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PRIMERA ANALISI DE LA POBLACIO DE LARVES DE CRUSTACIS
DECAPODES CAPTURADES A LES BADIES DEL DELTA DE L'EBRE

X. FUSTE

Hem analitzat les mostres de les pesques

de zooplancton ( per a material i metodes

veure informe del Dr. Vives), i hem clas-

sificat les larves de Decapodes , grup fona-
mental del meroplancton de la zona, la
importancia del qual augmenta per l'inte-
res comercial que tenen alguns dell seus
adults en aquesta area.

La impossibilitat de fer una analisi esta-
distica rigorosa , amb les dades que en
aquest moment tenim , condiciona el que
hom pot dir en relacio a I'efecte dels para-
metres fisics i biologics sobre les pobla-
cions larvaries ; de moment donem una pri-
mera v1si6 molt general.

Badia dels Alfacs

Hem classificat 27 taxons; d'aquests Si-
evonia carinata, Portumnus latipes, Ilia
nucleus i Herbstia condvliata els hem cap-
turat per primera vegada a les costes del
Principat.

Per la seva epoca d'aparicio molt con-

creta i pel seu elevat nombre d'individus

cal destacar I'especie C'arcinus aestuarii;
els adults d'aquesta son abundants a la
zona.

Processa sp. es 1'6nic genere que presen-
ta una distribucio espacial i temporal molt
ample, disminuint quantitativament a me-
sura que entrem per l'eix de I'estuari.

Sintetitzant podem dir que els individus
capturats corresponen en llur majoria a es-
pecies d'habitats costaners; que hi ha una
disminucio de les especies a mesura que
ens endinsem per la badia, i que es detecta
una disminucio considerable- del nombre
d'individus durant els mesos de tardor.

Badia del Fangar

Hem descrit 23 taxons. A 1'estaci6
4 abunden especies d'habitats costaners o
tipicament estuaries, juntament amb al-
guns generes corn Plesionika o Philoche-
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ras, els adults dell quals es capturen a bas-
tanta fondaria.

L'index de diversitat presenta uns valors

semblants a I'estacio I dels Alfacs i gairebe

sempre mes alts als respectius de l'estacio

5. Aquesta estacio es molt mes pobre en

nombre d'individus, degut probablement a

la baixa salinitat de les aigues en la zona

de mostratge. A aquesta badia Carcinus

aestuarii apareix a la mateixa epoca que

als Alfacs, 1 tambe en gran quantitat.

Hem classificat 34 taxons diferents entre
les dues badies, dels quals 17 son comuns a
ambdues.
En la continuacio d'aquest estudi, pro-

funditzarem el nostre treball sobre algunes
especies concretes com Carcinus acstuarii,
estudiarem, a mes, I'accio dels parametres
ecologics sobre les poblacions larvaries, i
la relacio d'aquestes amb les poblacions
d'adults de la zona.


