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Motivació
Els recursos pesquers de la Mediterrània són cada vegada més pobres i alguns
estocs estan propers a l’exhauriment. La progressiva reducció dels estocs es fa
cada cop més evident, tant per als pescadors com per als científics, que estimen
que al voltant del 90% dels estocs de la Mediterrània estan essent explotats
excessivament. La recent declaració de Malta MEDFISH4EVER1 (2017) és una
constatació oficial del fracàs de la política pesquera a la Mediterrània de les
darreres dècades.
La situació actual és el resultat d’un procés històric de capacitat de pesca excessiva
(sobre-capacitat) i patrons de selectivitat incorrectes, sobretot en el cas de les
pesca d’arrossegament, a més d’altres factors de natura no pesquera que puguin
tenir incidència en determinats casos. La pesca excessiva i la pobra selectivitat dels
arts de pesca a la Mediterrània tenen també un impacte negatiu sobre els fons i les
comunitats biològiques.

freqüència

L’anàlisi de les mides capturades per arts de bou en el Mediterrani europeu en el
període 2002-2014 mostra que el 90% dels individus capturats són de 30 cm o
menys i el 50% són de 21 cm o menys. És a dir, fins i tot amb xarxes
reglamentàries de 40 mm, primer ròmbiques i ara quadrades, és impossible evitar
la captura d’exemplars juvenils o per sota mida.

mida dels peixos (cm)

Les solucions per evitar produir captures de juvenils o altres fraccions no
desitjades es basen en:
- Evitar la pesca en àrees o èpoques de l’any determinades (restriccions
espacials o temporals a la pesca)
- Millorar la selectivitat dels arts de pesca per facilitat l’escapament i
supervivència de les fraccions no desitjades.

1

https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6
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Patró d’explotació i taxa d’explotació
Els arts de pesca incideixen sobre les poblacions de peixos de dues maneres
diferents:
1. mides que poden ser capturades: patró d’explotació
2. intensitat de la captura: taxa d’explotació
Pescadors i autoritat pesquera poden modificar el patró d’explotació mitjançant
mesures tècniques de gestió (tipus d’arts de pesca i dispositius de selecció).
Pescadors i autoritat pesquera poden modificar la taxa d’explotació mitjançant el
control de la capacitat de pesca: quan i on es pot pescar, però també quant es pot
pescar (en pesqueres regulades per quotes).

taxa d’explotació

Patró d’explotació

4

L’obligació de desembarcament
La reforma de la Política Pesquera Comú de 2013 (Reg. UE 1380/2013) inclou en
el seu article 15 l’obligació de desembarcar totes les captures d’espècies regulades,
fins i tot les fraccions que no es poden comercialitzar per consum humà i que fins
ara havien de ser rebutjades.
En el Mediterrani, les espècies regulades són aquelles que tenen talla mínima de
captura, recollides en l’Annex III de la Reg. UE 1967/2006. Aquesta llista inclou
una trentena d’espècies, entre les que podem destacar, pel seu volum de captures,
la sardina, el seitó o aladroc, els molls o rogers, el verat i el bis, els sorells, el lluç i
l’escamarlà.
La implementació d’aquesta obligació de desembarcament s’està duent a terme de
manera progressiva, amb obligació dels petits pelàgics (sardina i seitó) vigent des
de 2015, de les espècies que defineixen les pesqueres demersals des de 2016 a
l’Atlàntic i 2017 al Mediterrani, i l’obligació per a totes les espècies recollides en
l’Annex III a partir del primer de gener de 2019.

1 Gen. 2015: petits
pelàgics

1 Gen 2016/2017:
Demersal,
espècies que defineixen
les pesqueres

1 Gen. 2019: Demersal,
totes les espècies
regulades

El mateix article 15 recull causes d’exempció de compliment, que són:
- Obligació de retornar a mar les espècies prohibides (per exemple, certes
espècies de taurons o tortugues que estan protegides, Annexes II i IV de la
Directiva d’Hàbitats).
- Es poden continuar rebutjant espècies regulades quan es pugui demostrar alta
supervivència del rebuig.
- Es poden continuar rebutjant fraccions de fins al 5-7% de la captura quan es
pugui demostrar que assolir una selectivitat perfecta és econòmicament
inviable.
En les dues darreres causes d’exempció, els corresponents plans de gestió del
rebuig pesquer han d’aportar evidència científica que demostrin l’alta
supervivència o la impossibilitat de millora de selectivitat. Els plans de gestió del
rebuig han de ser redactats per les autoritats pesqueres dels estats membres i
poden ser incorporats als plans multi-anuals de gestió. En cas que els estats
membres no redactin plans de gestió de rebuig, la Comissió adoptarà actes
delegats per a la implementació de l’article 15 de la Reg. UE 1380/2013.
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Zones de restricció
Per evitar la pesca d’exemplars sota mida, el mecanisme de restringir l’accés a
zones de creixement de juvenils és el més efectiu. La restricció d’accés als caladors
pot ser permanent o temporal. El cas de vedes o restriccions temporals de certs
arts de pesca a caladors determinats permet més flexibilitat en la gestió, però
necessita que la informació s’actualitzi a escala de temps curta.
En el projecte MINOUW estem desenvolupant un prototip basat en sistemes
d’informació geogràfica (SIG) que permet integrar la informació sobre la
distribució espacial dels recursos, derivada de campanyes científiques, amb
informació pràcticament diària de les captures (comercials i rebuig) produïdes en
l’activitat pesquera. Amb aquesta informació i mapes auxiliars de distribució de
l’esforç pesquer, hàbitats i paràmetres ambientals totes les parts interessades
(administració, sector pesquer, científics) podran disposar d’una eina per a la
gestió en temps real de les àrees amb risc elevat de producció de captures no
desitjades.

Disseny del prototip MINOUW per combinar informació sobre esforç pesquer (dades satèl·lit VMS/AIS),
captures no desitjades segons fonts de seguiment científic (campanyes MEDITS) i informació aportada
per pescadors individuals mitjançant l’aplicació per dispositius mòbils produïda en el projecte (disponible a
través de www.minouw.com).
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Exemple d’utilització del prototip SIG de MINOUW per a la gestió d’àrees de
restricció pesquera (sigles en anglès: FRA) en el canal de Sicília. En aquest cas, la
CGPM va adoptar 3 FRAs (recomanació REC.CM-GFCM/40/2016/4) i en el projecte
MINOUW n’estem avaluant els impactes ecològics i econòmics.
Zones d’elevat risc de produir captures no desitjades de gamba blanca, lluç i sorell
Parapenaeus longirostris

Merluccius merluccius

Trachurus trachurus

zones d’elevat risc combinant les 3 espècies

distribució de l’esforç pesquer en el periode 2012-2016
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Millores de selectivitat
A Europa, sobretot per a la pesca d’arrossegament, s’han fet nombroses proves de
selectivitat, és a dir experiments per millorar la composició de les captures de l’art,
bé sigui per modificar la composició específica de les captures o l’espectre de
mides capturat.
Els resultats d’aquestes proves mostren que les millors de selectivitat que es
poden obtenir depenen de l’art de pesca en concret (bou, tresmall, solta), de les
característiques del vaixell i de la pesquera, però també de les condicions
ambientals (que directa o indirectament afecten el comportament del peix i la seva
interacció amb l’art de pesca).
En el cas dels bous, un dels resultats que s’obté sovint en aquests estudis és la
constatació de que és difícil millorar la selectivitat de la mida dels peixos treballant
únicament sobre la malla de la xarxa en pesqueres mixtes on es pesquen
conjuntament espècies de morfologies molt diferents, com poden ser crustacis,
peixos i cefalòpodes. En pesqueres mixtes amb arts de bou, les solucions que
contemplin graelles separadores, panells de malla quadrada o altres tecnologies
han de tenir prioritat sobre les solucions clàssiques basades en la mida de les
malles del cóp.

Image supplied by Seafish (www.seafish.org) / Marc Dando

malla del cóp (mm)

Recull de resultats de proves experimentals per millorar la selectivitat del lluç en arts de bou del
Mediterrani: només amb malles del cóp de 56 mm o superiors s’aconsegueix la talla de captura legal de
20 cm (L50). Símbols: rombes, experiments amb malla ròmbica; quadrats experiments amb malla
quadrada.

Per entendre bé les possibilitats i els límits de les millores de selectivitat cal
conèixer en detall el procés de captura.
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El procés de captura
Natació i resistència en els peixos
Els peixos poden nedar de manera contínua, durant hores, a velocitat de
desplaçament. Davant d’estímuls externs (perill, atac per un predador, o a l’hora de
capturar una presa) poden assolir velocitats més elevades durant un temps limitat
(típicament alguns minuts o segons).
Image supplied by Seafish (www.seafish.org) / Marc Dando

Resistència (minuts)

2 hores
1 hora

Velocitat (m/s)
Velocitat (nusos)

1.75

4

Velocitat (km/h)

3.25

7.50
Modificat de He 2010 (in Domenici & Kapoor)

Les velocitats de desplaçament i màxima depenen de l’espècie, la temperatura de
l’aigua i de la mida del peix:
o a partir de 25 cm aproximadament es poden assolir velocitats de desplaçament de
0.60 m/s (1.2 nusos o 2.2 km/h)
o en els exemplars més petits, la velocitat de desplaçament pot ser la meitat o menys.
Mida peix (cm)

Velocitat sostinguda (m/s)
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Contacte i escapament
En acostar-se l’art a la mola de peix, els estímuls auditius primer i visuals després
poden fer que el peix eviti el contacte amb l’art, amb escapament lateral
típicament. Les portes (estímul visual i/o auditiu) canalitzen el peix cap a la boca
de l’art. Segons la capacitat de natació i de resposta, alguns exemplars poden nedar
cap amunt i evitar l’entrada, típicament nedant per sobre del buldau de suros
(escapament per la part superior).
nota: algunes espècies, com els llenguados o els raps tenen resposta d’escapament
cap avall, és a dir intenten passar per sota del buldau de ploms.

Dominen els estímuls auditius

Dominen els estímuls visuals

Estímuls visuals, contacte físic i confinament

Comportament dels peixos en acostar-se l’art
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Causes de mortalitat
El peix que entra en contacte amb l’art de pesca pot morir per diverses raons,
relacionades amb la posició del peix en relació a l’art de pesca, així com les
condicions ambientals en què es du a terme l’activitat.
És important conèixer les causes de mortalitat per poder avaluar la possibilitat de
que les captures no desitjades puguin ser tornades a la mar amb probabilitats de
supervivència. (Recordem que l’article 15 de la Política Pesquera Comú permet
adduir l’exempció d’alta taxa de supervivència per evitar l’obligació de
desembarcament).
PRE-CAPTURA

CAPTURA

ESCAPAMENT

Condicions ambientals: temperature, llum, turbidesa, corrents, fondària, etc.
Espècie, mida, condició
Durada del bol, velocitat à esgotament
Contacte amb la xarxa i amb altres peixos
Malla: mida, forma, gruix del fil
predadors

Presència dispositiu de selecció

Factors de mortalitat dels peixos en contacte amb l’art
basat en Suuronen 2005.
Un cop el peix està en el cos de l’art o en el cóp, les probabilitats de supervivència
disminueixen ràpidament per causes fisiològiques: esgotament, ferides per
contacte amb altres peixos o amb l’art, confinament i asfíxia.
Mortalitat i supervivència d’una població de peixos en contacte amb el bou

Supervivents
Escapen morts (1)
Escapen morts (2)
Escapen morts (3)
Predadors
Rebuig pesquer
Fracció comercial

Mida (cm)

Font: Breen et al. (2007), projecte SURVIVAL
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Selectivitat
Selecció en la part anterior de l’art de pesca
Per a la selecció en la part anterior de l’art, o boca, es poden realitzar modificacions
a l’art, per exemple, arts de bou sense cel, per aprofitar la reacció que tenen algunes
espècies d’evitar la captura nedant cap amunt.

També s’han utilitzat estímuls lumínics en algunes pesqueres concretes, per
exemple, la pesquera de gambeta boreal als Estats Units (Hannah et al. 20152), en
què els dispositius lumínics permeten reduir de manera important la captura no
desitjada de peixos.
En el projecte MINOUW hem provat amb èxit dispositius lumínics en el buldau de
suros del bou per reduir la captura de lluç sota mida (<20 cm TL), en un 60%,
sense perdre captura comercial d’altres espècies.

Vegeu informació completa de l’estudi a
https://www.youtube.com/watch?v=YZCvXHuKI34&feature=youtu.be

2

Hannah R.W., Lomeli M.J.M, Jones S.A. 2015. Tests of artificial light for bycatch reduction in
an ocean shrimp (Pandalus jordani) trawl: strong but opposite effects at the footrope and near
the bycatch reduction device. Fish. Res. 170, 60-67.
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Selecció a la part interior de l’art
En la part interior de l’art, el peix experimenta estímuls visuals, auditius i mecànics
que li indueixen reaccions d’escapament. Aquest comportament es pot aprofitar
per al disseny de dispositius de selecció. La llista de possibilitats és molt extensa:
- graelles separadores per separar espècies o mides
- panells de xarxa de diferent tipus
- estímuls lumínics
Les graelles separadores es varen originar a finals dels anys 1980 al Mar del Nord,
en pesqueres que produïen fins al 80% de captures no desitjades. En l’enllaç
següent un pescador noruec3 ens explica la seqüència històrica de l’adopció
d’aquesta tecnologia i els beneficis que se’n deriven per a una pesca més selectiva:
http://minouw-project.eu/sorting-grids-can-norwegian-success-be-replicated-inthe-mediterranean/.

En el projecte MINOUW hem provat nous dissenys de graelles separadores en
pesqueres de plataforma i talús continental (“peix” i “gamba”) amb bons resultats,
especialment amb el disseny nº 1 que incorpora una malla de quadrada de 40 mm
en la graella.

3

tots els vídeos de MINOUW inclouen subtítols en català, castellà, anglès, portuguès, italià i grec.
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Disseny de l’art de bou experimental (mànega i cóp). Una peça de malla ròmbica de 50 mm “funnel”
dirigeix el peix cap a la graella “JTED” que selecciona els exemplars de mida petita cap a l’obertura
“opening”. Els exemplars més grans continuen per la mànega “Extension” cap al cóp “codend”.

Els tres dissenys de graelles separadores (nº 1 a 3, superior) muntats en el marc oval d’acer (inferior). El
disseny nº 1 porta una malla de 40 mm, mentre que els dissenys 2 i 3 porten barres verticals separades a
distàncies diferents
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Les proves d’aquests nous dissenys, a bord de pesquers comercials de Sicília, els
anys 2015 i 2017, mostren que tots tres sistemes permeten reduir el volum de
captures no desitjades, especialment el disseny nº 1 (figura següent). En el cas de
la gamba blanca (P. longirostris), es va reduir la proporció d’exemplars sota mida
de gamba blanca del 50 al 20%. En el cas del lluç (M. merluccius) la proporció va
passar del 40 al 20%. En el cas del moll o roger de fang (M. barbatus) la reducció va
ser del 18 al 4%. En el cas del sorell (T. trachurus) la reducció va ser encara més
pronunciada, del 70 al 15%.

Resultats de les proves amb el disseny de graella nº 1: les proporcions de captures no desitjades són
significativament menors en els bols amb graella (blau) que en els bols sense graella (taronja).
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Selecció en la xarxa d’arrossegament
Es poden realitzar modificacions senzilles en diferents parts de la xarxa
d’arrossegament per facilitar l’escapament de fraccions de captures no desitjades.
És ben coneguda la modificació a la part superior-posterior de l’art per incentivar
l’escapament, mitjançant panells de malla diferent (quadrada, T90) o fins i tot
malles rígides de Dyneema o plàstic. El funcionament bàsic es pot entendre amb el
següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uShjdHjPu6I
En el projecte MINOUW hem fet proves amb una mànega de malla T90 substituint
la malla ròmbica de 50 mm que portava un bou de la costa catalana.

Esquema d’un art de bou amb modificació a la part posterior de la mànega. Crèdits: Image supplied by
Seafish (www.seafish.org).

Mànega T90
(experimental)

cóp SM40 mm

Mànega DM53
(standard)

Art de bou amb mànega T90 (experimental) i estàndard (DM53). Part posterior de l’art a l’esquerra.
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Aquest dispositiu permet modificar la talla modal de captura del lluç, d’uns 15 cm
LT amb la xarxa estàndard a 20 cm LT amb la modificació. Aquesta millora de
selectivitat redueix en un 50% la producció de lluç sota mida (<20 cm LT), a més
de produir una millor tracció de l’art i menor consum de combustible.
catch size
frequency
Freqüència
de talles
de captura
30

20

individuals
individus

xarxa
net
DM53
T90

10

0
0

10

20

Mida(cm
(cm LT)
size
TL)

30

40
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Supervivència del rebuig pesquer
Una elevada taxa de supervivència a la captura i posterior retorn al mar de les
captures no desitjades pot ser adduït com a exempció d’obligació de
desembarcament. Aquesta elevada taxa s’ha de documentar adequadament per a
cada combinació d’espècie i art de pesca, segons una metodologia ben establerta
(veure per exemple grup d’experts WGMEDS del Consell Internacional per a
l’Exploració de la Mar, ICES:
http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGMEDS.aspx). Encara que la
demostració d’alta supervivència pugui ser tècnicament complexa4, les bases per
reduir la mortalitat de les fraccions de captura no desitjades són fàcils de
comprendre i és possible modificar el procediment de maneig i tria del peix per
facilitar-ne la supervivència:
- Reduir el temps de pesca, és a dir fer els bols més curts, en els arts de pesca
mòbils, o reduir el temps de posta dels arts fixes. Això permet reduir el temps
en què el peix està exposat a causes d’estrès i treballar amb volums de captura
més petits, reduint el risc de contacte físic i asfíxia.
- Triar i alliberar amb compte i amb urgència.
- Evitar l’exposició a la llum solar directa i, especialment a l’estiu, a altes
temperatures.
- Evitar la predació per ocells marins. La utilització de taules de tria amb
dispositius de sortida directa al mar permet evitar la mortalitat induïda per
predació en superfície. Exemple, en francès:
http://archimer.ifremer.fr/doc/00378/48953/
- Les captures no desitjades s’han de retornar al mar en el mateix calador on es
van capturar.

Estudis de supervivència d’escamarlà en laboratori

4

Avaluació de la supervivència de l’escamarlà, en francès:
https://www.youtube.com/watch?v=k3TtBPszbDI
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Les fonts d’estrès dels peixos durant el procés de captura i rebuig són molt
diverses, però qualsevol acció que permeti reduir-ne l’efecte serà positiu per a la
supervivència (i per la qualitat del peix que sigui comercialitzat). Entre els d’estrès
podem destacar:
- Hipòxia i asfíxia,
- Esgotament
- Descompressió i barotrauma
- Xoc tèrmic
- Confinament
- Ferides a la pell, pèrdua d’escates, etc.
- Excés de llum (ceguesa temporal o permanent)

Estudis de supervivència de sardina a bord d’un pesquer
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