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SUMMARY

In this paper we consider the results obtained
as far as the possibilities of fish cultura in the
lagoons of the locality of Delta del Ebro.
We came to our conclusions after the study of

the statistics of the fishery production of the

lagoons, showing a serious fall in the annual

production from 1965 to 1983. Last year the

catches only reached 72 kg/ha (300 kg/ha in

1970/71), and their quality also disminished as

the Dicentrarchus labrax L., Sparus aurala L.

and Solea solea L. have dwindled up to the

point of extintion, whereas the carp has incre-

sed enormously.

At the same time, and considering T°, S°/00
and dissolved oxygen and the biogenic capacity,
the quantity of fish that can be produced in
such lagoons has been calculated. The results
show a capacity of about 420 kg/ha/year.

Finally some tests on controlled fattening

have been made, with artificial food. Working

mainly on D. labrax and S. aurata, we obtained

certain rates of conversion of food and growth

good enough to assure the enormous importan-

ce of the lagoons if they were used through and

extensive or semiintensive fish culture system.

INTRODUCCIO

Davant els fets comprovats de la dismi-

nucio de la pesca a les Ilacunes interiors

del delta de 1'Ebre i com sigui que des de fa

uns anys la nostra linia d'investigacio esta
enfocada cap a la piscicultura, hem cregut
adient exposar en aquesta Sessio conjunta

de la S.C.B. i la S.C.H.N. sobre 1Els recur-

sos de la franja litoral i la seva explotacio»
un resum dels coneixements adquirits amb
el nostre treball,^ quant a les possibilitats

que les aigiies del delta de I'Ebre ofereixen

des del punt de mira de la piscicultura.
En aquest treball hom intents fer palesa

la importancia economica que per a la re-
g16 pot tenir una reconversio de factual
sistema d'explotacio pesquera de les llacu-
nes interiors per sistemes de piscicultra
controlada.

Per tal de posar de manifest aquesta im-
portancia, hem realitzat els segiients estu-
dis complementaris:

- Estudi de la produccio pesquera de les
Ilacunes.



50 /. CASTELLO I OR l'.A Y I A. BLAACH I GISBERI

- Estudi de la capacitat de produccio na-
tural.

- Experiencies d'engreix controlat de
dues de les especies de peixos mes impor-
tants a la zona esmentada: orada (Sparu.s
aurata L.) i llobarro (Dicentrarchus la-
brax L.).

Els resultats obtinguts permeten afirmar

que una explotacio mes tecnica permetra

quasi centuplicar la produccio actual, pre-
via una inversio economica relativament

baixa i sense alterar ('actual status bioeco-
logic de la zona.
Ens plau fer acte d'agraIment a totes

aquelles persones i entitats que amb la
seva col•laboracio ens han permes realitzar
el present treball.

Al Servei de Pesca de la Conselleria
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Genera-
litat de Catalunya) que ens ha facilitat els
permisos per a les captures d'alevins.

Al Posit de Sant Pere Pescador de la Ra-

pita que ens ha facilitat les estadistiques de

pesca i ha permes que els seus guardajurats
realitzessin les pesques.

Al Sr. Enric Bonet (La Cava) que ens ha
permes de realitzar les proves d'engreix a
les seves instal•lacions.

DESCRIPCIO DE LA ZONA

El delta de l'Ebre amb una extensio
aproximada de 350 km2 esta situat al
Nord-Est de la Peninsula lberica, a 1'ex-
trem meridional de Catalunya. Te una
forma triangular amb dues fletxas laterals

que donen Iloc a les badies dels Alfacs i
Fangar.

El aPlan Estrategico-Nacional de Acui-
cultura» de 1981 portat a terme pel

«Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentacion» fa pales, dintre l'apartat de
«Zona Mediterranea», 1'enorme interes per
I'Aquicultura que presenta el Delta, tot di-
ferenciant quatre flocs pel seu estudi i
desenvolupament els quals seguirem:

1. El Fangar: abraca conjuntament el

Port del Fangar i el Golf de l'Ampolla. El

primer presenta una superficie de 900 ha

amb una profunditat que oscila entre 0 i 3

metres, presentant bones caracteristiques

per cultivar molusc en les costes Nord i

Sud de la Punta del Fangar (actualment ja
s'exploten). La superficie real utilitzable

seria d'unes 100 ha amb un rendiment po-
tencial de 10 t/ha/any, o sigui 1.000 t/any

de molusc.
El Golf de I'Ampolla reuneix les carac-

teristiques per realitzar cultius amb gabies,
ara be to l'inconvenient dels temporals del
Nord en hivern que podrien destruir-les.
Llavors les gabies s'haurien de remolcar I
refugiar en el Port del Fangar, i de les 100 ha
disponibles que hi ha nomes en quedarien
unes 30 ha amb un rendiment de 500 t/ha/
any i una produccio potencial total de
15.000 t/any principalment de orada, llo-
barro i/o seriola.

2. Les Ilacunes : inclou les Ilacunes ac-

tualment explotades pel Posit de Sant Pere
Pescador, de les quals es tenen dades de la
seva produccio pesquera que ens permeten
I'estudi comparat de la seva produccio po-
tencial i actual.

Existeixen altres Ilacunes pero ja sigui
per la seva reduida superficie, estat avan-
cat de colmatacio o pel fet d'estar dintre de
terrenys privats, resulta dificil 1'estudi pel

seu aprofitament des del punt de mira de
I'Aquicultura. No obstant son nuclis d'un
considerable interes pels cultius.

Actualment les Ilacunes explotades pel
Posit son quatre:

L'Encanvissada: situada at Sud del Del-
ta a pocs kms de Sant Cartes de la Rapita.
Ocupa una superficie de 5,5 km2 dividida
des de 1950 en dues cubetes de 4,6 km' i
de 0,8 km2 (Els Abismes) a I'extrem orien-
tal de la primera en construir la carretera
de Poble Nou a Amposta. Actualment es-
tan comunicades de nou per un canal arti-
ficial (Comin, 1981). Te una profunditat
mitjana de 30-50 cm amb alguna zona de
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maxima profunditat de 2 m. Presenta un
volum de 2.443.900 m', i comunica amb
Els Alfacs per 4 canals: tres de petits i un

de mes gran (d'aproximadament 1 km de
longitud) on actualment esta col-locada
permanentment la pantena. L'aigua entra
per sis canals de desguas al Nord que ve-
nen d'un canal de circumval•laci6, dell
quals dos aboquen les aigi es a Els Alfacs.
La Tancada: situada al Sud per6 en po-

sici6 mes meridional que 1'anterior i molt
pr6xima a ]a platja dels Eucaliptus i al co-
mencament de la barra del Trabucador. Te

una superficie de 1,8 km' i esta dividida en
2 cubetes quasi iguals i a menys d'un km
de Els Alfacs (Comin, 1981). La profundi-

tat mitjana es de 37 cm i pot arribar a un
maxim de 75 cm i un volum total de
672.381 m'.

No to una comunicaci6 tan directa amb
Els Alfacs com l'Encanyissada i, per tant,
tarda mes temps a renovar-se, la qual coca
li proporciona una salinitat mes elevada.

Comunica amb la mar per cinc canals: dos
a cada cubeta i un que surt de la part cen-
tral d'uni6 de les cubetes. L'aigua arriba
per 7 canals en la part Nord: dos a la cube-
ta de 1'est, quatre a la de l'oest i un a la
part central.
Te una concentrac16 de nutrients infe-

rior a ('anterior Ilacuna i hi trobem espe-
cies eurihalines, menor diversitat i dismi-
nuci6 de biomassa i producci6 respecte a
I'Encanyissada.

El Canal re ll. constitui;t per tres unitats
comunicadas: l'Illot, l'Estelleta i ('Estella.
Situat en la zona Nord (esquerra del riu) a
prop de la platja de ]a Marquesa. Ocupa
una superficie de 4 km' (P.E.N.A., 1981), i

to constru'it a] seu voltant un canal de cir-

cumval.laci6 que recull l'aigua dels arros-
sars i mitjancant una estaci6 de bombeix
l'aboca a mar en la platja de la Marquesa.
La Goleta: Tambe anomenada Les

Olles. Es la mes petita de totes les Ilacunes
interiors que s'exploten per la pesca. En
ella es trobava la desembocadura als segles

xii-xiii. Ocupa una superficie de 0,5 ha
(P.E.N.A., 1981).

3. Terrenys pantanosos del Delta. Hi ha
terrenys que actualment no s'exploten i te-
nen una disposici6 adient per a la cons-
trucci6 d'estanys de cultiu. La seva superfi-
cie es dificil de calcular, perque quasi tot el
Delta podria esser condicionat per aix6.
Nomes considerant els terrenys que actual-
ment no tenen altre us, ens acostem a les
200 ha, de les quals en serien thus unes
60, amb una producci6 de 1.200 t/any
(P.E.N.A., 1981).

4. Port dels Alfacs: inclou tant la part
emergida com el mateix Port dels Alfacs.
A la zona seca existeixen les Salines de
St. Antoni, actualment sense funciona-
ment, que podrien adaptar-se facilment als
cultius marins. Al final de la Barra del
Trabucador es troben les Salines de la Tri-
nitat (en funcionament) amb una extens16
d'unes 300 ha, i on els seus propietaris vo-
len realitzar experiencies de piscicultura.
A la Punta de la Banya hi ha unes

100 ha que es podrien utilitzar per6 cal te-
nir en compte que aquesta zona es un dels
nuclis principals de nidificaci6 i estada de
diverses especies d'aus. Aixi, la superficie
emergida total aprofitable que envolta el
Port seria d'unes 400 ha, amb un rendi-
ment de 2.400 t/any de orada, Ilenguado,

llobarro o Ilissal o be de 500 t/any de lla-

gosti (P.E.N.A., 1981).
Dintre el Port dels Alfacs s'han de consi-

derar dues arees diferents: una proxima a
la costa, utilitzable per cultius de molusc
de 800 ha d'extens16, i una altra a ('interior
pel cultiu de peix en gables d'unes 400 ha,
amb un rendiment potencial total de 8.000
t/any de molusc i 60.000 t/any de peix
(P.E.N.A., 1981).

En aquesta zona cal tenir en compte els
problemes que comencen a apareixer de
contaminaci6 provinent dels tractaments
quimics dels terrenys agricoles.
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Fig. L Captures en kgs de les deferents especies al Ilarg de les temporades en la llacuna de L'Encanyissada.

PRODUCCIO PESQUERA
DE LES LLACUNES

E1 Posit de Sant Pere Pescador to la con-

cessio per explotar les quatre llacunes cita-

des des del 12 de desembre de 1879.

Aquesta societat to mes d'un millar d'asso-

ciats, els quals mitjan^ant un sorteix es

reparteixen els flocs de pesca que to cada

llacuna en cada temporada i que oscil•len

entre 50 i 70.

La temporada de pesca comen^a al se-

tembre-octubre i acaba al mark-abril de
I'any seguent, i el Posit Aorta un control
estadistic des de la temporada 65/66. Per

tant, les dades que ens serveixen pel nostre
estudi queden compreses entre la tempora-

da 65/66 i la d'aquest any 83/84. Taula 1.
Les principals especies que han estat

pescades i registrades son: Anguilla angui-
lla (angula i anguila), Dicentrachus lahrax
(llobarro), Sparus auratus (orada), Cy-
prinus carpio (anomenada tenca en el Del-

ta), Carassius carassius (carpa), Solea sp.
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Fig. 2. Captures en kgs de les diferents especies al Ilarg de les temporades en la (lacuna de La Tancada.

(Ilenguado), Atherina mochon (jovell) i di-

verses especies de la F. Mugilidae.

En les figures 1, 2, 3 i 4 es pot observar

una certa regularitat en 1'extraccio total

des de la temporada 65/66 fins la 69/70 en

totes les llacunes. En la seguent temporada

70/71, en 1'Encanyissada hi ha un incre-

ment de pesca que duplica 1'extraccio

anterior, i el mateix any en la Goleta es

quintuplica, mentre que la Tancada i EI

Canal Vell incrementen la seva extraccio

fins quasi doblar-la. Es en la seguent tem-

porada 71 /72 quan decreix moltissim el

tonelatge pescat i es col•loquen pantenes

fixes tot 1'any en totes les llacunes excepte

1'Encanyissada, on s'instal•lara en la 72/73

en observar-se com va minvant l'extraccio

d'any a any. La pantena actua com una

trampa que no permet recuperar la pobla-

cio piscicola si es mante instal•lada tot

1'any, ja que impedeix que els reproductors

surtin a la mar per realitzar la fresa, tot de-

creixent, per tant, la posta i logicament el

nombre d'alevins que a la temporada se-
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Fig. 3. Captures en kgs de les deferents especies al Ilarg de les temporaries en la lacuna de El Canal Veil.

guent entraran a les llacunes. Degut a
aquesta sobrepesca i a la col•locacio de les
pantenes, 1'extracci6 ha anat decreixent en
totes les Ilacunes fins la darrera temporada.

Si observem la taula 1 i les figures 1, 2,
3 i 4 veurem que hi ha anys que es mante
estable o que fins i tot presenta certa recu-
peracio en el total de pesca. Cal indicar
que aquestes dades queden disfressades per
les grans extraccions de tenca a partir de la
temporada 80/81 i I'augment de pesca de
Mugilids.

Trobern situacions com la temporada
79/80 en La Tancada on s'extrauen un to-
tal de 20.312 kgs i en la 80/81 puja a
26.341 kgs; per tant va presentar un incre-
ment de 6.029 kgs. Ara be, a la temporada
80/81 s'arriba a aquesta cota gracies a 10
tones de tenca mentre que en la temporada
79/80 no s'extrau gens de tenca o be no
consten les dades a les estadistiques del
Posit.
En l'Encanyissada, en el pas de la tem-

porada 81 /82 a 82/83, tenim una situacio
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Fig. 4. Captures en kgs de les diferents especies al Ilarg de les temporades en la Ilacuna de La Goleta.

semblant on tambe s'anoten 10 tones de un increment de 12.644 kgs, pero tambe hi

tenca que no deixen mostrar la disminucio tenim una pesca de 10 tones de tenca apro-

que es dona en la pesca de les altres espe- ximadament.

cies que es redueix quasi a la meitat. En Les temporades 79/80, 80/81 i 82/83, no

el Canal Veil entre el 80/81 i 81 /82 hi ha tenen dades de pesca de La Goleta, degut a
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Taula 1. Captures totals (kgs) per temporades en cada una de les Ilacunes.

Temporada L'Encanyissada La Tancada El Canal Vell La Goleta

65/66 63543 17011 16266 1300
66/67 69314 20450 17378 1231
67/68 90947 26811 20063 1564
68/69 52611 32964 35521 1245
69/70 68192 42309 49749 1468
70/71 136177 76314 61139 5113
71/72 79435 44819 31653 3043
72/73 45103 36127 28642 2587
73/74 52353 42772 25394 2285
74/75 42645 55675 29678 3097
75/76 32150 34871 36877 1165
76/77 33270 38381 33272 1044
77/78 36182 49715 55502 2899
78/79 61690 26695 31900 1764
79/80 28232 20312 15710 -
80/81 31605 26341 13073 -
81/82 31605 28517 25717 -
82/83 26474 23813 10447 -
83/84 27146 36712 18266 2401

que els mateixos pescadors que treballaven
aquell any al Canal Veil s'encarregaven
tambe d'aquesta llacuna i aleshores dona-
ven les dades de totes dues juntes. (Figu-
res 3 1 4.)

Aquesta disfressa de dades sembla esta
provocada perque en disminuir la pesca de
les altres especies d'un valor economic mes
elevat (orada, llobarro, anguila...) 1'ex-
tracci6 i comercialitzacio recau sobre les
especies de poc valor economic (tenca, car-
pa, llissal...) per suplir el buit de guanys
que es crea. En temporades anteriors
aquestes darreres especies eren retornades
a les Ilacunes o tal vegada es possible que
no s'anotessin en els «estadillos» per mo-
tius administratius i que nomes es fes quan
1'extracci6 de les altres especies disminuis
considerablement.

Hi hauria la possibilitat que ('augment
d'eutrofitzacio de les Ilacunes i la disminu-
cio de poblacions de orada, Ilobarro, etc.
hagues permes 1'extensi6 del ninxol de ten-
ca i carpa per tenir una estrategia mes pro-
xima a la de tipus r i, per tant, quedessin

afavorides davant d'una pressio forta del
medi.

Si tenim en compte que I'extensio total
de les quatre Ilacunes on es realitza la pes-
ca es d' 1.180 ha aproximadament, podem
calcular la producc16 per ha en les defe-
rents temporades; i si comparem el rendi-
ment de ]a 70/71 que fou 236,22 kg/ha i el
de la darrera 83/84 de 71,63 kg/ha, tenim
una prova evident d'aquest descens de pro-
duccio piscicola.

Les causes d'aquesta disminucio creiem
que serien:

- Augment del nombre de Hoes de pesca
que comportaria una sobrepesca en les Ila-
cunes.

- Augment de la pressio de pesca en les
costes del Delta pel nombre de barques,
potencia dell motors, tipus d'arts, durada
de la temporada de pesca exterior...

- lnfluencia dels diversos tractaments
quimics que reben els cultius d'arros, i que
deixen notar-se en les Ilacunes ja sigui di-
rectament (pels sistemes d'aplicacio) o
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indirectament (canals que els comuniquen
i aigues intersticials).

- Col•locaci6 fixa de les pantenes al Ilarg
de tot ]'any, tot impedint la sortida dels re-
productors a fresar a ]a mar.

PRODUCCIO NATURAL
DE LES LLACUNES

Front a les dades de produccio ofertes,

en base a les estadistiques, hom a calculat

quina es la capacitat de produccio natural

de peix, utilitzant pel nostre estudi les

formules de LEGER-HUET (K=s.B.k) que,

malgrat que fa servir valors un xic subjec-

tius, hom accepta arreu que es la manera

mes fide] i exacta per calcular quina es la

quantitat optima de peix que pot omante-

nir» una determinada extensio d'aigua.

K: Es la quantitat de peixos per any.

fi: Es la capacitat hiogenica, es a dir, la

quantitat d'aliment natural que les aigues

poden oferir. Depen de la quantitat i quali-

tat de la flora i fauna i to un valor de

I a 10.

k: Es el coeficient de productivitat i de-

pen de la temperatura de l'aigua; del pH;

de les especies de peix i de la seva edat.
Cadascun d'aquets parametres to uns va-

lors constants.

s: Es la superficie ocupada per I'aigua.
En el nostre cas 1'expressem en hectarees.

Pels nostres calculs ens hem basat en da-
des propies i d'altres autors com Arias
(1976 i 1980), Barnabe (1976), Ravagnan
(1980), Suau y Lopez (1976).

Aixi tenim que:

- La capacitat biogenica de les Ilacunes

-sens dubte el valor mes subjectiu- vista la

quantitat (mai mes de un 50 % de la super-

ficie) i la qualitat (fitoplacton, plantes sub-

mergides, semisubmergides i aerees) i la
quantitat i qualitat de la fauna (poliquets,

bivalvs, isopodes, gammarits, larves i ale-

vins de diferents peixos) atansa un valor de
7, que correspon a la categoria d'aigues bo-

nes (valor de 7 a 10).

- El coeficient de productivitat (k) to un

valor de 6. Aquest valor resulta de multi-

plicar els seguents parametres:

k,: T.a de I'aigua, que en el nostre cas es
de 16 'C de mitjana anual (dades propies i

de COMIN, Tesis Doctoral). Aixo corres-
pon en I'escala empirica a un valor de 2.

k,: El valor del pH al llarg del any i a les

Ilacunes oscil•la entre 7,5 i 8,5, que equival
a un valor de 1,5.

kz: Com sigui que les especies de peix
que viuen a les llacunes, i son interessants
per la piscicultura, es poden considerar
com especies od'aigues tebtes o calentes>>,
es a dir, de rapid creixement, el valor es
de 2.

k,: Com sigui que en piscicultura ens in-

teressa produir peixos de talla comercial

(250-300 gr), es a dir, de mes d'un any, el

valor es 1.

Amb tots aquests valors calculem la ca-
pacitat de produccio natural (K) que ens
resulta de 420 kg, per ha i any

Es a dir, una xifra molt allunyada de ]a
produccio obtinguda a la campanya del
83/84 que fou de 71,63 kg per hectarea.

PROVES D'ENGREIX

Per a completar el picsent treball hom
creu fonamental exposar els resultats ob-
tinguts en la prova d'engreix realitzada en
dues especies de peix, orada (Sparus au-

rata L.) i Ilobarro (Dicentrarchus labrax

L.), ambdues frequents a les aigues del
Delta, amb un valor economic considera-
ble i que, a mes a mes, presenten la parti-
cularitat que son de les mes conegudes des
del punt de vista de la piscicultura.

Material i metodes

- Alevins:
Els alevins utilitzats van ser capturats a

la zona de l'Encanyissada 1 de la Tancada,
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en el moment d'entrar des de les aigues sa-
lades del mar a les esmentades llacunes.

Per la prova horn va utilitzar 1.020 ale-
vins de orada, amb un pes mitja (pxi) de
2,8 gr; i 352 alevins de llobarro amb un pxi
de 2,1 gr. Les captures es van realitzar en-
tre abril i maig, utilitzant un art de malla
cega. Els peixos foren sotmesos a un bany
profilactic amb <<furanace)) i «verd de ma-
laquita», en diposits de 500 1.

- Installacions:
En la primera fase (maig-octubre) van

ser utilitzats diposits de formigo interiors,
de 2 x 2 x 0,4 m. Al mes d'octubre foren
traslladats a 1'exterior, en basses excavades
al terra (argila) i d'unes dimensions de
4x5x0,8m.

L'aigua utilitzada era renovada de mane-
ra continua, en un volum diari equivalent
a un terc del total. Com sigui que en epo-
ques d'elevada temperatura aquest volum
de renovacio ens era feble per a assegurar
un minim d'oxigen dissolt, es van instal•lar
tuberies d'aireig forcat a totes les basses,
alimentades per un compressor d'aire.

- Alimentacio:
Els alevins, un cop capturats i passats

pel bany desinfectant foren sotmesos a un
periode d'adaptacio a la captivitat i a I'in-
gesta d'aliments. El temps fou de 4 dies per
a la orada i sis per als llobarros.

Durant aquest periode de temps es va
subministrar als alevins una barreja de
carp de peix (boga i sardina), crancs i mus-
clos, triturats amb un moli i formant una
mena de pilota.

El subministre es va fer quatre cops al
dia i per espai de 30 minuts cada vegada,
tot retirant-se despres el menjar sobrant.
Durant aquest temps no es va pesar ni el
menjar ni els alevins.
Un cop aconseguida l'aclimatacio es van

pesar els alevins (100 orades i 40 Ilobar-
ros) que ens van donar els pesos inicials, i
es va comencar 1'experiencia d'engreix ali-

mentant els peixos amb pinso sec (<<pe-
llets») subministrats per una de les cases
comercials del pals. El pinso utilitzat fou
el normal per a truita <<arco iris>>.

La racio diaria de pinso subministrada
mentre els peixos romangueren als diposits
interiors fou calculada en relacio al pes to-
tal de peix i a la temperatura de l'aigua i
fou distribui'da una part al mati I la resta al
solpost.
Un cop trasliadats a ('exterior, els peixos

foren nodrits un cop al dia i alimentats <<ad
libitum>>. Al llarg de tota 1'experiencia es
va establir un dia a la setmana de dejuni.

- Control:
La qualitat de l'aigua ha estat controlada

cada dia i a la mateixa hora, i s'han messu-
rat els valors de la temperatura, pH, salini-
tat i oxigen dissolt.

Els aparells utilitzats foren: salinometre
Chemtrix Inc. Type 70 amb electrode i
sonda i amb correccio automatica de tem-
peratura; un mesurador d'oxigen dissolt
Chemtrix Inc, Type 30 1 un mesurador de
pH portatil Corning Mod. 3.

Les mitjanes mensuals dels valors obtin-
guts queden reflectides a la figura 5.
Mensualment hom ha pres dades respec-

te a ('increment de pes individual, tot co-
llint a l'atzar una mostra de 25 peixos que
foren anestesiats amb MS-22, pesats en
una balanca Mettler H 51 (fins a decimes
de gram) i mesurats (Ilargada <<standard»)
en un ictiometre (divisions de 25 mm).

RESULTATS

A la taula 2 hom presenta de manera re-
sumida els resultats obtinguts en les dues
especies, quant a increment de pes indivi-
dual, mortalitat, consum de pinso i index
de conversio del mateix, al Ilarg dels
13 mesos de I'experiencia.
- La orada ha passat d'un pes indivi-

dual mitja de 2,8 gr. a un pes final de
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Fig. 5. Mitjanes mensuals dels diferents parametres (T° C, S TO, 02, pH) al Ilarg de ('experiment.

124,5 gr. Quant al pes total hem passat de

2,856 kg inicials a quasi 112 kg (111,926).

Per a conseguir aquest increment de pes

s'han gastat un total de 150 kg de pinso, la

qual cosa ens dona un index de conversio

del pinso (quantitat de pinso per obtenir

un kilogram de peix) de 1/1,4.
Si analitzem el proces dividit en les dues

parts (interior i exterior) veiem que:

De maig a octubre hi ha un increment
de pes total de 24,336 kg amb un i.c. de
2,4 i un consum de pinso de 60 kg. A la se-

gona fase l'increment de pes es de 84,723
kg, el consum de pinso de 90 kg i un I.C.
de 1,06.

La mortalitat ha estat de 82 individus
(8 %) a la primera fase i de 39 (4 %) a la se-
gona, que en total ens dona una mortalitat
del12%(121).

- El Ilobarro presenta uns resultats infe-
riors des del punt de vista de la producc16
final. L'increment de pes individual es de
40,1 gr (de 2,1 inicial a 42,2 final), amb un
pes final total de 9,03 kg enfront dels

Taula 2. Increment de pes individual ( Pxi), mortalitat ( Mort.), consumo pinso i index de conversio ( I.C.) en les dues
especies al llarg dels 13 mesos de I'experiencia.

I Maig I Octubre 15 Juny Mort. LC. Pinso (kgs.)

Pxi 2,8 29,0 124,5

Daurada 12 010 1/1,4 150

Nti 1020 938 899

Pxi 2,1 12,3 42,2

Llobarro 39 010 1/2,2 18

Nti 352 272 214
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Fig. 7. Creixement (pes i longitud) del Ilobarro durant
els mesos de ('experiment.

739,2 gr initials. El consum de pinso ha
estat de 18 kg, que ens dona un i.e. de
1/2,2.
L'increment de pes total a la primera

fase es de 2,605 kg (pes initial 739,2 gr; pes
final 3,346 kg), amb un consum de pinso

de 7 kg, o sigui un i.e. 1/2,8. A 1'exterior
-segona fase- l'increment de pes total es de
5,685 kg; un consum de pinso de I 1 kg i
un i.e. 1/1,9.
Tambe la mortalitat es en aquest cas

mes gran. Un total de 138 individus morts
(39 %) que es reparteixen de la seguent ma-

nera: 60 morts (12,7 %) a la primera fase, i
51 a la segona (12,3 %).

Les figures 6 i 7 posen de manifest, de
manera clara, el ritme d'increment de pes i
llargada d'ambdues especies a] llarg dels
mesos de treball, al mateix temps que fan
palesa l'influencia directa de la temperatu-
re sobre el ritme d'engreix.
Corn sigui que, per causes alienes a la

nostra voluntat, la durada de ('experiment
no ens va permetre d'arribar a obtenir pe-
sos comercials (250-300 gr), hem calculat
matematicament el temps necessari per as-
solir aquest pes en ambdues especies, su-
posant un comportament i unes condi-
cions ambientals iguals a les de ]'experi-
ment. Les rectes de regress16 de les figu-
res 8 i 9 ens donen aquests temps i pesos.

Per la orada es trigarien uns 15 mesos
per obtenir individus d'entre 250-300 gr;
quant al Ilobarro i per atansar els mateixos
pesos serien necessaris quasi 22 mesos.

DISCUSSIO

Els resultats obtinguts ens permeten ex-
treure les seguents consideracions:
Que ambdues especies, i en les condi-

tions i zona que horn ha realitzat I'expe-
riencia, presenten un ritme d'engreix mes
elevat que el que tenen a la natura (Arias,
76 i 80; Barnabe , 76 i 77 ; Suau, 76) i que
el rendiment es prou bo corn per a merei-
xer una curosa atenci6 i dedicacio quant al
seu aprofitament des del punt de vista de
la piscicultura . Adhuc la mortalitat ens
dona valors un xic inferiors als que hem
trobat a la literatura consultada i que es
molt minca , ja que la majoria de treballs
publicats fan referencia a aspects de la re-
produccio controlada i/o a la nutricio lar-
varia, pero gairebe cap tracta el problema
de la piscicultura des del aspecte de la pro-
duccio i explotacio de zones idonies.
Quant als resultats sobre el rendiment

del pinso , aixi a primer cop d'ull, semblen
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Fig. 8. Recta de regressio pes-tempos en la daurada.
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Fig. 9. Recta de regressio pes-temps en el Ilobarro.

d'una eficiencia fora del normal (els matei-
xos productors parlen de i.c. de 1/3 1 en
condicions optimes de 1/2).

Dories be, si analitzem els nostres resul-

tats a les deferents fases, horn pot veure que

a la primera (diposits de formigo, es a dir,

sense cap mena de produccio natural) els

respectius i.c. son mes <normals» -encara

que forca bons- ja que foren de 1/2,4 per

la orada i 1/2,8 per al llobarro. La sego-

na fase de 1'experiencia, portada at exte-

rior, es la que ens dona uns i.c. de 1 / 1,06 1

de 1 / 1,9 respectivament. Aquesta eficien-

E'i IF'
•

390 480 520 640 660 DIES

cia dels pinsos no la podem atribuir a la

seva qualitat intrinseca, lino mes aviat a la

capacitat de produccio natural del medi,

que ens proporciona aliment natural (poli-

quets, bivalvs, crustacis i larves de peix) en

prou quantitat com per a aconseguir un es-

talvi de pinso de quasi un 25 %.

Per acabar, les caracteristiques climato-

logiques de la zona 1 de l'aigua ens demos-

tren -una vegada mes- la idoneitat de la

zona pel que fa als cultius controlats.

En primer lloc tenim unes temperatures

optimes per als cultius marins des del punt
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de vista d'un creixement rapid: unes mini-
mes de 9' C que permeten que les especies
mantinguin el metabolisme a un nivell que
no interromp la nutricio i per tant 1'en-
greix al llarg de tot l'hivern; i unes maxi-
mes (26' C) que permeten que la quantitat
d'oxigen dissolt sigui la sufficient com per-
que els peixos puguin viure be.

RESUM I CONCLUSIONS

Resum

Al llarg del present treball hom ha in-
tentat polar de manifest -amb proves cien-
tifiques- ]a gran importancia socio-econo-
mica que una reconvers16 de ('actual siste-
ma d'explotacio pesquera del delta de
l'Ebre vers a un regim de piscicultura pot
representar per a la zona.

Els trets mes importants creiem que son
els seguents:

- La capacitat de produccio natural de
les Ilacunes (uns 450 kg per hectarea i
any), quan les captures han estat de 72 kg a
la darrera campanya pesquera.
- La climatologia de la zona; la quantitat

i qualitat de les aigues (salades i dolces)
que possibiliten poder disposar de salini-
tats mitges, que permeten un mes rapid
creixement dels peixos; els parametres com
oxigen dissolt, pH i temperatura fan que
aquest creixement sigui continu al Ilarg de
tot ('any (quan al nord de la Mediterrania
hi ha una interrupcio de tres o quatre me-
sos o be al sur de la Peninsula, i per exces
de temperatures a l'estiu, hi ha peril] de
sofrir deplecions d'oxigen).

- El tipus de constitucio geologica de la
zona permet un estalvi economic molt
considerable en poder aprofitar la sorra i
I'argila per construir basses i no haver d'u-
tilitzar formigo.
- Les especies mes conegudes des del

punt de vista de la piscicultura, a la conca
mediterrania, son precisament les que

viuen de manera natural a les aigues del
Delta i son la orada (S. aurata), llobarro
(D. labrax), lienguado (S. solea), anguila
(A. anquilla), etc.

Des d'un punt de vista ja no tant tecnic,
sing mes be social, creiem que cis punts
mes importants son:
- La situacio dels membres del Posit de

Pescadors Sant Pere (La Rapita) que son
els que exploten la produccio pesquera de
les Ilacunes. Son mes de mil els socis d'a-
quest posit i sols disposen de 50/70 llocs
de pesca per temporada. que es reparteixen
per sorteix. Aixo fa que la pesca sigui mes
aviat una segona feina i no el mitja princi-
pal de manteniment familiar.
- El consum de peix a Catalunya es de

74.000 tones a ]'any, de les quals nomes un
20 °/o es pescat a les nostres costes.

Conclusions

Com a consequencia immediata dels
punts presentats hom ha cregut oportu,
com a cloenda i conclusio practica del nos-
tre treball, exposar de manera concreta,
quin podria ser el cami a seguir per I'apro-
fitament racional de les aigues del Delta.
- Piscicultura extensiva
Amb una minima inversio -i sense tras-

tocar el paisatge- i suposant un aport sufi-
cient d'alevins, les Ilacunes podrien pro-
porcionar una produccio de 280/300 tones
de peix.
- Piscicultura semi-intensive
Hom necessitaria una inversio en in-

fraestructura un xic mes alta, un aport
complementari d'aliments utilitzant pinsos
artificials, al mateix temps que una mes
gran quantitat d'alevins (entre 4 i 5 mi-
lions) per aconseguir una produccio global
de 800/1.000 tones-any.

Aquestes dues solucions -que no com-
porten una desmesurada inversio en in-
fraestructura ni despeses i que tampoc
obliguen a cap mena de canvi paisatgis-
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tic- tanmateix exigeixen una font d'alevins

sufficient com per a nodrir les llacunes.

Com sigui quc no creiem racional el seu

reclutament a partir de la produccio mari-

na natural, no hi ha mes solucio que la ins-

tal.lacio d'un (o mes) centres de produccio

controlada d'ous i d'alevins, com ja existei-

xen a I'Estat i en zones menys escaients

per la piscicultura com son Santander, Ga-

licia, Cadiz, Murcia i Castello... i que fun-

cionen -la majoria- sota la proteccio de

diferents Organismes officials (I.E.O.: I.I.P.;

Diputacions o dels Governs Autonomies).

Per ultim 1 per donar una idea mes apro-

ximada del potencial del delta de I'Ebre

-no sols de les Ilacunes que es el que mes a

Eons hom ha estudiat- exposern una llista

de zones aprofitables, amb la produccio es-

timada i el tipus d'explotacio mes escaient:

- Llacunes interiors (1.000 ha)

Sistema: semi-intensiva

Produccicj: 1.000 tones/any

- Terrenys no conreuats (200 ha)
Sisterna: piscicultura intensiva
Producci(r: 4.000 tones/any

- El Fangar (130 ha)
Sistema: cultiu en gabies

Produccid: 3.000 tones/any

- Els Alfacs (1.600 ha)

Sistema: cultiu en gabies

Produccio: 30.000 tones/any
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