 2 m de diàmetre, un 30,07% (± 20,16) de blocs majors a 2 m de diàmetre i per 
un 5,29% (± 5,27) per blocs menors a 1 m de diàmetre. El segon tipus de substrat 
més abundant és el cobert per Posidonia oceanica amb un 28,76% (± 17,85) i els 
tipus de fons menys representatius són el de roca homogènia amb un 1,58% (± 
4,14) i el compost per arena i/o grava amb un 0,35% (± 0,99). (Taula 4 i figura 2).  
 

Referent a la complexitat del fons l’estació d’ets Armaris es troba descrita per 
una fondària mitjana de 10,78 m (± 1,61), un pendís de codi 2,69 (± 0,56) (menor a 
30º), un relleu del 2,69 (± 0,46) i una heterogeneïtat ambiental de 2,38 (± 0,52) 
tipus de fons en una longitud de 50 m. (Taula 5 i figura 3).  
 

- Punta de sa Galera 
 

El tipus de fons més abundant a l’estació de Punta de sa Galera és el de roca 
homogènia amb un 39,55% (± 26,09), el segon tipus de fons més comú és el format 
per blocs amb un 34,60% (± 22,39), compost per un 16,04% (± 16,09) de blocs 
superiors a 2 m de diàmetre, un 10,91% (± 6,50) per blocs entre 1 i 2 m de diàmetre 
i un 7,65% (± 8,34) per blocs menors a 1 m de diàmetre. El tercer tipus de fons més 
comú és el format per posidònia amb un 23,48% (± 15,23) i finalment el fons 
d’arena i/o grava és el menys representat de la zona amb un 2,38% (± 5,88). (Taula 
4 i figura 2).  

 
Les variables de complexitat, es troben descrites per una fondària mitjana de 

10,38 m (± 2,06), un pendís de codi 1,58 (± 0,47), un relleu de codi 2,83 (± 0,88) i 
una heterogeneïtat ambiental de 3,00 (± 0,76) tipus de fons en 50 m de fons. (Taula 
4 i figura 3). 
 

- Punta Timons 5_15 
 

El tipus de fons més present a la zona és el format per blocs, amb un 62,08% 
(± 23,36) del fons estudiat. Aquest 62,08% es divideix en un 25,86% (± 10,61) de 
blocs menors a 1 m de diàmetre, un  27,18% (± 16,08) de blocs entre 1 i 2 metres 
de diàmetre i un 9,04% (± 5,00) de blocs superiors a 2 metres de diàmetre. El segon 
tipus de fons més freqüent és el de roca homogènia amb un 19,95% (± 19,88), el 
tercer és el de posidònia amb un 13,45% (± 11,44) i el darrer el d’arena i/o grava 
amb una representació del 4, 53% (± 7,50) del fons mostrejat. (Taula 4 i figura 2).  
 

Els descriptors de complexitat del fons mostren que la fondària mitjana de la 
zona és de 10,63 m (± 2,06), el pendís és de codi 1,11 (± 0,41), el relleu és de codi 
3,13 (± 0,23) i l’heterogeneïtat ambiental és de 3,00 (0,93). (Taula 5 i figura 3).  
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Figura 2. Recobriment del fons. Classificació del fons en funció del tipus de substrat i la seva 

proporció a totes les estacions mostrejades. Les variables són: Posidonia oceanica, roca homogènia, 
arena i/o grava, blocs < 1 m (menors a 1 m de diàmetre), 1 m < blocs < 2 m (blocs entre 1 i 2 m de 
diàmetre) i blocs > 2 m (blocs superiors a 2 m de diàmetre). 
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Taula 3. Complexitat del fons en funció de l’estació de mostreig i de cada variable de 
complexitat. Dades de profunditat amb metres, pendís codi amb una escala de l'1 al 4, el relleu 
(rugositat) dividit amb una escala de l’1 al 4 i heterogeneïtat ambiental (número de substrats en un 
transsecte de 50 m).  
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 Estacions fora l’àrea del PN 
 

- En Bombarda 
 
 El tipus de fons més comú a la zona mostrejada d’en Bombarda és el de roca 
homogènia amb un 55,68% (± 30,61) del fons, el segon tipus de substrat més 
freqüent és el compost per blocs, amb una representació del 20,58% (± 25,89), 
d’aquests, el 10,31% (± 16,22) format per blocs majors a 2 m de diàmetre, el 6,06% 
(± 8,64) per blocs entre 1 i 2 m de diàmetre i el 4,21% (± 7,20) per blocs menors a 1 
m de diàmetre. En tercer lloc, es presenta el fons de posidònia amb un 15,08% (± 
14,85) i en quant el fons format per arena i/o grava amb un 8,68% (± 13,07). (Taula 
4 i figura 2). 
 
 La fondària de la zona mostrejada a l’estació d’en Bombarda és de 8,11 m (± 
3,68), el pendís és de codi 0,94 (± 0,88), el relleu de codi 2,19 (± 0,70) i 
l’heterogeneïtat ambiental és de 3,00 (± 0,76) tipus de fons diferents en 50 m 
lineals. (Taula 5 i figura 3). 
 

- Llosa de ses Egus 
 
 A l’estació de la Llosa de ses Egus, el fons més comú ha resultat ser el de 
roca homogènia amb un 46,44% (± 36,15) del fons mostrejat. En segon lloc es 
presenta el fons de blocs amb un 33,30% (± 27,69), classificats en un 16,43% (± 
14,56) de blocs menors a 1 m de diàmetre, en un 8,99% (± 8,30) de blocs superiors 
a 2 m de diàmetre i en un 7,88% (± 7,89) de blocs entre 1 i 2 m de diàmetre. El 
tercer tipus de fons més abundant és el de posidònia amb una representació del 
20,26% (± 18,61) i finalment, el substrat d’arena i/o grava no hi és present(Taula 4 
i figura 2). 
 
 La complexitat és descrita per la fondària mitjana d’11,15m (± 3,02), un 
pendís de codi 0,97 (± 0,70), un relleu de codi 2,63 (± 1,19) i una heterogeneïtat 
ambiental de 2,75 (± 0,46) tipus de fons cada 50m. (Taula 5 i figura 3). 
 
 
 Estacions dins l’àrea del PN a 20-25m de fondària 
 

- Punta Timons 20_25 
 
A l’estació de 20-25m de fondària a la Punta Timons, el substrat més representatiu 
és el de posidònia, amb un 38,83% (± 10,99) en segon terme es presenta el fons de 
blocs amb el 31,53% (± 23,82), classificat en un 11,94% (± 11,65) de blocs majors a 
2 m de diàmetre. En un 10,06% (± 9,12) de blocs entre 1 i 2 m de diàmetre i en un 
9,53% (± 8,69) de blocs menors a 1 m de diàmetre. El fons de roca homogènia és el 
tercer més representatiu amb un 25,33% (± 22,90) i finalment el fons d’arena i/o 
grava es troba representat amb un 4,33% (± 6,25). (Taula 4 i figura 2). 
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 Les variables independents de la cobertura mostren el valor de 22,34 m (± 
1,01) de fondària, el de 0,76 (± 0,38) per la pendís, el de 2,06 (± 0,42) pel relleu i de 
3,00 (± 1,07) per l’heterogeneïtat ambiental. (Taula 5 i figura 3). 
 
 D’acord amb els resultats descrits sobre l’estructura del fons per estació, es 
resumeixen de manera que el recobriment de Posidonia oceanica és inferior al 30% 
del fons a les estacions mostrejades a la fondària del 5 al 15 m i a la fondària de 20 
a 25 m és del 40%.  El fons més comú a totes les estacions és de roca (roca 
homogènia i blocs). La roca homogènia és més present a les estacions de fora l’àrea 
marina del PN (en Bombarda i la Llosa de ses Egus) en front del fons de blocs. Una 
situació similar es presenta a l’estació de Punta de sa Galera on el fons de roca 
homogènia són més comuns que el fons de blocs. Les altres estacions someres de 
dins l’àrea marina del PN mostren més del 50% del fons compost per blocs, sent la 
d’ets Armaris la que presenta més superfície de fons ocupat  per blocs de major 
diàmetre. L’estació profunda (Punta des Timons 20_25) el percentatge de blocs és 
superior al de roca homogènia, però els blocs majoritaris són de diàmetre menor a 2 
m. El fons d’arena hi són presents a totes les estacions amb una representació 
baixa, amb excepció de la Llosa de ses Egus que no es va observar.  
 
 La fondària de les estacions someres ha estat entre els 7 i els 11 m de 
mitjana i a l’estació profunda de 22 m.  
 
 Les estacions de dins l’àrea marina del PN someres, presenten un major 
relleu que a la resta d’estacions (en general, variacions superiors a 2 m d’alçada i 
presencia de forats important), això coincideix amb les que presenten major 
cobertura de blocs. Per una banda, a l’estació d’ets Armaris la roca homogènia no hi 
és pràcticament present i les variacions verticals del fons són a causa de la 
presència dels grans blocs. Per altra banda, a l’estació de Punta de sa Galera el 
relleu del fons és a causa de la roca homogènia i els blocs, on el valor de la pendent 
indica que aquesta roca homogènia forma salts verticals i el valor del relleu ve 
donat per les escletxes i variacions verticals.  
 
 L’estació profunda de dins l’àrea marina del PN, presenta una cobertura 
important de Posidonia oceanica, una pendent suau i un relleu amb variacions 
verticals menors a 2 m d’alçada i amb presencia de forats per part del fons de blocs 
i el de roca homogènia.  
 
 A les estacions de fora l’àrea marina del PN la roca homogènia és el fons més 
comú, però en aquest cas, a l’estació d’en Bombarda és presenta més planera, amb 
una pendent i un relleu dels més baixos (en relació a totes les estacions 
mostrejades entre els 5 i els 15 m de fondària). L’altra estació localitzada fora de 
l’àrea marina del PN és la Llosa de ses Egus, presenta una major pendent i 
rugositat (relleu), indicant així que aquesta roca homogènia que conforma l’estació 
es troba més inclinada que l’anterior i presenta més salts verticals i forats en 
l’estructura del fons. 
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5.2. LES ESPÈCIES VULNERABLES A LA PESCA 
 
a) Número d’espècies  

 

De les 21 espècies considerables vulnerables a la pesca se n’han observat 15 
repartides en 8 famílies. Les espècies que no s’han observat han estat el llop 
(Dicentrarchus labrax), el gitano (Mycteroperca rubra), el pagre (Pagrus pagrus), la 
mòllera de roca (Phycis phycis) i l’espet (Sphyraena spp). (Taula 6). 

 
Les estacions on s’ha observat un major número d’espècies han estat ets 

Armaris i Punta de sa Galera amb un valor de 10 espècies. En el cas de Cap de 
Mossèn Vives, En Bombarda i la Llosa de ses Egus s’han observat 9 espècies i a les 
dues estacions de Punta des Timons se n’han observat 8. En relació al número 
d’espècies censades per transsecte, es manté l’estació de Punta de sa Galera com 
l’estació amb major número d’espècies per transsecte respecte al número total 
d’espècies censades (5,25 (±1,16) espècies/250m²), però ho deixa de ser l’estació 
d’ets Armaris. En el cas de Punta Timons 20_25 m, el número d’espècies total és el 
més reduït i també el número d’espècies censades per transsecte, que és de 2,13 
(±0,99) espècies/250m². (Taula 6).              
 

Número de famílies i espècies vulnerables a la pesca observades en les diferents zones de mostreig 

 ARM PTM 
5-15m CMV PSG PTM     

20-25m BOM LEG 

Dicentrarchus labrax 
Diplodus puntazzo + + + + + + 
Diplodus sargus + + + + + + 
Diplodus vulgaris + + + + + + + 

Epinephelus marginatus + + + + + + + 
Epinephelus costae 

Labrus merula + + + + + + + 
Labrus viridis + + + + + + + 

Muraena helena + + + + 
Mycteroperca rubra 

Pagrus pagrus 
Phycis phycis 

Sciaena umbra + + 
Scorpaena porcus + + + + + 
Scorpaena scrofa + + + 

Sparus aurata + + 
Spondyliosoma cantharus + + + + 

Dentex dentex + 
Conger conger + 
Sphyraena spp. 
Seriola dumerili + 

Número de famílies observades 5 4 5 5 5 6 5 
Número d'espècies observades 10 8 9 10 8 9 9 

St 4,13 3,63 4,25 5,25 2,13 3,75 4,13 
Sd 1,88 1,51 1,49 1,16 0,99 1,17 1,25 

St cat 3_5 3,50 3,38 3,75 4,50 2,00 2,75 3,50 
Sd 1,51 1,41 0,71 1,07 1,07 0,89 1,07 

 Taula 6. Espècies observades a cada una de les estacions mostrejades. St: número d’espècies 
censades per transsecte (St/250m²), St cat 3_5: número d’espècies censades per transsecte de 
categoria 3 i 5 (Harmelin (1987)) (St cat 3_5/250m²), Sd: desviació típica. ARM (Ets Armaris), PTM 5-
15m (Punta des Timons), CMV (Cap de Mossèn Vives), PSG (Punta de sa Galera), PTM 20-25m (Punta 
des Timons), BOM (En Bombarda) i LEG (Llosa de ses Egus). 
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 En el cas de les espècies censades de categoria 3 i 5 (espàrids, làbrids i 
serrànids) mostren un valor més baix respecta al número d’espècies totals, però 
guarden un paral·lelisme. Aquest es trenca a l’estació d’en Bombarda, on el número 
d’espècies censades de categoria 3 i 5 és molt baix respecte al número total 
d’espècies censades, aquest fet és explicat a causa de la morena (Muraena helena), 
espècie que es va censar en 5 de les 8 rèpliques realitzades a aquesta estació 
(recordar que la morena pertany a la categoria 6). (Taula 6). 
 
 
 Diplodus vulgaris, Epinephelus marginatus, Labrus merula i Labrus viridis 
s’han observat a totes les estacions mostrejades, tan a les estacions de dins l’àrea 
marina del PN com a les de fora d’ella. Diplodus puntazzo i Diplodus sargus s’han 
observat a 6 estacions, Scorpaena porcus s’ha observat a 5 estacions, Muraena 
helena i Spondyliosoma cantharus s’han observat a 4 estacions, Scorpaena scrofa 
s’ha observat a 3 estacions, Sciaena umbra i Sparus aurata s’han observat a 2 
estacions i les espècies que només s’han observat a 1 de les 7 estacions són Conger 
conger, Seriola dumerili i Dentex dentex.  
 

 
b) Abundància/Densitat 

L’abundància o densitat, fa referència al nombre d’individus observats en 
una àrea de 250 m², que és l’àrea mostrejada en un transsecte. A la taula 7 es 
mostren les densitats observades de cada espècie per cada estació de mostreig.  

 
En el conjunt de totes les estacions, les que presenten una major 

abundància són la Llosa de ses Egus amb un valor de 22,88 (±11,19) 
individus/250m² i Cap de Mossèn Vives amb un valor de 21,13 (± 8,31) 
individus/250m². Per altra banda, la que presenta menor densitat ha estat ets 
Armaris amb un valor de 12,13 individus/250m². En el cas de les espècies, la més 
abundant ha estat Diplodus vulgaris a totes les estacions mostrejades, presentant 
una densitat màxima de 16,75 variades/250m² a la Llosa de ses Egus i una 
densitat mínima de 7,13 variades/250m² a l’estació d’ets Armaris (Taula 7). 
L’abundància d’individus de les categories 3 i 5 (espàrids, làbrids i serrànids) (N cat 
3_5) és inferior a l’abundància total (Taula 7). Es compleix el paral·lelisme entre 
aquestes dues abundàncies, les  estacions que presenten una major abundància 
total també presenten una major abundància del número d’individus de les 
categories 3 i 5. A la vegada, les estacions que presenten una major diferència entre 
aquestes dues abundàncies són ets Armaris, Punta de sa Galera i en Bombarda, on 
es van censar més individus de la categoria 6 (murènids, escorpènids, còngrids o 
esciènids). (Taula 7). 
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Taula 7. Abundància d’individus censats de cada espècie en funció de cada estació i 

abundància total per estació. St cat 3_5: número d’individus censats per transsecte de categoria 3 i 5 
(Harmelin (1987)). Unitat: número d’individus cada 250 m². ARM (Ets Armaris), PTM 5-15m (Punta des 
Timons), CMV (Cap de Mossèn Vives), PSG (Punta de sa Galera), PTM 20-25m (Punta des Timons), 
BOM (En Bombarda) i LEG (Llosa de ses Egus). 

 
Si es té en compte la localització de les estacions, el grup de les de dins de 

l’àrea marina del PN entre les fondàries de 5 a 15m, presenten una major 
abundància a l’estació de Cap de Mossèn Vives amb un valor de 21,13 (± 8,31) 
individus cada 250m², la segona estació que mostra un major número d’individus 
és Punta des Timons amb un valor de 18,88 (±8,94) individus cada 250m², a 
l’estació de Punta de sa Galera es va observar una mitjana de 17,38 (±5,93) 
individus cada 250m² i l’estació que presenta un menor número d’individus és 
l’estació d’ets Armaris amb un valor de 12,13 (±4,55) individus cada 250m². 
L’abundància total per estació recau principalment al número d’individus de 
l’espècie Diplodus vulgaris en el cas de totes les estacions d’aquest grup. En el cas 
de les altres espècies, D. sargus, D. puntazzo i Scorpaena porcus es presenten més 
abundants a l’estació de Cap de Mossèn Vives. Labrus Merula, Spondyliosoma 
cantharus i Epinephelus marginatus presenten la seva major densitat a l’estació de 
Punta de sa Galera. Muraena helena presenta la màxima densitat a l’estació d'ets 
Armaris i L. Viridis la presenta a les estacions d’ets Armaris i de Cap de Mossèn 
Vives. (Figura 4 i taula 7).  
  
 A l’estació profunda, a Punta Timons 20_25 presenta una densitat de 14,75 
(±3,37) individus/250m² i la densitat màxima pertany a l’espècie Diplodus vulgaris 
amb un valor de 13,00 (±3,07) individus cada 250m² (Figura 5 i taula 7).  
 

A les estacions de fora de l’àrea marina del PN, l’estació de la Llosa de ses 
Egus és la que presenta major densitat d’individus amb un valor de 22,88 (±11,19) 
individus/250m² i la d’en Bombarda la que de menor amb un valor de 14,13 (±4,05) 
individus/250m². L’espècie més abundant és D. vulgaris a les dues estacions que 
conformen aquest grup. En el cas de la Llosa de ses Egus, mostra una major 
densitat de D. sargus, D. puntazzo i E. marginatus i en el cas d’en Bombarda 
presenta la major densitat de M. helena. (Figura 6 i taula 7). 

Número d'individus en 250 m² 

CMV ARM PSG PTM 5_15 
PTM 

20_25 BOM LEG 
Estació Mitjana Sd Mitjana  Sd Mitjana Sd Mitjana Sd Mitjana Sd Mitjana  Sd Mitjana Sd 
Conger conger 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,13   0,00   
Diplodus puntazzo 1,63 1,17 0,25 0,00 0,63 0,50 1,38 1,50 0,00   0,13   0,38 0,71 
Diplodus sargus 2,88 2,88 1,63 1,17 1,13 0,55 1,63 2,07 0,00   0,63 0,50 3,38 2,04 
Diplodus vulgaris 14,00 4,14 7,13 3,72 11,00 6,37 13,25 6,25 13,00 3,07 10,38 2,92 16,75 8,78 
Epinephelus marginatus 0,25   0,38 0,00 0,88 0,55 0,75 1,00 0,25 0,00 0,13   0,25 0,00 
Labrus merula 0,63 0,50 0,63 0,71 1,50 0,95 1,00 1,41 0,13   0,75 0,58 0,75 0,45 
Labrus viridis 0,88 0,41 0,88 0,89 0,63 0,50 0,38 0,71 0,25   0,75 0,58 0,75 0,45 
Muraena helena 0,00   0,63 0,50 0,25 0,00 0,00   0,00   1,00 0,89 0,50 0,58 
Sparus aurata 0,00   0,13   0,00   0,00   0,13   0,00   0,00   
Spondyliosoma cantharus 0,00   0,13   0,50 1,41 0,13   0,88 0,58 0,00   0,00   
Scorpaena porcus 0,50 0,00 0,38   0,75 1,73 0,38 0,71 0,00   0,25 0,00 0,00   
Scorpaena scrofa 0,13   0,00   0,13   0,00   0,00   0,00   0,13   
Sciaena umbra 0,25   0,00   0,00   0,00   0,13   0,00   0,00   
Abundància 21,13 8,31 12,13 4,55 17,38 5,93 18,88 8,94 14,75 3,37 14,13 4,05 22,88 11,19
N cat 3_5 20,25 5,29 11,13 2,37 16,25 3,84 18,50 4,71 14,63 5,18 12,75 4,05 22,25 6,49 
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 Figura 4. Densitat mitjana del número d’individus observats en 250m² en cada estació del 
conjunt de les estacions situades dins l’àrea marina del PN a les fondàries de 5 a 15 m. 
 
 
 

 
 Figura 5. Densitat mitjana del número d’individus observats en 250m² a l’estació situada dins 
l’àrea marina del PN a les fondàries de 20 a 25 m 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Dicentrarchus labrax

Diplodus puntazzo

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Epinephelus marginatus

Epinephelus costae

Labrus merula

Labrus viridis

Muraena helena

Mycteroperca rubra

Pagrus pagrus

Phycis phycis

Sciaena umbra

Scorpaena porcus

Scorpaena scrofa

Sparus aurata

Spondyliosoma cantharus

Conger conger

Núm. individus/250m²

Número d'individus en 250m² a les estacions situades a 
l'àrea marina del PN de s'Albufera des Grau entre 5 i 15m 

de profunditat

Punta de sa Galera Cap de Mossèn Vives Punta des Timons Ets Armaris

0 0,5 1 1,5

Epinephelus marginatus

Labrus merula

Labrus viridis

Muraena helena

Sciaena umbra

Scorpaena porcus

Scorpaena scrofa

Sparus aurata

Spondyliosoma cantharus

Conger conger

Núm. individus/250m²

Número d'individus en 250m² a les estacions 
situades a l'àrea marina del PN de s'Albufera des 

Grau entre 5 i 15m de profunditat - espècies menys 
abundants

Punta de sa Galera Cap de Mossèn Vives

Punta des Timons Ets Armaris

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Dicentrarchus labrax
Diplodus puntazzo

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris

Epinephelus marginatus
Epinephelus costae

Labrus merula
Labrus viridis

Muraena helena
Mycteroperca rubra

Pagrus pagrus
Phycis phycis

Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa

Sparus aurata
Spondyliosoma cantharus

Conger conger

Núm. individus/250m²

Número d'individus en 250m² a les estacions situades a 
l'àrea marina del PN de s'Albufera des Grau entre 20 i 25m 

de profunditat

Punta des Timons

0 0,5 1 1,5

Epinephelus marginatus

Labrus merula

Labrus viridis

Muraena helena

Sciaena umbra

Scorpaena porcus

Scorpaena scrofa

Sparus aurata

Spondyliosoma cantharus

Conger conger

Núm. individus/250m²

Número d'individus en 250m² a les estacions 
situades a l'àrea marina del PN de s'Albufera des 

Grau entre 20 i 25m de profunditat - espècies menys 
abundants

Punta des Timons



 

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc 
Natural de s’Albufera des Grau 

 

33 RESULTATS 

  

 
 
 Figura 6. Densitat mitjana del número d’individus observats en 250m² en cada estació del 
conjunt de les estacions situades fora de l’àrea marina del PN a les fondàries de 5 a 15 m. 

 
 
 

c) Descriptors referents a la talla dels individus 

 
 

- Estadístics Descriptius  
 
 Els estadístics descriptius s’han aplicat a tot l’interval de talles censat per 
cada espècie i per cada estació. A continuació es descriu cada espècie la qual hagi 
presentat un nombre d’individus suficient per poder aplicar aquest anàlisi.  
 
  
 Els espàrids 
 
 En aquest grup es descriu Diplodus puntazzo, Diplodus sargus, Diplodus 
vulgaris i Spondyliosoma cantharus.  
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 Taula 8. Espècies vulnerables a la pesca de la Família Sparidae observades en cada estació. 
Número total d’individus observats (N), talla mitjana (Mitjana), talla màxima mitjana (L¯max) (els 
valors amb un superíndex (¹) indica que s’ha calculat el percentil 90, s’ha calculat en els casos on no 
s’ha observat un número suficient d’individus), talla mínima i màxima observada (Mín. i Màx.), primer 
quartil (Q1), segon quartil o Mediana (Me) i tercer quartil (Q3), desviació estàndard (Sd), talla màxima 
de l’espècie (Lmax) i talla de maduresa sexual (Lm). Unitats en centímetres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie Estació N Mitjana L¯max Mín. Màx. Q1 Me Q3 Sd Lmax Lm 
D. puntazzo Cap Mossèn Vives 13 19,00 21,15 12 27 15,00 20,00 22,00 4,24 40 21 
D. puntazzo En Bombarda 1 23,00  23 23 23,00 23,00 23,00   40 21 
D. puntazzo Ets Armaris 2 15,50  15 16 15,00 15,50 . 0,71 40 21 
D. puntazzo Llosa Egus 3 20,00 24,00¹ 17 24 17,00 19,00 . 3,61 40 21 
D. puntazzo Punta Galera 5 18,00 19,6 11 21 15,00 19,00 20,50 4,00 40 21 
D. puntazzo Punta Timons 5_15 11 21,82 23,36 12 27 18,00 25,00 26,00 5,56 40 21 
D. puntazzo Punta Timons 20_25                       
D. sargus Cap Mossèn Vives 23 17,43 23,04 11 26 15,00 17,00 20,00 4,38 40 21 
D. sargus En Bombarda 5 17,40 18,20 13 21 15,00 18,00 19,50 2,88 40 21 
D. sargus Ets Armaris 13 18,00 21,23 12 28 13,50 17,00 21,00 5,10 40 21 
D. sargus Llosa Egus 27 14,74 18,37 10 28 13,00 14,00 17,00 4,62 40 21 
D. sargus Punta Galera 9 14,56 15,55 11 18 12,00 15,00 17,00 2,51 40 21 
D. sargus Punta Timons 5_15 13 17,00 20,92 8 27 11,50 18,00 20,50 5,80 40 21 
D. sargus Punta Timons 20_25            
D. vulgaris Cap Mossèn Vives 112 15,79 22,13 6 27 13,00 16,00 18,00 4,29 30 18 
D. vulgaris En Bombarda 83 14,52 18,53 7 25 12,00 15,00 17,00 3,91 30 18 
D. vulgaris Ets Armaris 57 14,25 20,00 6 28 11,00 15,00 17,00 4,29 30 18 
D. vulgaris Llosa Egus 134 13,45 19,72 5 25 10,00 13,00 16,00 4,19 30 18 
D. vulgaris Punta Galera 88 14,02 18,03 6 23 11,00 15,00 17,00 3,49 30 18 
D. vulgaris Punta Timons 5_15 106 14,43 21,68 2 27 12,00 15,00 18,00 5,96 30 18 
D. vulgaris Punta Timons 20_25 104 16,91 25,80 5 29 11,00 17,00 20,75 5,77 30 18 
S. cantharus Cap Mossèn Vives                    
S. cantharus En Bombarda         
S. cantharus Ets Armaris 1 18,00  18 18 18,00 18,00 18,00   40 20 
S. cantharus Llosa Egus            
S. cantharus Punta Galera 4 14,75 15,25 14 16 14,00 14,50 15,75 ,957 40 20 
S. cantharus Punta Timons 5_15 1 22,00  22 22 22,00 22,00 22,00   40 20 
S. cantharus Punta Timons 20_25 7 13,00 14,14 10 19 10,00 11,00 17,00 3,742 40 20 
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 Diplodus puntazzo presenta un interval de talles extens a les estacions on 
han presentat més nombre d’individus, aquest és el cas de les estacions de Mossèn 
Vives i de Punta Timons (Figura 7), on el descriptor de la talla màxima mitjana es 
situa per sobre de la talla de maduresa sexual estimada, però a la vegada es troba 
allunyada de la talla màxima de l’espècie (L¯max representa entre el 40 i el 60% de 
la talla màxima de l’espècie). 
  
 

 
 Figura 7. Diagrama de caixes per l’espècie Diplodus puntazzo en funció de cada estació on 
s’han observat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc 
Natural de s’Albufera des Grau 

 

36 RESULTATS 

 Diplodus sargus presenta més del 50% dels individus censats de totes les 
estacions amb talles inferiors a la seva talla de maduresa sexual. A totes les 
estacions mostrejades, amb excepció de Punta de sa Galera, presenten algun 
individu de talla superior a la talla de maduresa sexual. A la vegada, si s’observa el 
valor de la talla màxima mitjana per cada estació, aquesta no supera el valor de 
maduresa sexual (amb excepció de Cap de Mossèn Vives i d’ets Armaris que si que 
el superen), això indica que els individus observats de major talla són immadurs, 
encara que s’observi algun exemplar madur. Punta de sa Galera, tots els individus 
censats de major talla són petits i immadurs. Comparant el descriptor de la talla 
màxima mitjana amb el valor de la talla màxima de l’espècie, s’observa com es 
troben allunyades, la talla màxima mitjana d’aquesta espècie a totes les estacions  
representa entre el 40 i el 60% de la talla màxima de l’espècie.  
 

 
 Figura 8. Diagrama de caixes per l’espècie Diplodus sargus  en funció de cada estació on s’han 
observat. 
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 La població censada de Diplodus vulgaris presenta una situació semblant a la 
de Diplodus sargus, més del 50% dels individus censats a totes les estacions, amb 
excepció de l’estació de Punta Timons 20_25, es troben per sota de la talla de 
maduresa sexual. Però a la vegada, el valor màxim per cada estació es troben 
pròxima a la talla màxima teòrica d’aquesta espècie. En el cas de Punta Timons 
20_25 la mediana es troba molt pròxima a la talla de maduresa sexual, aquest fet 
indica que casi el 50% de la població es troba per sobre la talla de maduresa sexual. 
Paral·lelament a aquesta descripció, la mitjana del número d’individus que 
presenten major talla (L¯max) a cada estació són madurs, amb excepció de l’estació 
de Punta de sa Galera, aquest valor representa entre el 60% i el 80% de la talla 
màxima teòrica de la variada, això indicant que a les estacions mostrejades els 
individus de major talla són adults, madurs i que la seva talla és pròxima a la 
màxima de l’espècie. 
 

 
 Figura 9. Diagrama de caixes per l’espècie Diplodus vulgaris en funció de cada estació on s’han 
observat.  
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 L’última espècie dels espàrids censats és Spondyliosoma cantharus que 
només ha presentat 1 individu a Punta Timons 5_15 (individu per sobre la talla de 
maduresa sexual) i a ets Armaris (individu per sota de la talla de maduresa sexual). 
A les altres dues estacions on s’ha observat, a Punta Timons 20_25 i a Punta de sa 
Galera, el 100% dels individus censats es troben per sota de la talla de maduresa 
sexual. La població presenta individus petits i immadurs. Paral·lelament el valor de 
la talla màxima mitjana representa menys del 40% de la talla màxima teòrica que 
pot assolir aquesta espècie.   
 

 
 
  Figura 10. Diagrama de caixes per l’espècie Spondyliosoma cantharus en funció de cada 
estació on s’han observat.  
 
 
 
 
 
 Els làbrids 
  
 Les espècies censades de la família dels làbrids, Labrus merula i Labrus 
viridis, han presentat un 100% d’individus per sobre de la talla de maduresa sexu-
al. En el cas de L. merula, a l’estació d’ets Armaris és on s’han censat els individus 
de menor talla. Per altra banda, en el cas de L. viridis, les estacions on es presenten 
les talles mitjanes més baixes són la Llosa de ses Egus i en Bombarda. En el cas 
d’aquestes dues espècies, el valor de la talla màxima mitjana representa entre el 40 
i el 60% de la talla màxima de l’espècie, això indica que encara que la major part 
dels individus censats siguin madurs, aquests presenten talles inferiors al seu 
màxim teòric.  
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 Taula 9. Espècies vulnerables a la pesca de la Família Labridae observades en cada estació. 
Número total d’individus observats (N), talla mitjana (Mitjana), talla màxima mitjana (L¯max) (els 
valors amb un superíndex (¹) indica que s’ha calculat el percentil 90, s’ha calculat en els casos on no 
s’ha observat un número suficient d’individus), talla mínima i màxima observada (Mín. I Màx.), primer 
quartil (Q1), segon quartil o Mediana (Me) i tercer quartil (Q3), desviació estàndard (Sd), talla màxima 
de l’espècie (Lmax) i talla de maduresa sexual (Lm). Unitats en  centímetres. 
 
 

 
 Figura 11. Diagrama de caixes per l’espècie Labrus viridis en funció de cada estació on s’han 
observat. 

Espècie Estació N Mitjana L¯max Mín. Màx. Q1 Me Q3 Sd Lmax Lm 
L. merula Cap Mossèn Vives 5 24,00 24,00 22 30 22,00 22,00 27,00 3,46 45 15-20
L. merula En Bombarda 6 21,67 22,83 19 24 19,00 22,00 24,00 2,34  45 15-20
L. merula Ets Armaris 5 19,20 20,20¹ 17 22 17,50 19,00 21,00 1,92 45 15-20
L. merula Llosa Egus 6 23,33 23,83 20 27 20,75 23,00 26,25 2,73 45 15-20
L. merula Punta Galera 12 21,83 24,30 16 32 19,25 21,50 23,75 3,95 45 15-20
L. merula Punta Timons 5_15 8 23,38 28,25 19 30 19,25 21,00 29,25 4,84 45 15-20
L. merula Punta Timons 20_25 1 20,00 - 20 20 20,00 20,00 20,00   45 15-20
L. viridis Cap Mossèn Vives 7 25,86 26,14 23 33 23,00 25,00 27,00 3,485 50 16 
L. viridis En Bombarda 6 23,00 24,16 19 28 20,50 23,00 25,00 3,098 50 16 
L. viridis Ets Armaris 7 27,00 32,86 16 38 19,00 27,00 36,00 8,083 50 16 
L. viridis Llosa Egus 6 22,67 22,83 19 29 19,75 21,50 26,00 3,830 50 16 
L. viridis Punta Galera 5 25,40 27,60 20 31 20,00 25,00 31,00 5,505 50 16 
L. viridis Punta Timons 5_15 3 25,67 28,00¹ 21 28 21,00 28,00 . 4,041 50 16 
L. viridis Punta Timons 20_25 2 30,00 34,80¹ 24 36 24,00 30,00 . 8,485 50 16 
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 Figura 12. Diagrama de caixes per l’espècie Labrus merula en funció de cada estació on s’han 
observat. 
 
 
 
 Els murènids i els serrànids 
 
 En aquest apartat es descriu l’estructura de l’anfós i de la morena 
conjuntament, ja que han presentat un número suficient per realitzar el diagrama 
de caixes i només s’ha observat una espècie de cada família.   
 
Espècie Estació N Mitjana L¯max Mín. Màx. Q1 Me Q3 Sd Lmax Lm 
E. marginatus Cap Mossèn Vives 2 32,00 38,00¹ 26 38 26,00 32,00 . 8,49 100 49 
E. marginatus En Bombarda 1 20,00 - 20 20 20,00 20,00 20,00   100 49 
E. marginatus Ets Armaris 3 34,00 34,00 28 40 28,00 34,00 . 6,00 100 49 
E. marginatus Llosa Egus 2 34,00 37,20¹ 30 38 30,00 34,00 . 5,66 100 49 
E. marginatus Punta Galera 7 28,57 31,57 22 42 23,00 26,00 36,00 7,61 100 49 
E. marginatus Punta Timons 5_15 6 34,33 36,33 30 38 31,50 35,00 36,50 2,94 100 49 
E. marginatus Punta Timons 20_25 2 54,00 62,80¹ 43 65 43,00 54,00 . 15,56 100 49 
M. helena Cap Mossèn Vives             
M. helena En Bombarda 8 71,63 75,37 38 90 62,50 77,50 80,00 16,16 100 75 
M. helena Ets Armaris 5 88,00 96,00 70 110 70,00 90,00 105,00 17,89 100 75 
M. helena Llosa Egus 4 75,00 82,50 50 95 56,25 77,50 91,25 18,71 100 75 
M. helena Punta Galera 2 69,00 69,80 68 70 68,00 69,00 . 1,41 100 75 
M. helena Punta Timons 5_15            
M. helena Punta Timons 20_25            

 Taula 10. Espècies vulnerables a la pesca observades en cada estació. Número total 
d’individus observats (N), talla mitjana (Mitjana), talla màxima mitjana (L¯max) (els valors amb un 
superíndex (¹) indica que s’ha calculat el percentil 90, s’ha calculat en els casos on no s’ha observat un 
número suficient d’individus), talla mínima i màxima observada (Mín. I Màx.), primer quartil (Q1), 
segon quartil o Mediana (Me) i tercer quartil (Q3), desviació estàndard (Sd), talla màxima de l’espècie 
(Lmax) i talla de maduresa sexual (Lm). Unitats en  centímetres. 
 
 



 

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc 
Natural de s’Albufera des Grau 

 

41 RESULTATS 

 El 100% dels individus d’Epinephelus marginatus censats han presentant 
talles inferiors a la talla de maduresa sexual d’aquesta espècie, amb l’excepció d’un 
individu a l’estació de Punta Timons 20_25. En aquest sentit la talla màxima 
mitjana d’aquesta espècie a cada estació es inferior al 40% de la talla màxima 
teòrica de l’anfós, exceptuant l’individu de Punta Timons 20_25 mencionat en el 
punt anterior. A les estacions on s’han observat més de 3 individus, mostra una 
baixa amplitud de talles, l’estació de Punta Timons 5_15, individus de 30 a 38 cm i 
l’estació de Punta de sa Galera la presenta una mica més amplia amb individus 
d’entre les talles de 22 a 42 cm.  
 

 
 Figura 12. Diagrama de caixes per l’espècie Epinephelus marginatus en funció de cada estació 
on s’han observat. 
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 L’estructura de Muraena helena presenta un interval de talles per sobre i per 
sota de la talla de maduresa sexual de l’espècie en totes les estacions menys a la de 
Punta de sa Galera, on s’ha censat 2 individus de talla inferior a la talla de 
maduresa sexual. Aquesta espècie presenta una talla màxima mitjana que 
representa entre un 70 i un 100% la talla màxima de l’espècie. Encara que aquest 
percentatge sigui elevat, no implica que tots els individus siguin madurs, ja que la 
talla de maduresa sexual d’aquesta espècie representa el 75% de la seva talla 
màxima teòrica.  
  

 
 Figura 13. Diagrama de caixes per l’espècie Muraena helena en funció de cada estació on s’han 
observat. 
 
 
 
 
 Les espècies que no han presentat un nombre d’individus suficient per 
l’anàlisi, però són mereixedores de menció són: Sciaena umbra, Scorpaena scrofa, 
Sparus aurata i Conger conger. Referent a aquestes espècies, Sparus aurata es va 
observar a dues estacions, un individu a cada una (Punta Timons 20_25 i ets 
Armaris), l’individu observat a Punta Timons 20_25 superava la talla de maduresa 
sexual. Scorpaena scrofa presenta talles màximes observades molt inferiors a la 
talla màxima teòrica (màxim observat de 14 cm, el màxim de l’espècie és de 60 cm i 
la de maduresa sexual és de 13 a 16 cm). Conger conger només presenta un 
individu a l’estació d’en Bombarda de 110 cm, superior a la talla de maduresa 
sexual. Per contra, els individus de Sciaena umbra s’aproximen més a la seva talla 
màxima teòrica i a la vegada superen la talla de maduresa sexual a totes les 
estacions on s’han observat.  
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Espècie Estació N Mitjana Mediana Mín. Màx. Sd Lmax Lm 
C. conger En Bombarda 1 110,00 110,00 110 110   300 50-75 
S. aurata Ets Armaris 1 24,00 24,00 24 24   70 27-30 
S. aurata Punta Timons 20_25 1 36,00 36,00 36 36   70 27-30 
S. scrofa Cap Mossèn Vives 1 12,00 12,00 12 12   60 13-16 
S. scrofa Llosa Egus 1 15,00 15,00 15 15   60 13-16 
S. scrofa Punta Galera 1 14,00 14,00 14 14   60 13-16 
S. umbra Cap Mossèn Vives 2 41,50 41,50 38 45 4,95 50 25 
S. umbra Punta Timons 20_25 1 40,00 40,00 40 40   50 25 

 Taula 11. Espècies vulnerables a la pesca observades en cada estació. Número total 
d’individus observats (N), talla mitjana (Mitjana), talla mínima i màxima observada (Mín. I Màx.), 
desviació estàndard (Sd), talla màxima de l’espècie (Lmax) i talla de maduresa sexual (Lm). Unitats en  
centímetres. 
 
 

d) Estructura poblacional de les espècies més indicadores 
 
L’estructura de la població es representa per mitjà d’histogrames de classes 

d’edat de les espècies més abundants, d’aquesta manera, es completa gràficament 
els resultats de l’apartat anterior. S’ha separat la composició per grups d’estacions 
a cada histograma a fi d’observar diferències poblacionals entre aquests. 
L’estructura poblacional de les estacions de dins l’àrea marina del PN mostren una 
estructura més completa, això és a causa que hi ha un volum major d’individus pel 
fet d’englobar 4 estacions de mostreig i per tant més rèpliques. Recordar que en el 
grup de les estacions de fora l’àrea marina són 2 i que el grup format per estacions 
de dins l’àrea marina però a fondària de 20 m només n’és 1.  

 
A les figures següents (de la 14 a la 19) es pot observar com no es presenten 

individus a totes les classes d’edat, sobretot a les composades pels individus més 
madurs i els individus més juvenils. Diplodus vulgaris és l’única espècie que 
presenta individus a totes les classes d’edat en el conjunt de tots els grups 
d’estacions de mostreig (les 7 estacions del present estudi).    

 
L’estructura poblacional que presenten Diplodus sargus i Diplodus vulgaris 

mostra una disminució de l’abundància d’individus a les classes d’edat més 
elevades, per sobre de la talla de maduresa sexual. En el cas d’Epinephelus 
marginatus les classes d’edat per sobre de la talla de maduresa sexual no presenten 
cap individu, amb excepció d’un únic individu observat a l’estació de Punta Timons 
de 20 m de fondària. En el cas dels làbrids (Labrus viridis i Labrus merula) 
presenten una estructura inversa, tot el volum de la població es situa a partir de 
classes d’edat per sobre la de maduresa sexual. Tot hi això, presenten les classes 
d’edat majors sense presència de cap individu, igual que les classes d’edat dels 
immadurs.  
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Figura 14. Estructura poblacional de Diplodus sargus en funció de la zona de mostreig.  Dins 

àrea marina inclou les estacions d’ets Armaris, Punta des Timons de 5 a 15 m de fondària, Cap de 
Mossèn Vives i Punta de sa Galera. Dins àrea marina 20m s’hi inclou l’estació de Punta des Timons de 
20 m de fondària.  

 
 

 
Figura 15. Estructura poblacional de Diplodus vulgaris en funció de la zona de mostreig. Dins 

àrea marina inclou les estacions d’ets Armaris, Punta des Timons de 5 a 15 m de fondària, Cap de 
Mossèn Vives i Punta de sa Galera. Dins àrea marina 20m s’hi inclou l’estació de Punta des Timons de 
20 m de fondària.  
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Figura 16. Estructura poblacional de Diplodus puntazzo en funció de la zona de mostreig.  

Dins àrea marina inclou les estacions d’ets Armaris, Punta des Timons de 5 a 15 m de fondària, Cap 
de Mossèn Vives i Punta de sa Galera. Dins àrea marina 20m s’hi inclou l’estació de Punta des Timons 
de 20 m de fondària 

 
 

 
Figura 17. Estructura poblacional de Epinephelus marginatus en funció de la zona de 

mostreig. Dins àrea marina inclou les estacions d’ets Armaris, Punta des Timons de 5 a 15 m de 
fondària, Cap de Mossèn Vives i Punta de sa Galera. Dins àrea marina 20m s’hi inclou l’estació de 
Punta des Timons de 20 m de fondària 
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Figura 18. Estructura poblacional de Labrus merula en funció de la zona de mostreig.  Dins 

àrea marina inclou les estacions d’ets Armaris, Punta des Timons de 5 a 15 m de fondària, Cap de 
Mossèn Vives i Punta de sa Galera. Dins àrea marina 20m s’hi inclou l’estació de Punta des Timons de 
20 m de fondària 

 
 

 
 
Figura 19. Estructura poblacional de Labrus viridis en funció de la zona de mostreig.  Dins 

àrea marina inclou les estacions d’ets Armaris, Punta des Timons de 5 a 15 m de fondària, Cap de 
Mossèn Vives i Punta de sa Galera. Dins àrea marina 20m s’hi inclou l’estació de Punta des Timons de 
20 m de fondària 
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e) Descriptor D20 i S20  
 

 El descriptor D20 (número d’individus amb una talla superior a 20 cm) 
s’utilitza com a indicador de la proporció d’individus madurs vers els individus 
immadurs. Els resultats presentats a la taula 12 sustenten els resultats dels 
apartats anterior referents a la talla dels individus. A totes les estacions s’observen 
individus amb talles superiors a 20 cm, però aquests representen un percentatge 
inferior al 35% dels individus censats per transsecte. Les estacions que presenten 
un major D20 i a la vegada una major proporció (%D20) són Punta Timons 5_15, 
Cap de Mossèn Vives i Punta Timons 20_25. En sentit oposat es troba l’estació d’en 
Bombarda, Punta de sa Galera i la Llosa de des Egus. Paral·lelament, el descriptor 
S20 (número d’espècies que tenen individus superiors a 20 cm) (taula 13), mostra 
Punta Timons 5_15, Cap de Mossèn Vives i Punta Timons 20_25 amb una proporció 
major d’espècies que presenten talles superiors a 20 cm. Però en el cas de Punta 
Timons 20_25, la relació major proporció d’espècies superiors a 20 cm (%S20) 
major nombre d’espècies total (St) per transsecte no es compleix. En aquesta 
estació es van veure poques espècies per transsecte, però les que es van observar 
presentaven talles superiors a aquesta talla de referència. El cas contrari es troba a 
l’estació de Punta de sa Galera, on es va observar un nombre major d’espècies per 
transsecte, però proporcionalment poques que superessin aquesta talla de 20 cm.  
 
 

D20 Desviació Abund_total sd %D20 
Ets Armaris 2,75 2,19 11,50 4,28 23,91 
Punta Timons 5_15 5,63 4,03 18,88 8,93 29,80 
Cap Mossèn Vives 6,00 3,30 21,13 8,31 28,40 
Punta Galera 3,13 1,64 17,13 5,79 18,25 
Punta Timons 20_25 4,63 2,97 14,75 3,37 31,36 
En Bombarda 2,50 2,88 13,00 3,12 19,23 
Llosa Egus 3,50 2,00 22,38 10,93 15,64 

 Taula 12. Descriptor associat a l’estructura poblacional. D20: número d’individus total, de 
totes les espècies, amb una talla major 20 cm; Abund_total: mitjana del número d’individus censats 
per transsecte N/250m². %D20: percentatge d’individus superiors a 20 cm respecte a l’abundància 
total. No es té en comte Muraena helena ni Conger conger.  
 
 

S20 Desviació St sd %S20 
Ets Armaris 2,00 0,95 3,63 1,77 55,17 
Punta Timons 5_15 2,63 1,60 3,63 1,51 72,41 
Cap Mossèn Vives 3,13 0,64 4,25 1,48 73,53 
Punta Galera 2,25 1,16 5,00 1,07 45,00 
Punta Timons  20_25 1,75 0,89 2,13 0,99 82,35 
En Bombarda 1,63 1,30 3,00 1,07 54,17 
Llosa Egus 2,50 0,93 3,75 1,39 66,67 

 Taula 13. Descriptor associat a l’estructura poblacional.S20: número d’espècies que tenen 
individus amb una talla major 20 cm; St: mitjana del número d’espècies vulnerables a la pesca 
observades per estació, St/250m²; %S20: proporció del número d’espècies censades que tenen 
individus amb una talla major 20 cm respecte al número total d’espècies censades per estació. No es 
té en comte Muraena helena ni Conger conger. 
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f) Biomassa 

 
Relacionant la talla-pes (W=aLb ) dels individus, s’han transformat les 

mesures d’abundància en biomassa (Live Wet Weight) a partir del treball de Morey, 
et al. (2003) i www.fishbase.org (Conger conger).  

 
En funció de la biomassa observada per estació, Punta des Timons de 20-

25m de fondària presenta una major biomassa amb un valor de 2.367,68 
(±2.361,06) g/250m², seguit de l’estació de Cap de Mossèn Vives de 2.257,70 
(±959,35) g/250m², ets Armaris de 2.208,15 (±1.978,47) g/250m², Punta des 
Timons de 5-15m de fondària de 2.150,22 (±1.251,55) g/250m², la Llosa de ses 
Egus amb un valor de 1.991,81 (±732,63) g/250m², En Bombarda de 1.975,38 
(±1.501,09) g/250m² i finalment, l’estació que presenta la menor biomassa és Punta 
de sa Galera amb una valor de 1.654,08 g/250m². (Taula 14 i Figura 20).   

 
La composició de la biomassa per espècies es representa a al figura 21, on 

s’observa com Diplodus vulgaris és l’espècie amb major biomassa a totes les 
estacions amb excepció de les estacions d’ets Armaris i d’en Bombarda, on ho és 
Muraena helena. A la vegada, a l’estació de Punta Timons a 20 m de fondària, 
presenta una biomassa d’Epinephelus marginatus elevada respecte les altres 
espècies.     
 

Biomassa (grams / 250 m²) 
  CMV ARM PSG PTM 5-15m PTM 20-25m BOM LEG 
Mitjana  2.257,70 2.208,15 1.654,08 2.150,22 2.367,68 1.975,38 1.991,81 
Desviació  959,35 1.978,47 673,99 1.251,55 2.361,06 1.501,09 732,63 

 Taula 14. Biomassa mitjana per estació i la corresponent desviació estàndard. CMV (Cap de 
Mossèn Vives), ARM (Ets Armaris), PSG (Punta de sa Galera), PTM 5-15m (Punta des Timons), PTM 20-
25m (Punta des Timons), BOM (En Bombarda) i LEG (Llosa de ses Egus).  
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 Figura 20. Biomassa de les espècies vulnerables per estació. CMV (Cap de Mossèn Vives), ARM 
(Ets Armaris), PSG (Punta de sa Galera), PTM 5-15m (Punta des Timons), PTM 20-25m (Punta des 
Timons), BOM (En Bombarda) i LEG (Llosa de ses Egus). 
 

 
 Figura 21. Composició per espècie de la biomassa observada a cada estació mostrejada. CMV 
(Cap de Mossèn Vives), ARM (Ets Armaris), PSG (Punta de sa Galera), PTM 5-15m (Punta des Timons), 
PTM 20-25m (Punta des Timons), BOM (En Bombarda) i LEG (Llosa de ses Egus). 
 
 
 

g) Biomassa i abundància de les espècies de categoria 3 i 5  

 
 Referent a la composició de les categories de les espècies en funció de la biomassa i 
de l’abundància, mostren que les espècies de la categoria 3 tenen una major biomassa i una 
major abundància que les espècies de la categoria 5. Recordar que les espècies de la 
categoria 3 estan formades per espàrids censats i les espècies de la categoria 5 ho estan 
pels làbrids i serrànids censats. Si es compara el valor de la biomassa amb el valor d 
l’abundància de cada categoria i de cada estació, es compleix que a major biomassa, major 
abundància. El fet és, que les espècies de la categoria 3 de l’estació de la Llosa de ses Egus 
presenten una baixa biomassa i una alta abundància, aquest fet indica que en aquesta 
estació s’han censat un nombre d’individus d’aquestes espècies elevat, però que eren 
individus petits. En cas contrari s’hi troba l’estació de Punta Timons a 20 m de fondària, on 
s’observa una biomassa elevada d’individus de categoria 5, però una abundància d’individus 
baixa, en aquest cas, es van observar pocs individus, però de talles elevades.   
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Biomassa (g/250m²) 
Abundància (núm. 

individu/250m²) 

Estació 
Categoria  
espècie Mitjana Desviació Mitjana Desviació 

Cap Mossèn Vives 3 1.522,43 599,19 18,50 6,44 
  5 461,81 332,13 1,75 1,04 
Ets Armaris 3 643,22 409,94 9,25 3,99 
  5 575,94 527,12 1,88 2,35 
Punta Galera 3 689,88 284,85 13,25 6,18 
  5 760,67 522,61 3,00 1,60 
Punta Timons 5_15 3 1.332,67 870,30 16,38 8,07 
  5 772,04 612,20 2,13 1,27 
Punta Timons 20_25 3 1.396,44 939,43 14,00 3,02 
  5 862,94 2.130,86 0,63 0,58 
En Bombarda 3 665,36 481,82 11,13 2,95 
  5 233,08 140,14 1,63 0,90 
Llosa Egus 3 1.093,25 555,84 20,50 10,35 
  5 409,31 279,37 1,75 0,82 

 Taula 15. Composició de la biomassa i de l’abundància en funció de la categoria de les 
espècies (Harmelin (1987)) censades i per estació de mostreig.   
 
 
 

h) Relació entre les biomasses existents entre la Reserva Marina del 
Nord de Menorca, el Parc Natural de s’Albufera des Grau i altres 
punts del litoral menorquí.  

 
 A la figura 22 es troben representats els valors de biomassa corresponents a 
diferents campanyes de mostreig realitzades per part de l’OBSAM i pels tècnics de 
la Direcció General de Medi Rural i Marí a la Reserva Marina del Nord de Menroca. 
D’aquesta manera s’observa la biomassa censada a cada zona de mostreig i la 
composició d’aquesta biomassa en front a l’espècie censada. A la vegada es poden 
comparar els resultats obtinguts dins d’una àrea marina amb protecció pesquera 
(Reserva Marina del Nord de Menorca (R i RP a la figura 22 i R_20 i RP_20 a la 
figura 24)) i els obtinguts de zones marines sense protecció pesquera (NR, PN Grau, 
illa de l’Aire i OBSAM 2010 a al figura 22 i NR_20 i PTM_20 a la figura 24).  
 
 La biomassa total que presenta la zona amb protecció pesquera (R i RP), la 
localitzada dins la RMNM, és superior a la biomassa total que presenta cada zona 
de les que no gaudeixen de protecció pesquera. Sent la biomassa màxima observada 
dins la RMNM a la reserva parcial de 6.190,12 g/250m² i a la reserva integral de 
3.428,61 g/250m², mentre que a les zona de l’illa de l’Aire és de 2.556,97 g/250m², 
a la del parc natural de 1.992,43 g/250m², a la de OBSAM 2010 de 1.865,99 
g/250m² i la de NR (no reserva mostrejat per la DG de Medi Marí i Rural) de 
1695,88 g/250m². La biomassa de la reserva parcial de la RMNM triplica la 
biomassa observada en el present estudi (PN Grau). (Figura 22). 
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 A les estacions de la zona de reserva integral (R) i reserva parcial (RP) de la 
Reserva Marina del Nord de Menroca (RMNM), Epinephelus marginatus i Diplodus 
sargus són les espècies que presenten major biomassa. Per altra banda, l’espècie 
més abundant a les estacions de mostreig, de fora l’àrea marina de la RMNM, és 
Diplodus vulgaris. (Figura 22, 23 i 24). 
  
 Les diferències més acusades entre la zona del PN i la de la RMNM es troben 
sobre la biomassa de Spondyliosoma cantharus, Diplodus sargus i Epinephelus 
marginatus.  
 

 
 Figura 22. Composició de la biomassa de les espècies vulnerables a la pesca censades a 
diferents àrees de Menorca. RMNM: R, reserva integral; RP, reserva parcial; NR, fora de la Reserva 
Marina del Nord de Menorca (les dades de les zones englobades a la RMNM han estat cedides pels 
tècnics del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Medi Rural i Marí  finançades per 
"Fons Europeus Pesca - FEP" de la UE). PN Grau: estudi del Parc Natural de s’Albufera des Grau, 
mitjana del de la biomassa de les estacions d’ets Armaris, Punta Timons 5_15, Cap de Mossèn Vives, 
Llosa de ses Egus i en Bombarda. Illa de l’Aire 2011: mitjana de la biomassa de les estacions situades 
a la zona de Cagaires, zona de la vertical del far i de la zona de Cap de Llebeig (Seguiment biològic de 
l’illa de l’Aire - l’OBSAM 2011, encàrrec de l’Agencia Menorca Reserva de la Biosfera del Consell 
Insular de Menorca). OBSAM 2010: mitjana de la biomassa de les estacions a na Gall, es Banyes, Cap 
Negre, Codolar de Torrenova, Racó de s’Aixada (Seguiment del medi marí de l’OBSAM – 2010, encàrrec 
de l’Agencia Menorca Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca).  
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 Figura 23 A. Biomassa de 
Diplodus vulgaris i d’Epinephelus 
marginatus a les diferents zones de 
mostreig. B. Biomassa de Diplodus 
vulgaris i de Diplodus sargus a les 
diferents zones de mostreig. Unitats: 
grams de peix cada 250 m².  RMNM: 
R, reserva integral; RP, reserva 
parcial; NR, fora de la Reserva 
Marina del Nord de Menorca 
(les dades de les zones 
englobades a la RMNM han 
estat cedides pels tècnics del 
Servei de Recursos Marins de 
la Direcció General de Medi 
Rural i Marí  finançades per 
"Fons Europeus Pesca - FEP" 
de la UE). PN Grau: estudi del 
Parc Natural de s’Albufera des 
Grau, mitjana de la biomassa 
de les estacions d’ets Armaris, 
Punta Timons 5_15, Cap de 
Mossèn Vives, Llosa de ses 
Egus i en Bombarda. Illa de 
l’Aire 2011: mitjana de la 
biomassa de les estacions 
situades a la zona de Cagaires, 
zona de la vertical del far i de 
la zona de Cap de Llebeig 
(Seguiment biològic de l’illa de 
l’Aire - l’OBSAM 2011, 
encàrrec de l’Agencia Menorca 
Reserva de la Biosfera del 
Consell Insular de Menorca). 
OBSAM 2010: mitjana de la 
biomassa de les estacions a na 
Gall, es Banyes, Cap Negre, 
Codolar de Torrenova i Racó 
de s’Aixada (Seguiment del 
medi marí de l’OBSAM – 2010, 
encàrrec de l’Agencia Menorca 
Reserva de la Biosfera del 
Consell Insular de Menorca).  

 
  
 
 En el cas de les estacions de mostreig a partir de 20 m de fondària, s’observa 
que la biomassa total de les àrees amb protecció pesquera és superior a les àrees 
sense. Es presenta el màxim a la zona de la reserva parcial (RP_20) de la RMNM, 
amb un valor de 19.783,47 g/250m² en front dels 2.367,67 g/250m² de Punta 
Timons de 20 m de fondària.  
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 Referent a les espècies censades, Epinephelus marginatus segueix sent 
l’espècie que presenta més abundància a les estacions de dins la RMNM (R_20 i 
RP_20) i a les estacions de fora la RMNM (NR_20 i PTM_20) ho és Diplodus vulgaris. 
També s’ha de destacar la biomassa que presenten espècies com Epinephelus 
costae, Mycteroperca rubra, Muraena helena, Sciaena umbra i Phycis phycis a la 
zona de dins la RMNM mentre que a la zona de Punta Timons a 20 m de fondària, 
no s’han observat o han presentat una biomassa molt reduïda (el cas de Sciaena 
umbra). (Figura 24). 
 
 

 
 Figura 24. Composició de la biomassa de les espècies vulnerables a la pesca censades a 
diferents àrees de Menorca a partir de 20 m de fondària. RMNM: R, reserva integral; RP, reserva 
parcial; NR, fora de la Reserva Marina del Nord de Menorca (les dades de les zones englobades a la 
RMNM han estat cedides pels tècnics del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Medi 
Rural i Marí  finançades per "Fons Europeus Pesca - FEP" de la UE). PN Grau: estudi del Parc Natural 
de s’Albufera des Grau, biomassa de l’estació de Punta Timons 20_25. 
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 Figura 25. Localització de les estacions i zones d’estudi de les diferents campanyes de mostreig 
realitzades per part de l’OBSAM i pels tècnics de la Direcció General de Medi Rural i Marí a la Reserva 
Marina del Nord de Menroca. Zona d’estudi a la Reserva Marina del Nord de Menorca, dades recollides 
pels tècnics del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Medi Rural i Marí  finançades per 
"Fons Europeus Pesca - FEP" de la UE). Estacions del present estudi al Parc Natural de s’Albufera des 
Grau. Estacions a l’illa de l’Aire (Seguiment biològic de l’illa de l’Aire - l’OBSAM 2011, encàrrec de 
l’Agencia Menorca Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca). Estacions del seguiment del 
medi marí OBSAM 2010 (Seguiment del medi marí de l’OBSAM – 2010, encàrrec de l’Agencia Menorca 
Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca).  
 
 
 

i) Resultats del tractament estadístic de les dades 

 
A partir de la taula 16 s’observen una sèrie de correlacions entre les 

variables independents i les variables de la cobertura del fons. Així, s’observa una 
correlació positiva entre la profunditat i el cobriment de Posidonia oceanica. La zona 
immediata a la línia de costa els herbassars de posidònia hi són absents, només 
s’hi troben algunes mates disperses entre els blocs i els afloraments de roca 
homogènia. En canvi, a mesura que es guanya en profunditat apareixen formacions 
més contínues d’herbassars juntament amb alguns fons de roca homogènia. El 
pendís no mostra cap tipus de relació amb ninguna de les variables de la cobertura. 
La rugositat mostra una correlació negativa amb la presència de posidònia i amb la 
presència de fons detrítics atès que normalment aquest tipus de fons es 
desenvolupen en fons plans. Finalment, la variable heterogeneïtat ambiental 
correlaciona positivament amb la presència de fons de roca homogènia i detrítics i 
negativament amb el fons de blocs ja que aquest darrer tipus de fons hi és presents 
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en tots els transsectes i poden arribar a ocupar el 100% de la superfície ocupada 
pels substrats, cosa que no succeeix ni amb la roca homogènia ni amb els fons 
d’arena i graves.     
 

Variables  Rho d'Spearman  p  N 
PROF & POCEAN  0,453***  0,000  56 
PROF & RHOM  ‐0,194  0,153  56 
PROF & BP  0,013  0,925  56 
PROF & BM  0,05  0,714  56 
PROF & BG  ‐0,055  0,690  56 
PROF & BLOCS  ‐0,062  0,652  56 
PROF & AG  ‐0,003  0,982  56 
PEND & POCEAN  ‐0,033  0,811  56 
PEND & RHOM  0,004  0,974  56 
PEND & BP  0,036  0,791  56 
PEND & BM  0,065  0,632  56 
PEND & BG  ‐0,066  0,631  56 
PEND & BLOCS  0,04  0,771  56 
PEND & AG  ‐0,131  0,337  56 
RUG & POCEAN  ‐0,359**  0,007  56 
RUG & RHOM  0,127  0,351  56 
RUG & BP  0,017  0,903  56 
RUG & BM  0,172  0,204  56 
RUG & BG  ‐0,06  0,663  56 
RUG & BLOCS  0,091  0,505  56 
RUG & AG  ‐0,349**  0,008  56 
HET. AMB & POCEAN  0,093  0,493  56 
HET. AMB & RHOM  0,365**  0,006  56 
HET. AMB & BP  0,181  0,182  56 
HET. AMB & BM  ‐0,232  0,085  56 
HET. AMB & BG  ‐0,371**  0,005  56 
HET. AMB & BLOCS  ‐0,337***  0,000  56 
HET. AMB & AG  0,562*  0,011  56 

 Taula 16. Coeficients de correlació d’Spearman entre les variables independents i les variables 
del recobriment del fons; (*) la correlació és significativa al nivell 0.05; (**) la correlació és significativa 
al nivell 0,01; (***) la correlació és significativa a nivell 0,0001.     
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 Com influeixen les variables ambientals damunt la biomassa de les 
espècies de peixos vulnerables. 
 
 Els dos primers eixos de l’anàlisi canònica de correspondències expliquen un 
28,5% de la variància total, el primer ho fa amb un 19,2% i el segon amb un 9,3%. 
Aquests valors no poden arribar a ser més alts ja que a l’hora de seleccionar les 
zones es va procurar que fossin el més semblants possibles. De fet, el que dóna 
variabilitat són les característiques de l’estació més profunda. Un 55,7% de la 
variància acumulada entre la biomassa i les variables ambientals queda explicada 
pel primer eix, mentre que el segon ho fa amb un 27,1%.  
 

 Figura 26. Diagrama de l’anàlisi canònica de correspondències (2 primers eixos). En vermell 
els vectors de les variables ambientals (POCEAN: Posidonia oceanica; RHOM: roca homogènia; BLOCS: 
blocs; PROF: profunditat; PEND: pendís i RUG: rugositat). Els rotlus indiquen les estacions i els 
triangles les espècies (la primera lletra indica el gènere i les següents l’espècie). 
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 A l’hora d’interpretar els eixos s’observa que el primer eix contraposa la 
variable profunditat amb la rugositat i el pendís mentre que el segon eix separa els 
fons amb posidònia amb els de roca homogènia i els formats per blocs. Així, a poca 
fondària s’hi troben, en general, els fons formats per roca homogènia que són els 
que presenten una major rugositat i pendís atès que en aquesta àrea la morfologia 
és esglaonada amb talls verticals d’uns 2 a 4 m. En aquest cas s’hi troben les 
estacions de Punta Timons més superficial, Llosa de ses Egus i en Bombarda amb 
un fort pes d’espècies amb poca afinitat pels fons pregons com són Diplodus 
puntazzo i D. sargus. Totes les espècies llevat de Muraena helena i Sciaena umbra es 
distribueixen sobre l’eix que forma el vector profunditat. En l’estació de sa Punta 
des Timons profunda va ser difícil trobar fons amb suficient cobertura de roca i per 
aquest motiu en el diagrama ve molt marcada com l’estació amb major presència 
d’herbassars. 
  
 
 Comparació de la biomassa de les espècies de peixos vulnerables a la 
pesca en funció de la localització de l’estació.  
 
 Per mitjà de l’anàlisi de similituds de dos factors (ANOSIM) s’han comparat 
els valors de la biomassa de les espècies entre les diferents estacions i grups 
d’estacions, dins i fora de l’àrea marina del PN de s’Albufera des Grau en una 
profunditat entre 5 i 15 m (PN 5_15 i FPN 5_15), i aquestes amb l’estació situada 
dins de l’àrea marina del PN però en una profunditat entre 20 i 25m (PN 20_25). A 
més, s’han incorporat a l’anàlisi les dades de biomassa de les estacions de fons de 
roca del seguiment del medi marí de Menorca de l’any 2010 (MEN 5_15) i dades del 
seguiment biològic de l’Illa de l’Aire d’enguany (AIRE 5_15), ambdós portats a terme 
per l’OBSAM.   
 
 Per tal de no cometre un error de tipus I, és a dir, rebutjar la hipòtesis nul·la 
essent vertadera, només s’han tingut en compte els valors de l’anàlisi de similituds 
amb p ≤ 0,05. D’aquesta manera, s’observa que les estacions que presenten un cert 
grau de similitud pel que fa als valors de la biomassa de cada espècie són: Armaris 
amb Punta des Timons 5_15 (R=0,186), Cap Mossèn Vives amb Punta Timons 
20_25 (R=0,203), Punta Galera amb Bombarda (R=0,203), Cap Mossèn Vives amb 
Bombarda (R=0,266), Punta Timons 5_15 amb Punta Timons 20_25 (R=0,266), 
Armaris amb Punta Galera (R=0,433) i Punta Timons 20_25 amb Bombarda 
(R=0,483). En canvi, les estacions que presenten diferències entre elles són: Cap 
Mossèn Vives amb Punta Galera (R=0,641), Punta Timons 10_15 amb Punta Galera 
(R=0,673) i Punta Timons 20_25 amb Llosa de ses Egus (R=0,687). Respecte als 
grups d’estacions PN 20_25 mostra cert grau de dissimilitud entre PN 5_15 (R=0,5) i 
FPN 5_15 (R=0,606) (Taula 17). 
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  Grups d'estacions  R  p  Permutacions 
ARM vs PTM 5_15  0,186  0,031*  9999 
ARM vs CMV  0,112  0,109 ns  9999 
ARM vs PSG  0,433  0,034*  9999 
ARM vs PTM 20_25  0,005  0,4298 ns  9999 
ARM vs BOM  0,004  0,4314 ns  9999 
ARM vs LEG  ‐0,029  0,557 ns  9999 
PTM 5_15 vs CMV  0,103  0,1256 ns  9999 
PTM 5_15 vs PSG  0,673  0,0001***  9999 
PTM 5_15 vs PTM 20_25  0,266  0,013*  9999 
PTM 5_15 vs BOM  0,124  0,116 ns  9999 
PTM 5_15 vs LEG  0,063  0,216 ns  9999 
CMV vs PSG  0,641  0,0001***  9999 
CMV vs PTM 20_25  0,203  0,033*  9999 
CMV vs BOM  0,266  0,016*  9999 
CMV vs LEG  0,118  0,09 ns  9999 
PSG vs PTM 20_25  0,483  0,0001***  9999 
PSG vs BOM  0,203  0,035*  9999 
PSG vs LEG  0,051  0,2399 ns  9999 
PTM 20_25 vs BOM  0,483  0,0001***  9999 
PTM 20_25 vs LEG  0,687  0,0001***  9999 
BOM vs LEG  ‐0,125  0,989 ns  9999 
PN 5_15 vs PN 20_25  0,494  0,0001***  9999 
PN 5_15 vs FPN 5_15  0,024  0,2716 ns  9999 
PN 5_15 vs MEN 5_15  0,1318  0,0001***  9999 
PN 5_15 vs AIRE 5_15  0,0488  0,1032 ns  9999 
PN 20_25 vs FPN 5_15  0,606  0,0001***  9999 
PN 20_25 vs MEN 5_15  0,4883  0,0001***  9999 
PN 20_25 vs AIRE 5_15  0,7199  0,0001***  9999 
FPN 5_15 vs MEN 5_15  0,1253  0,0249*  9999 
FPN 5_15 vs AIRE 5_15  0,1639  0,004**  9999 
MEN 5_15 vs AIRE 5_15  0,0055  0,4205 ns  9999 

 
 Taula 17. Resultats de l’anàlisi de similituds (ANOSIM) entre la biomassa de les diferents 
estacions i grups d’estacions. En negreta es mostren les parelles o grups d’estacions amb un nivell de 
significació menor de 0,05 (* p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0,0001).  
 
  
 Les dades de biomassa dels grups d’estacions d’aquest treball amb les dades 
dels treballs anteriorment esmentats, mostren com no hi ha dissemblances entre 
els grups d’estacions que presenten un mateix rang de fondària. En canvi, 
existeixen diferències prou importants entre l’estació més pregona PN 20_25 i MEN 
5_15 (R=0,4883) i AIRE 5_15 (R=0,7199).   
 
 A partir de l’anàlisi de similituds i tenint només en compte les parelles 
d’estacions o grups d’estacions que mostren una certa dissimilitud s’ha utilitzat 
una anàlisi de percentatges de similitud (SIMPER) amb la finalitat de veure quines 
són les espècies que, en funció de la seva biomassa, són les màximes responsables 
de les diferències que puguin existir. 
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Estacions  PTM 5_15 vs PSG 
Espècie  Contrib. (%)  Acum. (%)  Mean biomass 1  Mean biomass 2 
DVULG  15,37  25,27  889,00  542,00 
EMAR  15,14  50,17  494,00  388,00 
LMER  8,35  63,89  198,00  235,00 
DPUN  5,66  73,20  243,00  61,40 
LVIR  4,49  80,58  79,80  138,00 
DSAR  4,45  87,90  180,00  61,20 
MHEL*  3,87  94,26  0,00  157,00 
SPOR  2,01  97,57  45,50  40,00 
SCANT  1,34  99,78  20,80  25,30 
SSCR*  0,13  100,00  0,00  6,47 
SUMB  0,00  100,00  0,00  0,00 
PHYPHY  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECOS  0,00  100,00  0,00  0,00 
MYCR  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECAN  0,00  100,00  0,00  0,00 
SAUR  0,00  100,00  0,00  0,00 
DLAB  0,00  100,00  0,00  0,00 
Dissimilitud mitjana= 60,82 

 
 Taula18. Resultats de l’anàlisi de percentatges de similitud de les biomasses de cada espècie 
entre l’estació Punta Timons 5_15 i Punta Galera. (*) Espècies presents en una estació i absents en 
l’altre.  
  
 
 En la taula 18 s’observa que entre les estacions Punta Timons 5_15 i Punta 
Galera hi ha 4 espècies que expliquen més d’un 70% de la dissimilitud existent. 
Aquestes són Diplodus vulgaris, Epinephelus marginatus, Labrus merula i Diplodus 
puntazzo. Al mateix temps, hi ha 2 espècies presents en una estació i absents en 
l’altre. En aquest cas la dissimilitud mitjana és del 60,82%. 
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Estacions  CMV vs PSG 
Espècie  Contrib. (%)  Acum. (%)  Mean biomass 1  Mean biomass 2 
DVULG  14,73  25,20  1030,00  542,00 
EMAR  10,62  43,37  145,00  388,00 
DSAR  7,56  56,31  306,00  61,20 
LMER  5,83  66,29  126,00  235,00 
LVIR  4,92  74,70  191,00  138,00 
SUMB*  4,56  82,50  251,00  0,00 
DPUN  4,10  89,51  190,00  61,40 
MHEL*  3,58  95,64  0,00  157,00 
SPOR  1,44  98,10  18,80  40,00 
SCANT*  0,89  99,63  0,00  25,30 
SSCR  0,22  100,00  4,11  6,47 
PHYPHY  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECOS  0,00  100,00  0,00  0,00 
MYCR  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECAN  0,00  100,00  0,00  0,00 
SAUR  0,00  100,00  0,00  0,00 
DLAB  0,00  100,00  0,00  0,00 
Dissimilitud mitjana= 58,46 

 Taula 19. Resultats de l’anàlisi de percentatges de similitud de les biomasses de cada espècie 
entre l’estació Cap Mossèn Vives i Punta Galera. (*) Espècies presents en una estació i absents en 
l’altre. 
 
 La dissimilitud mitjana existent entre la biomassa de cada espècie de les 
estacions Cap Mossèn Vives i Punta Galera és del 58,46%. Les 4 espècies que més 
contribueixen a la separació entre les dues estacions són: D. vulgaris, E. 
marginatus, D. sargus i L. merula. Aquestes 4 espècies expliquen més d’un 60% de 
la dissimilitud. Igualment, hi ha 3 espècies presents en una estació i absents en 
l’altre (taula 19). 
 
 Quant a les estacions de Punta Timons 20_25 i Llosa de ses Egus les 4 
primeres espècies, D. vulgaris, E. marginatus, Muraena helena i Diplodus sargus, 
expliquen un 75% de la separació. En aquest cas, hi ha 7 espècies presents en una 
estació i absents en l’altre. La dissimilitud mitjana és del 63,12% (taula 20).  
 
 Respecte als grups d’estacions, s’ha analitzat el percentatge de similitud 
entre, PN 20_25 i FPN 5_15 i PN 20_25 i AIRE 5_15 (Taula 21 i 22). En el primer 
dels casos existeix una dissimilitud mitjana del 64,81% i la biomassa de 4 espècies 
és la responsable d’un 77% de la separació entre les dues zones de mostreig. Les 
espècies amb la màxima responsabilitat són: D. vulgaris, M. helena, E. marginatus i 
L. viridis. S’observen 8 espècies que són presents en una estació i absents en l’altre 
(taula 21).  
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Estacions  PTM 20_25 vs LEG 
Espècie  Contrib. (%)  Acum. (%)  Mean biomass 1  Mean biomass 2 
DVULG  17,00  26,93  1290,00  803,00 
EMAR  12,92  47,41  755,00  164,00 
MHEL*  11,57  65,75  0,00  481,00 
DSAR*  6,18  75,54  0,00  242,00 
LVIR  4,59  82,81  95,10  110,00 
LMER  3,97  89,10  13,30  135,00 
SUMB*  3,16  94,11  108,00  0,00 
DPUN*  1,67  96,75  0,00  47,90 
SCANT*  1,11  98,52  36,80  0,00 
SAUR*  0,74  99,68  72,90  0,00 
SSCR*  0,20  100,00  0,00  7,93 
SPOR  0,00  100,00  0,00  0,00 
PHYPHY  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECOS  0,00  100,00  0,00  0,00 
MYCR  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECAN  0,00  100,00  0,00  0,00 
DLAB  0,00  100,00  0,00  0,00 
Dissimilitud mitjana= 63,12 

 
 Taula 20. Resultats de l’anàlisi de percentatges de similitud de les biomasses de cada espècie 
entre l’estació Punta Timons 20_25 i la Llosa de ses Egus. (*) Espècies presents en una estació i 
absents en l’altre. 
 
 
 

Estacions  PN 20_25 vs FPN 5_15 
Espècie  Contrib. (%)  Acum. (%)  Mean biomass 1  Mean biomass 2 
DVULG  19,11  29,48  1290,00  694,00 
MHEL*  14,99  52,61  0,00  648,00 
EMAR  11,95  71,05  755,00  89,30 
LVIR  4,28  77,65  95,10  98,60 
DSAR*  4,11  83,99  0,00  150,00 
LMER  3,75  89,77  13,30  121,00 
SUMB*  3,42  95,05  108,00  0,00 
SCANT*  1,22  96,93  36,80  0,00 
DPUN*  1,13  98,67  0,00  35,10 
SAUR*  0,75  99,83  72,90  0,00 
SSCR*  0,10  99,99  0,00  3,96 
SPOR*  0,01  100,00  0,00  0,61 
PHYPHY  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECOS  0,00  100,00  0,00  0,00 
MYCR  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECAN  0,00  100,00  0,00  0,00 
DLAB  0,00  100,00  0,00  0,00 
Dissimilitud mitjana= 64,81 

 
 Taula 21. Resultats de l’anàlisi de percentatges de similitud de les biomasses de cada espècie 
entre el grup d’estacions PN20_25 i FPN 5_15. (*) Espècies presents en una estació i absents en l’altre. 
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 Finalment, en el grup d’estacions PN 20_25 i AIRE 5_15 (taula 22)  les 4 
primeres espècies contribueixen a poc més d’un 70% de la dissemblança. Aquestes 
espècies són D. vulgaris, D. sargus, E. marginatus i M. helena. La dissimilitud 
mitjana és del 68,56%. Hi ha 4 espècies presents en un grup i absents en l’altre. 
 

Estacions  PN 20_25 vs AIRE 5_15 
Espècie  Contrib. (%)  Acum. (%)  Mean biomass 1  Mean biomass 2 
DVULG  20,23  29,52  1290,00  962,00 
DSAR*  11,75  46,65  0,00  517,00 
EMAR  11,29  63,12  755,00  155,00 
MHEL*  5,39  70,99  0,00  274,00 
SUMB  4,90  78,14  108,00  126,00 
LVIR  4,06  84,06  95,10  97,70 
DPUN*  3,48  89,14  0,00  141,00 
LMER  2,82  93,25  13,30  135,00 
SCANT  2,52  96,92  36,80  95,40 
SAUR  1,80  99,55  72,90  40,00 
ECOS*  0,31  100,00  0,00  12,60 
SPOR  0,00  100,00  0,00  0,00 
PHYPHY  0,00  100,00  0,00  0,00 
SSCR  0,00  100,00  0,00  0,00 
MYCR  0,00  100,00  0,00  0,00 
ECAN  0,00  100,00  0,00  0,00 
DLAB  0,00  100,00  0,00  0,00 
Dissimilitud mitjana= 68,56 

 
 Taula 22. Resultats de l’anàlisi de percentatges de similitud de les biomasses de cada espècie 
entre el grup d’estacions PN20_25 i AIRE 5_15. (*) Espècies presents en una estació i absents en 
l’altre. 
 
 
 Influència de les variables ambientals en els descriptors del llistat 
d’espècies de peixos vulnerables a la pesca. 
 
 Els resultats de l’anàlisi de regressions múltiples (taula 23) s’ha realitzat amb 
112 transsectes corresponents a 15 estacions de mostreig repartides al voltant de 
l’illa de Menorca. Cap d’aquestes estacions es troba subjecte a algun tipus de 
protecció. No obstant, perquè aquesta mena d’anàlisi (i per aquest tipus d’estudi) 
doni bons resultats és desitjable disposar d’una major replicació. En qualsevol cas, 
l’anàlisi s’ha engegat amb la finalitat d’observar possibles correlacions entre les 
variables ambientals i els descriptors del conjunt d’espècies vulnerables a la pesca. 
 
 Pel que fa a la biomassa total, aquesta es relaciona negativament amb la 
presència de diferents habitats i positivament amb la rugositat malgrat que el 
model només expliqui un 12% de la variància. Si s’analitza la biomassa 
corresponent a les categories 3 i 5 s’observa com aquesta es relaciona positivament 
amb la profunditat i negativament amb l’heterogeneïtat ambiental. En aquest cas, el 
model tan sols explica un 11% de la variància. La major presència d’heterogeneïtat 
ambiental significa menor presència de fons rocosos, així doncs els hàbitats com els 
herbassars o fons detrítics penalitza la presència, en aquest cas la biomassa de les 
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espècies vulnerables que segons el nostre llistat són més afins als fons durs. El 
número mig d’espècies (St) presenta una major relació (negativa) amb la presència 
d’herbassars de posidònia que amb les altres variables. Aquest mateix descriptor es 
relaciona negativament amb els blocs de petita mida i els fons detrítics però 
positivament amb la rugositat. El model explica un 22% de la variància observada 
entre St i les variables que són significatives amb una probabilitat inferior a 0,05 de 
què la regressió sigui causada per l’atzar. 
 

Sqrt Biomassa total  Biomassa C3_C5  Log (x+1) ST  Sqrt Abund.  Sqrt S20  D20 
POCEAN     ‐0,163 n.s  ‐0,365***  ‐0,255**     ‐0,181 n.s 
RHOM        ‐0,164 n.s          
BP        ‐0,224*          
BM           ‐0,182 n.s       
BG           0,304**       

BLOCS        0,100 n.s     0,029*    
AG        ‐0,202*          
PROF     0,249**  ‐0,183 n.s          
PEND        0,218*          
RUG  0,202*        0,233*     0,308** 

HET. AMB  ‐0,257**  ‐0,240*             
R²  0,121  0,109  0,220  0,300  0,052  0,095 

 
     Taula 23. Resum dels resultats de l’anàlisi de regressions múltiples entre els descriptors del 
llistat d’espècies de peixos vulnerables a la pesca i les variables ambientals. Abans del nom de cada 
descriptor apareix el tipus de transformació sempre que hagi estat necessària (Sqrt: arrel quadrada; 
Log (x+1): logaritme). Els valors corresponen a les correlacions parcials de les variables i el seu grau de 
significació (n.s: no significatiu; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < a 0,001). La darrera fila correspon a la 
regressió explicada pel model (R²). 
 
  
 En relació amb l’abundància, la variable que té més pes és la presència de 
blocs grans mentre que els herbassars de posidònia s’hi correlacionen 
negativament. La rugositat és l’altra variable que, positivament, dóna una certa 
influència en l’abundància d’espècies vulnerables. Les variables expliquen un 30% 
de la variació. 
  
 Els descriptors S20 i D20 mostren com la presència d’individus grans és 
escassament explicada pel conjunt de variables ambientals, en el primer cas, el 
model explica un 5% de la variació, i en el segon cas, no arriba al 10%. Pel 
descriptor S20 l’única variable que hi té una relació, tanmateix aquesta sigui 
pràcticament nul·la, és la presència de blocs. Quant a D20, és la variable rugositat 
que mostra un cert pes en la presència d’individus grans. 
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6. CONCLUSIONS 
 
 En relació als resultats descriptius de les estacions i de l’estructura 
poblacional de les espècies a la zona de dins l’àrea marina del PN, es pot concloure 
que: 

- L’estació de Cap de Mossèn Vives presenta major densitat d’individus i 
número d’espècies censades vulnerables a la pesca cada 250 m². 
Paral·lelament, les espècies de categoria 3 i 5, també presenten els valors 
més elevats en el conjunt de les estacions de mostreig. Els individus mostren 
valors de D20 i S20 dels més elevats, coincident amb un percentatge elevat 
d’individus i d’espècies superiors als 20 cm de longitud en funció del total 
censat per l’estació. Tot això es tradueix en una major biomassa, on les 
espècies que hi contribueixen més són Diplodus vulgaris, Diplodus sargus i 
Sciaena umbra. En aquesta estació es presenta un bon número d’individus 
amb una bona representació d’espècies vulnerables a la pesca i que els 
individus de major talla són madurs (en aquesta estació el valor de la talla 
màxima mitjana és superior a la talla de maduresa sexual de cada espècie, 
excepte a la d’Epinephelus marginatus). 
 

- A l’estació d’ets Armaris s’ha censat la densitat d’individus més baixa del 
conjunt d’estacions del present estudi, però a al vegada aquests individus 
s’han repartit en un número intermedi d’espècies vulnerables a la pesca 
(respecte el total de les estacions mostrejades). En aquesta estació els 
descriptors S20 i D20 són baixos, hi ha poc individus i poques espècies que 
presentin talles superiors als 20 cm de longitud. La biomassa total és elevada 
pel fet que aquesta estació ha presentat una biomassa gran de Muraena 
helena (espècie no inclosa en el descriptor D20 i S20). L’estació d’ets Armaris 
presenta una baixa densitat d’individus però en canvi, hi ha un bon número 
d’espècies vulnerables a la pesca, que a la vegada són majoritàriament de 
talla petita i poca presència d’individus madurs.   
 

- L’estació de Punta de sa Galera és on es van censar més espècies vulnerables 
a la pesca (també de categoria 3 i 5), però una abundància d’individus 
intermèdia. En aquest cas S20 i D20 presenta valors baixos i representen un 
percentatge d’individus i d’espècies superiors a 20 cm de longitud molt baix 
respecte el total d’individus censats a l’estació. Això ha provocat que la 
biomassa de l’estació de Punta de sa Galera sigui la més baixa del conjunt 
d’estacions. Aquesta estació presenta un bon número d’espècies vulnerables 
a la pesca, representades per pocs individus i de petita talla (la talla mitjana 
màxima de totes les espècies en aquesta estació es troben per sota de la talla 
de maduresa sexual amb excepció dels grans làbrids).  
 
 

- L’estació de Punta des Timons a 5-15 m de fondària presenta una 
abundància d’individus intermèdia, respecte al total d’estacions mostrejades, 
però pertanyen a poques espècies vulnerables a la pesca (casi totes les 
espècies de categoria 3 i 5). El percentatge d’individus i d’espècies superiors 
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a 20 cm de longitud és elevat (D20 i S20). Tot això fa que la biomassa de 
l’estació sigui alta, amb una gran representació de les espècies Diplodus 
vulgaris, Epinephelus marginatus i D. puntazzo. En aquesta estació les 
espècies vulnerables censades pertanyen a la categoria 3 i 5 amb una 
representació d’individus raonable (respecte als resultats de les estacions del 
present estudi) i que presenten individus madurs (en aquesta estació el valor 
de la talla màxima mitjana que presenten el conjunt de les espècies és dels 
més alts respecte el conjunt de les estacions i de les espècies. Aquesta talla 
és superior a la talla de maduresa sexual de cada espècie, excepte a la de 
l’anfós (Epinephelus marginatus)). 
 

- L’estació de Punta des Timons a 20-25m de fondària presenta una densitat 
d’individus i una densitat d’espècies cada 250 m² baixa. El valor de D20 i 
S20 és baix, però el percentatge d’aquest valor respecte la densitat total, és 
elevat. A la vegada, les espècies censades presenten talles màximes mitjanes 
altes, totes superiors a la talla de maduresa sexual de l’espècie. El fet que les 
talles siguin majors, malgrat que s’hagin observat pocs individus grans, ha 
fet que la biomassa d’aquesta estació sigui la més elevada. La biomassa total 
està repartida bàsicament entre Diplodus vulgaris i Epinephelus marginatus. 
D’aquesta estació es pot dir que hi ha poca representació d’espècies 
vulnerables a la pesca, amb una baixa densitat d’individus, però que aquest 
presenten talles majors i presenten individus madurs.      
 
Les estacions de fora l’àrea marina del PN presenten una biomassa total 

similar entre les demés estacions. Ara bé, cal ressaltar certes diferències: 
 

- A l’estació d’en Bombarda es va censar una densitat d’individus baixa i una 
densitat d’espècies vulnerables a la pesca també relativament baixa. A la 
vegada els descriptors D20 i S20 és més baix respecte a l’altra estació de fora 
l’àrea marina del PN, aquest fet fa que la biomassa sigui baixa, però es troba 
compensada per una alta biomassa de Muraena helena. L’estació d’en 
Bombarda, presenta poques espècies vulnerables a la pesca amb poca 
abundància d’individus madurs. 
  

- L’estació de la Llosa de ses Egus presenta una densitat d’individus elevada i 
repartida en més espècies vulnerables que l’anterior. Els descriptors D20 i 
S20 són més elevats que en el cas anterior, havent-t’hi més individus de més 
espècies que presenten talles superior a 20 cm de longitud. L’alta 
abundància i el major percentatge d’individus de major talla fa que la 
biomassa d’aquesta estació sigui igual que l’anterior, ja que es compensa el 
valor elevat de la biomassa de M. helena d’en Bombarda. A l’estació de la 
Llosa de ses Egus hi ha presència d’espècies vulnerables amb una densitat 
d’individus elevada i presentat individus de major talla i madurs. 
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 De l’anàlisi estadístic descriptiu, també ha mostrat que les espècies que 
tenen una talla de maduresa sexual estimada elevada respecte a la seva talla 
màxima teòrica presenten una major proporció d’individus immadurs (amb excepció 
de Muraena helena). Per altra banda, les especies que presenten talles de maduresa 
sexual més baixa respecte a la seva talla màxima teòrica, presenten una proporció 
d’individus madurs superior a la d’immadurs (com per exemple els grans làbrids).  
 
 De les espècies censades més abundants, totes han presentat almenys un 
individu madur en alguna de les set estacions. El cas més extrem és el 
d’Epinephelus marginatus i de Spondyliosoma cantharus que només han presentat 1 
individu madur a tota la zona mostrejada de dins i fora de l’àrea marina del  PN. 
Però, de manera general l’estructura poblacional de les espècies, mostra que 
manquen les classes d’edat més altes i les més baixes. El fet que manquin les 
classes d’edat més baixes és explicat per la zona de mostreig, ja que no s’han 
mostrejat zones de reclutament, però, el fet que manquin les classes d’edat més 
altes, indica l’existència d’una alta pressió pesquera intensa.   
 
 Dels resultats de l’anàlisi multivariant aplicat a l’estudi se’n deriven diferents 
conclusions en funció del mètode aplicat i de les dades utilitzades. 
  
 El fet d’haver inclòs dins l’estudi una estació profunda amb el corresponent  
desplaçament fora de la zona litoral més superficial, allà on abunden els fons 
rocosos, ha provocat que es treballés en un fons mixta d’herbassars de posidònia i 
roca. Això es constata amb els resultats dels coeficients de correlació d’Spearman 
on la variable profunditat es correlaciona positivament amb la presència 
d’herbassars de posidònia. Aquest fet ve igualment reforçat per l’anàlisi canònica de 
correspondències separant clarament l’estació profunda de les altres més 
superficials. Pel que fa a la diversitat d’hàbitats, un valor alt d’aquesta es 
correlaciona negativament amb la presència de blocs. Aquest fet s’explica perquè la 
presència d’altres hàbitats que no siguin els blocs es fa en detriment d’aquests.  
 
 L’anàlisi canònica de correspondències destria de manera evident l’estació 
profunda de les altres deixant clar que els fons més superficials són hàbitats 
rocosos i, en conseqüència els més complexos. Per un costat, en el diagrama 
s’observa que les espècies, llevat de Muraena helena i Sciaena umbra es 
distribueixen en funció de la profunditat i fins i tot algunes d’elles, en funció del 
tipus d’hàbitat. Els espàrids Diplodus puntazzo i D. sargus mostren una distribució 
més superficial i per fons més aviat complexos i rocosos, mentre que Spondyliosoma 
cantharus es veu més afavorida pels fons amb herbassars i profunds.  De l’altre 
costat, hi ha un grup d’espècies que es mostren molt centrades en la intersecció 
dels eixos que s’interpreta com que tenen una més amplia distribució batimètrica o 
fins i tot presents en hàbitats diferents. En cap cas aquest estudi s’ha fixat 
l’objectiu de determinar quin és l’hàbitat o microhàbitat d’una o altra espècie sinó 
entreveure quines variables afavoreixen unes o altres espècies. 
 
 L’anàlisi de similituds (ANOSIM) mostra com la biomassa no difereix gaire 
entre les diferents estacions mostrejades dins l’àrea marina del PN a excepció PTM 
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5_15 i CMV amb PSG i l’estació més profunda amb les dues situades fora dels 
límits del PN. Pel que fa als grups d’estacions analitzats, s’observen similituds entre 
PN 5_15 i MEN 5_15 i FPN 5_15 amb MEN 5_15 i AIRE 5_15, per tant, els valors de 
la biomassa són com qualsevol zona sense cap règim de protecció que hi pugui 
haver a la resta de l’illa. Una vegada més, l’estació que mostra dissemblances amb 
la resta és la situada a major profunditat atès que en aquest punt el valor de la 
biomassa ve representat quasi exclusivament per dues espècies (E. marginatus i D. 
vulgaris).  
 
 Les 2 espècies que contribueixen més a les dissemblances entre estacions i 
grups d’estacions són D. vulgaris i E. marginatus. La primera espècie és present en 
cadascun dels transsectes i en la majoria dels casos és la que assoleix una major 
biomassa. Aquests dos fets provoquen que una petita variació de la biomassa entre 
dos casos es tradueixi, en l’aplicació de l’anàlisi, en una important dissimilitud. En 
el cas de la segona espècie, la seva menor abundància es compensa amb biomasses 
suficientment importants com perquè en l’anàlisi es reflecteixi en una important 
contribució a la dissemblança. Les altres espècies que també contribueixen, en 
menor grau, a separar els casos són D. sargus, L. merula, L. viridis i M. helena. 
   
 Pel que fa a les dissemblances entre l’estació més profunda i les més 
superficials, aquestes venen donades sobretot per la major talla d’espècies com E. 
marginatus i D. vulgaris a major profunditat i l’absència d’espècies de distribució 
més soma com D. puntazzo i D. sargus. 
 
 En general, els descriptors del llistat d’espècies vulnerables a la pesca 
mostren unes relacions poc robustes amb les diferents variables ambientals 
explicant, a més, un percentatge de la variància pobre. Destaca la influència 
negativa que tenen els herbassars tant en el número d’espècies observades com en 
la seva abundància, així com la influència positiva que té la variable rugositat en la 
biomassa total, l’abundància i en el número d’individus > de 20cm. Els resultats de 
l’anàlisi de regressions múltiples no produeixen cap sorpresa atenent que les 
diferents variables no mostren variacions notables ni valors extrems entre 
estacions.    
 
   De manera general, la biomassa de les estacions mostrejades en el present 
estudi és baixa en comparació a la biomassa que presenta una zona amb regulació 
pesquera (Reserva Marina del Nord de Menorca). A la vegada, a les estacions de la 
reserva marina presenten Epinephelus marginatus i Diplodus sargus com les 
espècies amb major biomassa del conjunt d’espècies censades i que a la zona de 
fora la reserva marina (incloses les estacions del present estudi) ho és Diplodus 
vulgaris. El fet que ho sigui D. vulgaris es pot explicar per la manca de carnívors 
estrictes com Dicentrarchus labrax (Coll, J., pers. Com.), espècie no censada a cap 
estació del PN, juntament amb Epinephelus costae, Mycteroperca rubra, Pagrus 
pagrus, Phycis phycis i Sphyraena spp., totes elles macrocarnívors o carnívors 
estrictes (nivell tròfic 4.0±0.1, veure metodologia). Paral·lelament,  no s’han observat 
individus grans i madurs a la zona del PN. Tot això fa indicar l’existència d’una 
pesca intensiva a la zona. 
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7. PROPOSTES DE GESTIÓ I DE ZONIFICACIÓ 
 
 A partir dels resultats de l’avaluació de les espècies de peixos vulnerables a la 
pesca (pobre abundància/biomassa, poblacions no gaire ben estructurades amb 
una manca de les classes d’edat més madures i baixa proporció d’espècies amb 
nivells tròfics elevats), la proposta de gestió està clarament dirigida a l’establiment 
d’algun tipus de figura de regulació de la pesca encaminada a la recuperació 
d’aquest grup d’espècies. S’ha demostrat arreu que la implantació d’àrees marines 
protegides (en endavant AMP) és una excel·lent eina per a la protecció de la 
biodiversitat marina i la conservació dels recursos marins (Lubchenco et al., 2003; 
Pauly, 2005; Roberts et al., 2005). El fet de reduir la mortalitat per pesca en les 
reserves marines porta a un augment de l’abundància d’individus madurs, 
assegurant el reclutament i, mantenint o millorant les captures en les àrees obertes 
a la pesca (Jennings, 2001). Un dels objectius en la gestió de les reserves marines 
és el d’incrementar l’abundància d’individus madurs. 
 
 En efecte, l’establiment d’una AMP és beneficiós per: augmentar 
l’abundància/biomassa, augmentar la proporció d’individus grans i madurs, i 
millorar la fecunditat de les espècies d’alt valor comercial. Al mateix temps, les 
AMPs han demostrat ser efectives per augmentar les captures a nivell local per 
mitjà de l’exportació de biomassa des de l’àrea protegida (Russ & Alcala, 1996; 
Roberts et al., 2001; Harmelin-Vivien et al., 2008), i induir canvis en l’estructura de 
la comunitat augmentant la dominància de grans depredadors (García-Charton et 
al., 2008). Les reserves marines provoquen canvis en l’estructura de les comunitats 
de peixos i això és més evident sobre algunes espècies caracteritzades per una vida 
llarga, maduració tardana, de caràcter sedentari, creixement lent i nivell tròfic alt 
que les fa altament vulnerables a la pesca. Per tant, aquestes espècies són les que 
en sortiran més beneficiades per les mesures de protecció. En el Mediterrani, 
aquestes famílies essencialment piscívores són: els serrànids, els esciènids, els 
espàrids i els grans làbrids (Bell, 1983; Claudet et al., 2006; Francour, 1994; 
Garcia-Rubies & Zabala, 1990; Harmelin-Vivien et al., 2008; Macpherson et al., 
2002). 
 
 És evident que la magnitud de la resposta front la protecció pot variar en 
funció de la localització geogràfica, les característiques de les espècies, el tipus de 
comunitats dins l’AMP i del disseny dels objectius de gestió d’aquesta (Blyth-skyrme 
et al., 2006; Claudet et al., 2008). 
 
 L’àrea marina del PN de s’Albufera des Grau es localitza entre la badia 
d’Addaia i la punta de sa Galera amb una superfície de 1.745,1 ha. Doncs, la part 
marina engloba les aigües interiors situades per dins d’una línia recta que va des de 
la punta de Cala Molí fins a la punta nord de l’illa petita d’Addaia, fins el cap de 
Favàritx, cap de Llevant de l’Illa d’en Colom per acabar a la punta de sa Galera. Per 
dins d’aquest perímetre queden incloses 6 illes: Illa d’en Colom, illa gran d’Addaia, 
illa petita d’Addaia, Illa de ses Àguiles, Illot d’en Carbó i Illot d’en Carbonet. Tota 
aquesta àrea consta d’una bona representació dels diferents hàbitats costaners 
alguns dels quals altament productius. Els hàbitats presents són: fons rocosos 



 

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc 
Natural de s’Albufera des Grau 

 

69 PROPOSTES DE GESTIÓ I DE ZONIFICACIÓ 

infralitorals amb diferents comunitats de Cystoseira ssp., fons d’arena, fons de 
fang, herbassars de Posidonia oceanica, fons rocosos circalitorals dominats per 
algues incrustants, coral·ligen damunt fons detrítics, una albufera amb contacte 
intermitent amb la mar i les comunitats que es desenvolupen en la badia semi 
tancada d’Addaia. Cal destacar aquesta darrera zona per les seves característiques i 
per les diferents comunitats fitobentòniques que s’hi troben i que estan abastament 
descrites per Ribera et al. (1997). La badia és a més, una zona que atreu nombroses 
espècies piscívores com Lichia amia, Dicentrarchus labrax, Seriola dumerili i Sparus 
aurata a la recerca d’aliment (obs. pers). 
 
 Malgrat la bona representació de diferents tipus d’hàbitats en l’àrea marina 
del PN, aquesta no presenta grans extensions de fons rocosos que puguin donar 
com a resultat el desenvolupament d’una ictiofauna extremadament rica. De fet, 
aquest tipus d’hàbitat es situa en una franja contigua a la línia de costa fins al 
voltant dels 10-15m de profunditat. A partir d’aquí  apareixen els herbassars de 
posidònia, hàbitat poc adient pel desenvolupament del grup d’espècies vulnerables 
avaluat. Aquestes característiques que presenten els fons del PN pot conduir a la 
generació de bottlenecks (sensu Caddy, 2008) -colls d’ampolla- on la superfície 
d’hàbitat disponible podria ser un factor limitant perquè s’hi establís una fauna 
madura i abundant. A més, segons les nostres observacions no hi ha connectivitat 
entre els hàbitats que serien més idonis per la població juvenil i la població adulta, 
és a dir, no s’han detectat fons de roca que comprenguin amplis rangs batimètrics.  
S’ha d’afegir que els fons rocosos circalitorals són més bé escassos segons la 
cartografia consultada (Ballesteros et al., 2003). Segons aquests mateixos autors, 
els fons coral·lígens corresponen a la tipologia d’algues lliures sobre fons 
sedimentaris pobres en suspensívors i grans algues apareixent de tant en tant 
barres rocoses en forma d’estants (armaris) de reduïdes dimensions (Mercadal, com. 
pers.). En aquest sentit, es podria considerar que l’àrea marina del PN conté 
bàsicament dues zones, fons des Grau i badia d’Addaia, que actuen com a 
fonts/emissors de reclutes i els fons rocosos litorals com a engolidors/receptors 
d’individus subadults. Posat que els hàbitats específics que requereixen els 
individus adults són escadussers això obligaria a recórrer grans distàncies 
(moviments ontogènics) a fi de trobar l’hàbitat idoni que pogués oferir suficients 
recursos pel manteniment de subpoblacions adultes. No obstant això, l’establiment 
d’AMPs dóna lloc a la recolonització d’hàbitats poc profunds (Reñones et al., 1999), 
amb increments importants d’individus de totes les mides (Francour et al., 2001) 
essent les zones somes on els efectes de la protecció es fan més evidents (García-
Chartón et al., 2008).  
 
 Aquesta tendència general d’escassetat de superfície d’hàbitats idonis pel 
desenvolupament d’una ictiofauna rica i amb un cert grau de connectància entre 
subpoblacions juvenils i adultes, experimenta una certa millora en la zona 
compresa entre el cap de Mossèn Vives i la platja de s’Enclusa, i en la zona dels 
illots d’Addaia. En aquesta àrea els fons rocosos més superficials són força 
complexos i amb una elevada rugositat malgrat que els fons de blocs no siguin 
extremadament abundants a causa de la geologia de la zona. A més profunditat 
l’herbassar de posidònia generalment es desenvolupa sobre fons de roca, a vegades, 
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força complexos (entre Favàritx i es Bec Vermell i la part submergida del cap de 
Mossèn Vives) que possiblement podrien albergar individus adults. 
 
 En la zona dels illots d’Addaia els fons són rocosos i amb força inclinació. 
Això dóna lloc a què en pocs metres de distància de la línia de costa hi hagi una 
profunditat considerable. Aquestes característiques fan que aquesta zona sigui 
potencialment bona per afavorir el desenvolupament de poblacions madures de 
diverses espècies d’interès pesquer com els grans serrànids i els esciènids així com 
també ho corroboren Ballesteros et al., (2003). Juntament a la zona de les illes 
d’Addaia, ets Armaris mostra uns fons amb abundants blocs de mida mitjana i 
grossa que enllacen amb la zona dels illots, a més de  situar-se en una de les 
sortides de la badia. 
 
 Considerant aquestes qüestions referents a la configuració i distribució de 
tipologies de fons aptes que puguin permetre el desenvolupament de poblacions 
íctiques madures i prou abundants en l’àrea marina del PN de s’Albufera des Grau, 
és creu convenient la creació d’una sèrie de zones de màxima protecció front a la 
pesca. Les zones que es considera que haurien de tenir una màxima protecció són:  
 

- Badia d’Addaia-Illots d’Addaia-Armaris (zona de màxima protecció A2) 
(Figura 27 i Annex 1). Ja recomanades com a zones de protecció especial per 
Ballesteros et al., (2003) per l’existència de formacions d’alt valor patrimonial 
i per ser una zona d’assentament, reclutament i reproducció de vàries 
espècies d’interès comercial. En aquest cas s’afegiria la zona dels Armaris 
atès que presenta un tipus de fons complex amb cobertura de blocs indicat 
per allotjar espècies vulnerables o quasi amenaçades a més de la seva 
situació immediata a la zona dels illots i en una de les sortides de la badia. 
La superfície d’aquesta zona és de 146,8 ha. 

 
- Punta de cala en Caldès-Cap de Mossèn Vives (zona de màxima protecció A1) 

(Figura 27 i Annex 1). Entre aquestes dues puntes i fins els límits de l’àrea 
marina del PN mar endins i amb una superfície de 758,8 ha, és on els fons 
rocosos presenten les característiques més adients perquè s’hi puguin 
desenvolupar poblacions adultes i subadultes d’espècies vulnerables a la 
pesca. En aquesta àrea els fons rocosos més superficials presenten certa 
continuïtat amb fons rocosos més profunds que, malgrat l’existència 
d’herbassars de Posidonia oceanica, aquests s’han instal·lat generalment 
damunt fons de roca amb certa complexitat. Aquests tipus de fons topen 
amb un estatge circalitoral, dintre dels límits del PN, pobre en hàbitats 
propensos a allotjar poblacions madures d’algunes espècies.   

 
 La resta de l’àrea marina del PN de s’Albufera des Grau hauria de tenir la 
funció de zona d’esmorteïment (zones B1 i B2 de protecció parcial amb 543,6 ha i 
296,0 ha respectivament) (Figura 27 i Annex 1). Consegüentment, la pràctica de la 
pesca hauria d’anar acompanyada d’una reducció de l’esforç pesquer. En qualsevol 
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cas, es desaconsella que tota l’àrea marina del PN continuï amb el tipus de 
regulació (protecció parcial) front la pesca submarina, donada la poca efectivitat 
que aquest tipus de regulació ha donat en diferents indrets (Denny & Babcock, 
2004), encara que a nivell de Balears l’eficàcia d’una protecció parcial depèn de les 
modalitats de pesca permeses i de la qualitat de l’hàbitat (Coll & Morey, 2010). 
Aquest darrer aspecte, el de la qualitat de l’hàbitat, podria ser el factor que rebaixés 
les expectatives posades en el bon funcionament d’una protecció parcial en tota 
l’àrea marina del PN que pot donar bons resultats en altres indrets però que 
desconfiem que sigui el cas del PN a causa de l’escassa superfície de fons aptes pel 
desenvolupament de comunitats íctiques abundants i ben estructurades. En aquest 
sentit, si les restriccions a la pesca són laxes fan baixar la percepció sobre 
l’efectivitat dels plans de gestió, augmentant la disconformitat amb les restriccions i 
portant al convenciment que les AMP són inefectives (Guidetti et al., 2008). 
 
 

        Figura 27. Proposta de la zonificació pesquera al Parc Natura de s’Albufera des Grau. 
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 Les AMPs afavoreixen el reclutament de les poblacions marines mitjançant la 
protecció dels individus madurs i els hàbitats bressol propicis per l’assentament i el 
reclutament. Les espècies de peixos costaners requereixen de zones somes (< 5m) 
amb fons de blocs, fons d’arena o herbassars perquè s’hi doni l’assentament i/o 
reclutament. La disponibilitat d’àrees convenients per l’assentament i el 
reclutament de juvenils pot contribuir a preservar unes poblacions ben 
estructurades (García-Rubies & Macpherson, 1995; Raventós & Macpherson, 2005;  
Vigliola et al., 1998). La zona des Grau, inclosa com a zona de protecció especial per 
Ballesteros et al., (2003), correspon juntament amb la zona de la badia d’Addaia a 
una àrea d’assentament i reclutament. En aquest cas, la pesca té poca incidència 
sobre les poblacions juvenils però al tractar-se de zones “portuàries” seria 
convenient assegurar qualsevol actuació que pogués fer malbé l’hàbitat. 
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 ANNEX 1  
 Proposta de zonificació pesquera a l’àrea marina del Parc Natural de 
s’Albufera des Grau. Relació amb altres figures de protecció de la zona. 
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