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EL POBLAMENT LITORAL MAR1[

LLUiS DEL CERRO

Es menester, abans de comencar una ex-

posicio mes en detail del tema d'aquesta
conferencia (a la que jo preferiria anome-

nar xerrada), el definir aquesta limitacio
geografica que representa la paraula oli-
toral».

Qui mes qui menys, to una concepcio
propia de ]'area geografica implicada en el

terme litoral. Hi ha qui considera, com al-
guns pescadors, que aquesta arriba o, mes
correctament, esta compresa entre la zona
miglitoral o el Iloc on trenquen les ones i
la fondaria a partir de la qual ja hi pot anar
amb la barca. Be, deixant-nos de defini-
cions mes o menys particulars, dintre del
contexte d'aquesta xerrada tractarem els
organismes considerats des de ]a zona mig-
litoral fins a la fondaria de 50 metres.
Aquesta fondaria es la que actualment de-
fineix la Marina com a zona limit de ]'area

litoral. En ella no hi poden feinejar els bas-
timents que en les nostres costes coneixem
com els quillats i que son els que es dedi-
quen a la pesca de rossec amb l'art de bou.

Malauradament, el meu coneixement

d'aquesta franja de la costa nomes pot fer-

se extensible a ]a inclosa dintre de ]a Cata-

lunya actual, es a dir, des de Port Bou fins

a les Cases d'Alcanar.
Catalunya, dintre dels limits abans es-

mentats, to aproximadament 300 quilome-

tres de costa i un variat relleu terrestre

fronterer amb el mar. No crec que s'escai-

gui dins ]'ambit d'aquesta xerrada el fer

una descripcio exhaustiva de les caracteris-

tiques orografiques de la costa catalana

puix tots els assistents deuen coneixer-les

fins i tot millor que jo. Tant sots insinua-

rem la composicio de la costa catalana.

Si ens imaginem que emprenem un viat-

ge a vol d'ocell comencant a Port Bou veu-

riem una cosa semblant a aixo: En enlai-

rar-nos seguint la costa veuriem sota els

nostres peus una costa rocosa, d'escassa ve-
getacio. Estem als estreps pirinencs i a tota

la zona d'influencia del Cap de Creus.
Aquesta es una zona en la que predominen
les roques que arriben fins a la riba del
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mar, malgrat d'algunes cales, la majoria

tambe rocoses, fins arribar a Roses. Aci hi

ha la primera discontinuitat amb la gran
badia sorrenca i d'aigues somes. Despres
arribem a l'Escala on comencen de nou les
roques fins arran de mar i que acaben en

arribar a l'Estartit. De nou una platja llar-

ga (la de 1'Estartit i Pals) fins arribar a les

roques.

La costa segueix aixi amb curtes inter-
rupcions fins a Blanes, on podem donar

per finalitzada la Costa Brava. Entremig,

nomes hem trobat alguns flocs sorrencs o
cales de roca per Palamos, Sant Feliu de

Guixols i d'altres viler costaneres.

Les comarques que ara trobem vers el

sud (el Maresme, el Barcelones i el Baix

Llobregat) tenen com a caracteristica co-

muna ]a major abundancia de les platges
sorrenques sobre la costa de roca. Tant sots

alguns petits estreps de la serralada litoral

sense gaire importancia arriben fins a la
costa de mar, com es el cas de la zona en-
tre Sant Pol i Calella i les «roques blan-
ques» entre Canet i Sant Pol.

La propera discontinuitat important la
trobem en la comarca del Garraf on aquest
massis caracteristic per sa naturalesa cars-
tica I els penyasegats arran de mar el fan
inconfusible.

Des d'aci fins a les Cases d'Alcanar la
costa alterna les platges de sorra amb els

petits estreps de les serralades litorals que

arriben fins a la riba del mar, com es e] cas
d'Altafulla, Salou i I'Ametlla de Mar (la

Cala per als seus habitants) ja en la part
mes at sud de la costa de la Catalunya ac-
tual.

Des del meu punt de vista molt particu-

lar, hi ha una cosa molt a tenir en compte

del relleu de la costa catalana. Son els rius

i llur influencia, de moment des de la ves-

sant de la geografia, en la costa.
Si ens fixem per un moment en els Ilocs

que hem anat visitant en aquest viatge

imaginari, les parts mes importants com a

zones de platja de sorra estan situades en

flocs on hi ha rius enguany mes o menys
importants. He dit enguany perque tots sa-
bern que, malgrat la necessitat que to ('ho-
me de les centrals hidroelectriques, tots
patim tambe les consequencies de les res-
closes en els nostres rius.

Tornant a fer una rapida visio dels flocs
per on hem passat, pero aquest cop parant
nomes atencio en les amples badies de les
nostres costes veurem el seguent: La pri-
mera gran badia que hem trobat at nostre
pas es la de Roses, a la qual hi desembo-
quen, com a mes importants, els rius Muga
i el Fluvia. No cal esmentar la importan-

tissima zona dels aiguamolls.

Mes at sud, dintre de la gran platja de
I'Estartit i de Pals hi ha un altre riu que to
la seva importancia: el Ter.
En la comarca de la Selva hi tenim la

Tordera que si be no ha format una platja
tan important com els esmentats fins ara si
que ha donat Iloc a una petita zona d'in-
fluencia caracteritzada per les aigues somes
i de fondaria variable segons les epoques
de 1'any (pluges o sequeres).

El Llobregat es el proper riu que ens tro-
bern mes at sud. Tampoc no es pas gaire
important enguany, pero encara podem
considerar el seu delta com a interessant.

D'altres rius d'aquest estil millor no co-
mentar-ne cap mes perque tambe qui mes
qui menys coneix 1'estat d'alguns, com n'es
un clar exemple el riu Foix, avui convertit
en una trista torrentera.

El mes gran i important el trobem ara.
Es, naturalment, 1'Ebre, amb el seu gran
delta, tan ric com encisador per a tot natu-
ralista des de tots els punts de vista. La
seva importancia, ara ho veurem, es molt
notable per a la fauna de la zona litoral.

Pet que fa referenda al poblament litoral
marl, cal dividir-lo en dues parts: la Bota-
nica i la Faunistica, malgrat que ambdues
estan molt relacionades, principalment
perque la flora marina es part molt impor-
tant per at desenvolupament de la fauna
marina. Nogensmenys, haig de reconeixer
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publicament el meu desconeixement de la

flora marina de les costes de Catalunya

puix que per a la meva feina d'ictiologia

tant sols les pruderies de fanerogames ma-

rines mereixen esser tingudes en compte.

Malgrat tota la importancia que, com ja

he esmentat, tenen les fanerogamens mari-

nes per a la vida animal marina cal dir que

son relativament poques i petites les zones

on s'han desenvolupat aquests vegetals.

CaI esmentar, pero, que el hoc on sembla

que son mes abundoses es a iota la zona de

la Costa Brava. Desconec tambe si les ca-

racteristiques fisiques i quimiques de la

zona son millors que d'altres de la costa
catalana per tal que es desenvolupin

aquests vegetals. Una cosa si que es segura,

i es que la impossibilitat que les barques de
rossec puguin passar relativament prop de

la costa fa que aquestes fanerogames s'ha-

gin desenvolupat mes o, si mes no, s'hagin

conservat en un estat semblant a l'original.

De tota manera ningu millor que els bota-

nics marins per a respondre a aquesta

gUestio. Tambe el fet que els quillats no

hagin arrabassat aquestes zones tant riques,

no ha estat pas per falta de ganes de pes-
car-hi, sing que degut a la naturalesa roco-
sa del fops els impedeix fer is de llurs

bous, degut al perill d'esbotzar la xarxa

amb la important despesa economica con-

seguent.
Des del meu punt de vista, crec sincera-

ment que aquestes zones de fanerogames
marines s'han conservat en la Costa Brava
en les parts mes properes a la costa gracies,
com ja s'ha dit, als esculls que de forma
irregular s'escampen per aquella zona. Son
importants, com ja tothom deu saber, les
praderies de les Illes Medes (Baix Empor-
da) i els seus voltants, l'area del Cap de
Begur (Aiguafreda, Aiguablava) i el cone-

gut i envejat, pels pescadors de bou de
Blanes, Vol de Tossa, on la vida marina es
desenvolupa de forma particularment im-
portant tant pel que fa referencia a la flora
com a la fauna marines.

Tristament pobre en aquests vegetals es

la part de costa entre Blanes i Vallcarca,

puix que Ilevat d'algunes clapes que s'han

salvat miraculosament dels pescadors in-

controlats, gairebe no hi resta res, llevat

d'alguns hoes de particular riquesa faunis-

tica on encara hi ha alguna clapa de roques

com davant de Malgrat de Mar i Llavane-

res-Caldetes-Arenys.

Els darrers ]toes on encara subsisteixen

amb esforcos les fanerogames marines es a

la comarca del Garraf on, des de Vallcarca

fins a Cubelles, hi podem trobar el <Brut

Gran>> -aquesta riquissima praderia que, si

no ha passat res aquests darrers dies, tenia

al voltant de les 30 milles quadrades-. A

mes a mes, tenim unes ramificacions de

I'area gran que es coneixen com a <<Brut

Vena>> i «Brut de les Coves>>. Gracies a

aquestes zones encara es pot dir que ]a co-

marca del Garraf te, al menys pel que fa

referencia a la fauna ictica, una relativa

importancia quant a la diversitat d'espe-

cies.

Davant de les villes de Sant Salvador i

de Coma-ruga a la comarca del Baix Pene-

des, encara hi sobreviuen alguns exemplars

d'aquest grup botanic que formen una linia

estreta i paral.lela a la costa. Tambe aci,

els cops que he tingut oportunitat de mos-

trejar-hi, he pogut constatar la influencia

positiva que tenen aquestes zones en la di-

versitat ictica del «Brut de Coma-rugao.
Els pescadors de mes al sud tambe son

un xic mes «incontrolats» puix qu@ han

oesquilat» la totalitat de la zona litoral fins

a 1'Ametlla de Mar. El mateix es pot dir

de la zona del delta de 1'Ebre tant per la

part nord com per la part sud. Els pesca-

dors d'arts dites omenors» (nanses, tre-

malls, palangrons, etc.) de la vila de La

Cala han estat mes afortunats que Ilurs

veins d'altres viles puix que 1'abundancia

de roques submergides en llur area d'in-

fluencia pesquera mes propera ha fet que

encara hi subsisteixin algunes zones de fa-

nerogames marines. Aixo es pot intuir ra-
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pidament tant sols donant una ullada qual-
sevol dia de subhasta a la llotja de peix
d'aquesta vila, on el visitant pods gaudir
d'especies de peixos tipiques de praderies
de fanerogames i de fons de roques com
son els representants de la familia La-
bridae.

Potser pel que portem vist fins ara, algu
s'haura creat l'opinio que aci s'ha tractat
als pescadors, principalment als de rossec,
amb un cert menyspreu o sarcasme. Doncs
be, no es exactament aixi pero s'hi acosta.
Malauradament, a Catalunya els pescadors
de bou son els mes forts dintre de les Con-
fraries de Pescadors i normalment tenen la
majoria que, d'altra banda no es pas sem-
pre justa. Aixo fa que quan ]a Marina es
gira d'esquena a certes decisions, aquests
patrons imposin llurs proposits, cosa que
no sempre es la millor per a ]a generalitat
dels Pescadors de la Confraria. El que mes
relacio to amb tot el que hem parlat fins
ara de les pruderies de fanerogames mari-
nes es el fet de respectar les fondaries de
menys de 50 metres que esmentavem al
comencament. Els pescadors de la costa de
llevant entre Blanes i Port Bou sembla que
han assimilat millor que llurs collegues de
les costes de mes al sud que tambe es im-
portant per a ells mateixos respectar
aquestes fondaries i tot el que viu en elles.
Com a resultat d'aixo hi ha peix per a tot-
hom, i dic peix perque des del punt de vis-
ta de I'economia de les Confraries es el que
mes guanys representa. En ]'epoca de re-
produccio d'algunes especies que habiten
en les praderies -i el cas mes important es
e] del moll (Mullus sp.)- quan la densitat
de poblacio de 1'especie s'ha fet realment
important els individus surten d'aquesta
area i viatgen a zones mes profundes on
poden capturar-los els pescadors de bou,
per exemple. Tant sots despres de ]luitar
dos anys ha estat possible que els pesca-
dors de rossec de Vilanova i ]a Geltru res-
pectessin el «Brut Gran» amb la sorpre-
nent troballa, per a ells, que els molls que

ara agafen de fora d'aquest calador tenen,
pel cap baix, deu centimetres mes que els
que pescaven 1'any passat.
De totes maneres, la cosa no es pas facil

i els pescadors d'arts menors de Vilanova
vers el sud ho tenen bastant dificil pel que
fa a esser respectats puix que es millor
pensar que la Marina no disposa de prous
vaixells per a vigilar la zona litoral.

El poblament faunistic litoral mari es
veritablement important. No tant per I'a-
bundancia -si ho quantifiquem en tones-
od'organismes» animals desembarcats sing
per la diversitat d'especies del litoral mari
catala. No cal que entrem aci en estadisti-
ques pesqueres comparant la produccio de,
per exemple, el Cantabric i la Mediterra-
nia. Pero si que, sens dubte, sortiriem gua-
nyadors si la mateixa comparacio la fessim
quant a la varietat d'especies.

Dintre dels invertebrats d'interes pes-
quer o, millor, d'interes per a ('home, crec
que caldria diferenciar dues categories.
D'una banda els que es recolecten oa ma>> i
d'altra banda els que s'han d'anar a pescar.
Dintre de la primera categoria crec que no-
mes cal mencionar el Musclo (.blrtilus sp.),
pel qual sembla que els habitants de Cata-
lunya tenen una especial predileccio potser
per considerarse un marisc de baix preu. I
tan de baix preu perque tot i que estan
protegits per la legislacio maritima, els
diumengers es llencen a I'aigua cant hivern
com estiu a cercar-ne uns quants per a 1'ar-
r6s dels diumenges, malgrat les indiges-
tions I coals de ventre que sovint produei-
xen. Les costes catalanes son bastant riques
en aquest mollusc i malgrat que aquesta
gent que acabem d'esmentar no els deixa
creixer mes de tres centimetres, ells conti-
nuen apareixent cada any.

Les especies d'invertebrats del tipus dels
Molluscs mes importants per a la pesca
catalana son, sens dubte, els bivalves i els
cefalopodes. Dintre d'aquests grups hi tro-
bem representants els generes Donax, Ta-
pes, Cardium 1 Venus com a mes frequents
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dintre dels que pesquen les barques alme-

geres. Aquesta pesca es particularment

destacable de Blanes cap al sud on, Ilevat

d'alguns punts on el tipus de fops no ho

permet, els fops sorrencs i d'aigues calmes

son els idonis per a aquesta pesca. Entre

els Cefalopodes litorals cal destacar la si-

pia (Sepia o iicinalis), el calamar (Loligo

vulgaris) i el pop roquer (Octopus vulga-

ris). Cadascuna d'aquestes especies tenen

llur epoca idonia de pesca . Per exemple, la

sipia es pesca en grans quantitats durant

la Quaresma , principalment amb nanses amb

galzeran a dins. Aixo es fa per tal que la fe-

mella de la sipia entri a dintre per a polar

els ous. Darrera sempre hi entra algun

mascle que tambe queda dintre del parany.

Tambe es ben segur que algu d'entre els as-

sistents ha anat a pescar el calamar a l'es-

tiu, mai Iluny de la costa i millor si a sota

hi ha praderia de fanerogames marines.

Amb Hum artificial o ajudat amb la claror

de la Iluna plena d'estiu sempre se ' n agafa

un o altre. Aquesta especie, malgrat que

s'agafa durant tot I'any es, com hem dit,

particularment abundosa a 1'estiu i se'n de-

sembarquen quantitats relativament im-

portants . La darrera especie de cefalopode

es el pop roquer que els pescadors captu-

ren en quantitats realment impressionants

durant els mesos d'octubre i novembre.

Abans es capturavem amb catufols i mal-

grat que crec que es prohibit fer-ho amb

cap altra cosa , els pescadors professionals

fan servir Ilaunes buides d'oli d'automobil

obertes per una bandy per a capturar-los.

Ens cal mencionar encara dues especies

mes de molluscs gasteropodes que son

realment importants , perque es pesquen

durant tot ]'any i perque , a mes , se'n pes-

quen en tal quantitat que fins i tot molts

dels pescadors ja els consideren com a pla-

ga. Aquesta especie en concret es Murex

brandaris o cargol de punxes. L'altra es la

corneta ( Trunculariopsis trunculus) que ni

es tan apreciada com ]'anterior ni se'n pes-

ca en tanta quantitat . Una especie que

durant la tardor es realment abundosa es

quedava dintre els sac: la margarida Ilisa

(Nassa variabilis), malauradament mes co-

neguda com a bigaro i tant frequent en els

bars i restaurants.
Dintre de les especies de crustacis co-

mercialment importants en la zona litoral

hi ha la galera (Squilla mantis) com a prin-

cipal quant a quantitate. Menys abundoses

pero molt mes apreciades son les Ilagos-

tes (Palinurus vulgaris, principalment) i

els llamantols (Hommarus gammarus).

Aquesta darrera es realment molt aprecia-

da perque es molt rara. Les galeres es cap-

turen en mes abundancia cap el delta de

l'Ebre que tambe es una zona molt rica

(potser mes que cap altra) per al Ilagosti

(Penaeus kerathurus). Ambdues es pes-

quen amb tremall tot i que els quillats de

vegades n'agafen quantitats importants

quart fan alguna incursio per la zona litoral

(prohibida?).

La Ilagosta entry amb facilitat a les nan-

ses i s'embolica tambe als tremalls. A les

comarques de Ilevant es una especie molt

frequent encara que no s'agafi en quanti-

tats extraordinaries. No es pot considerar

de cap de les maneres una especie rara a

les nostres costes pero si que es menys fre-

quent com mes al sud, entre d'altres mo-

tius perque It agraden els Rocs de roques i,

com comentaven al comencament, aques-

tes no abunden a les comarques tarrago-

nines.
El llamantol es molt menys frequent i

nomes s'agafa amb els tremalls. Com tot-

hom sap, es una especie extraordinaria-

ment apreciada.
Dintre del grup dels crustacis crec im-

portant parlar d'un genere de Braquiurids,

el Macropipus, que igualment que el car-

go] de punxes, els pescadors el consideren

com a plaga. L'unica diferencia es que

mentre que el mollusc es comercialitzable,

el crane no ho es. A mes a mes, aquest dar-

rer produeix unes destrosses considerables

a les xarxes puix que s'hi queda embolicat
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i en intentar desfer-se'n comenca a tallar
els fils que formen l'art. Mes endavant fa-
rem esment del perque aquests dos orga-
nismes son considerats com a plaga.

Parlar amb detail dels peixos dintre d'a-
questa xerrada seria estendre's massa quant
a temps i d'altra banda seria molt poc just,
donat que no hem parlat d'altres grups
d'organismes que si be no tenen importan-
cia comercial si que es troben en quantitat
i, a mes a mes, son font d'aliment dels
comercials. El que si farem es donar una
ullada a la generalitat dels grups de peixos
que poden considerar-se dintre de I'ambit
de la zona litoral.

Dintre de poc, si Deu vol, sortira publi-
cat el treball «Tots els Peixos de Mar de
Catalunya. Ictiofauna del Mar Catala. I:
Llistat de Cites i Referencies» que com dill
el titol es un compendi bibliografic dell
peixos de Catalunya, les Illes i el Pais Va-
lencia. Nomes cal donar una ullada a algu-
nes de les especies per tal d'adonar-se que
les seves cites son ja antigues i que poste-
riorment no s'han tornat a trobar. Aixo, es
realment trist perque en el 99 % dels casos
aquesta desapar1ci6 ha estat deguda a una
sobrepesca indiscriminada sobre especies
amb una taxa baixa de reproduccio.
Aquest es el cas, per exemple, de 1'esturi6
al delta de 1'Ebre i, en general, de totes les
especies de caracter estrictament litoral
d'elasmobranquis com per exemple Mus-
telus mustelus, Mustelus asterias (les mus-
soles), Squatina Squatina i Squatina ocula-
ta (els angels), etc. Que ha succeit amb
aquests peixos? Doncs be, els mateixos
pescadors reconeixen que els han pescat
amb massa fal•lera i que no han tingut en
compte que es reproduien sempre en baix
nombre. Enguany, dintre dels elasmobran-
quis es poden donar per desaparegudes de
les nostres aigues (les de Catalunya) Rhi-
nobatus, Pteromylaeus bovinus, Squatina
sp., Gymnura altavela, i d'altres que no cal
citar.

D'altres especies d'aquest mateix grup

han estat reduides a petites poblacions re-
fugiades en Iloes que no son Ilur habitat
natural, com es el cas de les escrites a la
comarca del Garraf, on nomes se les troba
en un calador anomenat « la Babaia» amb
fops de codols i roques. Per exemple, en la
comarca de la Selva tenim «el Vol de Tos-
sa>> refugi ultim de Mvliobatis aquila, va-
ries especies d'escrites i tambe alguna mus-
sola. No cal dir que a la zona del Cap de
Creus encara hi ha flocs on aquests peixos
viuen forga be protegits entre les clapes de
sorra que hi ha al voltant dels esculls.

Tornant al cargol de punxes i al crane
que esmentavem abants, veurem que als
flocs on encara hi ha aquestes especies d'e-
lasmobranquis, tipicament consumidors
d'invertebrats de closca dura, no hi ha
aquests problemes amb els pescadors,
mentre que aixo passa en els flocs on gaire-
be s'han exterminat aquests elasmobran-
quis. El que encara no hem aconseguit fer
entendre als pescadors es que de cada dues
totines que agafin en deixin una de nou al
mar, puix que diuen que encara que ells ho
facin sempre n'hi haura un altre que ven-
dra les dues. Consequencia? Be, des del
meu punt de vista, com sempre molt parti-
cular, segueixo creient que sempre en tin-
dran de cranes i de cargols de punxes.
Uns peixos molt caracteristics de la zona

Iitoral i crec que coneguts per gairebe tot-
hom, son els gobits pertanyents a la familia
Gobiidae. Hi ha d'altres especies que son
tipiques de zones de fons com Deltentos-
teus quadrimaculatus i d'altres clarament
pelagiques com Aphia minuta, mes cone-
guda per xanguet. Com a norma general
son tots litorals i forca abundants i molt
frequents. Mes caracteristiques encara de
la zona Iitoral son els representants de la
familia Gobiesocidae, potser mes coneguts
com a xafarroques o xucladits, de la qual
no hi ha representants pelagics ni de fon-
daries grans. Tambe ho son els de la fami-
lia Blenniidae amb especies de mida consi-
derable (fins a 30 centimetres) com Blen-
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nius gattorugine i nomes amb una especie

Blennius ocellaris que es habitant tipic de

les fondaries de mes de 100 metres.

La familia Synghnathidae, de dificil pro-

nunciacio, tambe es molt tipica de les

zones litorals. En ella hi trobem els tan

apreciats per la forma per a osouvenin>

com son els cavallets de mar. Tambe els

altres representants de la familia inclosos

en els generes Svngnathus i Nerophis,

aquests darrers de maravellosos colors,

pertanyen a la zona litoral tot i que, excep-

te en les zones de praderies de fanerogames

marines de la Costa Brava, cada cop son

mes rars.

A part d'aquestes families, si be n'hi ha

d'altres tipicament litorals que probable-

ment no son tant conegudes, potser que

per tal d'agilitzar una mica la conversa

anem a les mes comercials que solen esser

les mes conegudes per als no especialistes.

La familia dels Esparidae es forca cone-

guda perque la majoria dels seus represen-

tants son molt apreciats. Els mes coneguts

potser son l'orada, el pagell, el pagre,

l'oblada i tants d'altres. Son tipics habi-

tants de tot arreu de les nostres costes, tant

a la zona de roques com a i'alguer, a la sor-

ra i al fops de graspallar. L'orada, per

exemple, s'acosta molt a les rogues on els

pescadors esportius aprofiten per a pescar-

la emprant un musclo sencer corn a es-

quer, una de les seves viandes preferides.

Sards i especies afins son tipiques d'aquests

Ilocs i acompanyants frequents de I'esca-

fandrer o per si es trenca alguna garota>>.

Els Labridae, de bonics colors encara
que de no tan bon gust per al paladar, puix

que a part del rao (Xvrichthvs novacula)

les altres especies son poc apreciades per a

menjar. El rao es tant apreciat a Menorca,

que fins i tot hi ha palangrers especialitzats

nomes en aquesta especie. Les donzelles,

els tords i els petarcs son prou coneguts de

tothom.

La familia Serranidae to representants

molt coneguts i apreciats per tothom. Els

llobarros (Dicentrarchus labrax i D. punc-

tulatus), el nero o anfos (Serranus guava) i

el dot (Polvprion americanus) son alguns

dels mes famosos exponents. Tot i aixi, per

a qui sigui pescador esportiu potser la seva

mes gran recompensa despres d'un jorn de

pesca ha estat la captura d'alguns serrans

(Serranus cabrilla).

D'altres families menys conegudes, pero,

com la Carangidae amb les servies (Seriola

dumerilii), palomides (Lichia amia) son

molt frequents a les nostres costes. Els bo-

nitols (Sarda sarda), verats (Scomber sp.) i

d'altres especies de moltes mes families

son tipics representants de les aigues lito-

rals.

Despres d'aquest curt viatge pel mon

dels peixos que podria esser pesat, i per tal

d'acabar, nomes dir que tret d'aquells flocs

on els canyons submarins arriben molt a

prop de la costa amb al Cap de Creus,

Palamos, Blanes i Sitges-Vilanova i la Gel-

tru, la nostra zona litoral es extensa (parti-

cularment al golf de Roses, Tarragona i el

delta de I'Ebre) i, sobretot, molt rica quant

a diversitat d'especies, mes notablement en

i a les rodalies de les praderies de faneroga-

mes marines.


