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Resum: A l’Estany de Banyoles hi viuen moltes espècies exòtiques, sobretot espècies de peixos que 

han estat introduïdes pels humans al llarg de molts anys. Els peixos exòtics canvien les comunitats 
originals. Aquestes canvis són: relacions tròfiques, hibridació,alteració genètica, introducció de 
paràsits i malalties i canvis globals en l’ecosistema lacustre. La majoria d’aquestes introduccions són la 
causa  de que les espècies de peixos autòctones s’extingeixin, com per exemple l’espinós 
(Gasterosteus aculeatus) o estiguin amb un gran declivi. 

Bàsicament s’estudien tres espècies: la perca americana (Micropterus salmoides), el peix sol (Lepomis 
gibbosus) i la perca de riu (Perca fluviatilis). Les dues primeres són dos de les espècies més abundants 
a l’estany actualment, la tercera ho és en menor abundància. S’estudia el creixement i la demografia 
dins el Projecte Life Potamo Fauna, mitjançant l’extracció i la lectura dels otòlits, una estructura de 
carbonat càlcic que es troba en l’oïda interna dels peixos teleostis. Les dades s’analitzen mitjançant un 
model matemàtic molt utilitzat en creixement de peixos: el model de Von Bertalanffy. També, i a partir 
de les dades obtingudes en el Projecte Life Estany (2010-2013), es compara l’evolució d’aquestes 
poblacions al llarg del temps, per tal de saber si hi ha hagut variacions o no. El que s’observa és que la 
mortalitat en juvenils va augmentant progressivament excepte en l’últim hivern, a causa de que la 
pesca realitzada ha estat menys intensiva, en perca americana. La població d’aquest peix a l’Estany 
s’ha rejovenit, és a dir hi ha molt més exemplars juvenils (de 0-2 anys d’edat) que no pas d’adults, i la 
longitud furcal d’aquests, també ha augmentat a mesura que s’ha avançat en el projecte. Aquest 
rejoveniment cal mantenir-lo, ja que són els exemplars grans de black-bass els que causen més 
problemes a les espècies autòctones per la seva voracitat. En canvi en peix sol, aquesta mortalitat és 
bastant estable al llarg del període de temps estudiat, a causa de la gran reducció de la població de 
black-bass de gran mida, el seu principal depredador i d’altres com ara Sander lucioperca. Tot i que, 
com que només són clares les dades del darrer hivern, no podem donar cap afirmació per certa de la 
demografia d’aquesta espècie. De la Perca fluviatilis no se’n pot estudiar la demografia perquè se 
n’han pescat molt poques, i els resultats no són prou significatius. 

Paraules clau: Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Perca fluviatilis, Estany de Banyoles, espècie 
exòtica, demografia, otòlit, Projecte Life Estany, Projecte Potamo Fauna. 

 

Resumen: En el Lago de Banyoles viven muchas especies exóticas, sobretodo especies de peces que 

han sido introducidas por la actividad humana a lo largo de muchos años. Los peces exóticos cambian 
las comunidades originales. Estos cambios son: relaciones tróficas, hibridación, alteración genética, 
introducción de parásitos y enfermedades y cambios globales en el ecosistema lacustre. Estas 
introducciones también son la causa de que muchas especies autóctonas se extingan, como por 
ejemplo el espinoso (Gasterosteus aculeatus), o estén en gran declive.  

Básicamente se estudian tres especies: la perca americana (Micropterus salmoides), la perca sol 
(Lepomis gibbosus) y la perca de río (Perca fluviatilis). Las dos primeras son dos de las especies más 
abundantes en el lago actualmente, la tercera lo es en menor cantidad. Se estudia el crecimiento y la 
demografía dentro del Proyecto Life Potamo Fauna, mediante la extracción y la lectura de los otolitos, 
unas estructuras de carbonato cálcico que se encuentran en el oído interno de los peces teleósteos. 
Los datos se analizan mediante un modelo matemático que  ha sido siempre muy usado para el 
estudio del crecimiento en peces, el modelo de Von Bertalanffy. También, y a partir de los datos que 
se obtuvieron en el anterior Proyecto Life, realizado en Banyoles (2010-2013), se compara la evolución 
de estas poblaciones a lo largo del tiempo para saber si ha habido cambios en las poblaciones 
estudiadas. En el caso del black-bass, la mortalidad en juveniles va aumentando progresivamente 
excepto en el último invierno a causa de la reducción de la intensidad de la pesca. La población de esta 
especie en el Lago se ha rejuvenecido, es decir ha aumentado el número de ejemplares jóvenes (entre 
0 y 2 años de edad), y no el número de adultos. Además, la longitud de estos individuos también ha 
ido aumentando a medida que se avanzaba en el proyecto. Hace falta mantener este rejuvenecimiento 
de la población de perca americana, debido a que son los ejemplares grandes de esta especie los que 
causa más daño a las poblaciones nativas, por su voracidad.  En cambio en la perca sol, esta 
mortalidad se mantiene estable a lo largo del tiempo, una de las causas podría ser debido a la gran 
reducción de las percas americanas de gran tamaño, su potencial depredador y de otros, como por 
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ejemplo Sander lucioperca. Pero, en perca sol sólo son claros los resultados del último invierno, 
porqué de los cuatro restantes no se disponía de datos claros, por tanto no debemos dar ninguna 
afirmación de la demografía de esta especie en el Lago. De la Perca fluviatilis no se ha podido estudiar 
la demografía porqué se han pescada pocas, y los resultados no son significativos. 

Palabras clave: Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Perca fluviatilis, Lago de Banyoles, especie 
exótica, demografía, otolito, Proyecto Life “Estany”, Proyecto Life Potamo Fauna. 

 

Abstract: In Banyoles Lake there are a lot of exotic species, especially there are a lot of exotic fish that 

have been introduced by human activity over many years. Exotic fish change original communities. 
These changes are: trophic relationships, hybridization and genetic alteration, introduction of pests 
and diseases and global changes in the whole lake ecosystem. However, these introductions are also 
the cause of the extinction of some native species, such as three-spined (Gasterosteus aculeatus), or 
there are others, which are in a terrible decrease of theirs populations.  

Basically this project studies three exotic species: largemouth bass (Micropterus salmoides), 
pumpkinseed (Lepomis gibbosus) and perch (Perca fluviatilis). Nowadays, the first and the second ones 
are the most abundant in the lake and the third one appears in lower amounts. The growth and the 
demography will be studied in the Life Project Potamo Fauna through the extraction and the reading 
of otoliths that are a small structure of calcium carbonate that have all teleost fish inside the inner ear. 
That one being, the data that we will obtain, will be analyzed by a mathematic model that has always 
been used, Von Bertalanffy model. From the data obtained in the last Life Project (2010-2013), 
populations of exotic species are compared and then we know if populations have changed or not.  
Mortality in juveniles of largemouth bass is progressively increasing by the time being, with the 
exception of the last winter due to the fact that lately it has been fished less intensively. So, 
largemouth bass population has rejuvenated there are more juveniles fish (0-2 years) than adults, and 
their longitude have also increased during these projects. It is necessary to maintain it, because there 
are the biggest fish, which cause a lot of problems to native species, for its big voracity. However, in 
pumpkinseed population it remains stable over time because of the decline in big largemouth bass, his 
potential predator and others, such as Sander lucioperca. But, we cannot affirm anything of its 
demography, because in the beginning of the previous Life Project, the dates were not clear. The only 
dates that are clear in pumpkinseed population are the obtained this winter (14-15). The demography 
of Perca fluviatilis could not be studied because we captured only a few and the results are not 
significant.     

Keywords: Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Perca fluviatilis, Banyoles Lake, exotic species, 
demography, otolith, Life “Estany” Project, Life Potamo Fauna Project.  
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1. Introducció 

1.1 L’estany de Banyoles 

L’estany de Banyoles pertany a la conca lacustre més gran de tot Catalunya i és considerat un 

dels conjunts càrstics més gran de tota la Península Ibèrica. És un estany de poc més de 1000 

ha que es troba entre dos municipis de la comarca gironina del Pla de l’Estany: Banyoles i 

Porqueres. En tota la seva conca hi ha petits estanyols com per exemple l’Estanyol del Vilar. 

Les dimensions de l’estany són aproximadament d’uns 2128 m de llargada, 778 m d’amplada 

i uns 40 m de fondària, fent una forma característica de número vuit (Figura 2). La 

temperatura mitjana de l’aigua es troba entre 7-26ºC, tot depenent de l’època de l’any i la 

conductivitat pren valors d’entre 900-2000 µS (Garcia-Berthou i Moreno-Amich, 1989). 

Les aigües que nodreixen l’estany provenen de l’Alta Garrotxa, aquestes s’infiltren cap a 

l’aqüífer i van circulant per la carstificació de les roques calcàries. Aquesta, sortirà cap a 

l’exterior degut a diferents esquerdes i fractures provocades pel moviment de la tectònica de 

plaques, les surgències (Figura 1) (Garcia-Berthou i Moreno-Amich, 1989). Tot el recorregut 

de l’aigua per les roques, provoca la dissolució de les roques calcàries i guixos. És per aquest 

motiu, que l’Estany de Banyoles és d’origen càrstic amb barreja d’origen tectònic. L’elevada 

concentració de carbonats i sulfits restringeixen la productivitat de l’estany i fa que el fòsfor 

precipiti. Es considera un llac oligotròfic, on la concentració de nutrients de l’aigua és baixa.  

És un espai molt important mediambientalment i ecològicament per la diversitat d’espècies 

que hi habiten. Aquestes van des d’organismes unicel·lulars fins a organismes més 

complexes, com ho és la tortuga d’estany, entre molts d’altres vertebrats. Però, també és un 

indret molt important social i econòmicament, fet que provoca també una degradació 

d’aquest degut a la contínua presència humana que hi ha hagut al llarg de tots els anys. 

Aquesta presència, ha sigut la que ha introduït moltes espècies al·lòctones que dominen 

l’estany, com la perca americana o black-bass, una espècie de peix que prové del continent 

americà.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa batimètric de l’Estany de 

Banyoles. Font: (Garcia-Berthou i 

Moreno-Amich, 1989). 

Figura 2: Imatge aèria de l’Estany de Banyoles. 

Font: Ajuntament de Banyoles. 

www.banyoles.cat 
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1.2 Ictiofauna de l’estany 

Antigament el poblament íctic de l’estany estava format només per sis úniques espècies: 

l’espinós (Gasterosteus aculeatus), la bagra (Squalius laietanus), el barb de muntanya (Barbus 

meridionalis), l’anguila (Anguilla anguilla), la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) i la tenca (Tinca 

tinca). Aquesta última espècie està en dubte de si és autòctona o va ser introduïda molt 

antigament però, les altres cinc són totes espècies de peixos autòctones, i que sempre havien 

conviscut en l’estany. 

En canvi, actualment la ictiofauna de la zona s’ha incrementat moltíssim, degut a les 

introduccions d’espècies de peixos forans. Avui en dia, la introducció de peixos exòtics als 

ecosistemes d’aigües continentals és un fenomen mundial (Garcia-Berthou i Moreno-Amich, 

1989). De la majoria d’aquestes introduccions se’n saben les causes i són degut a l’activitat 

humana (Garcia-Berthou et al., 2001). Durant molts anys s’han estat introduint peixos exòtics 

a l’estany per tal de que els pescadors esportius tinguin què pescar, i aquest esport millori 

l’economia banyolina. 

Algunes de les espècies que s’han trobat a l’estany són: la perca americana (Micropterus 

salmoides), el peix sol (Lepomis gibbosus), la sandra (Sander lucioperca), la carpa (Ciprynius 

carpio), la gambússia (Gambusia holbrokii) entre d’altres (Figura 3) (Pou, 2013). 

 

Figura 3: Esquema on apareixen les introduccions de totes les espècies de peixos exòtics que habiten a l’estany de Banyoles. 

Font: (Pou,2013). 

Per exemple, l’any 1910 el Dr. Francesc Darder i Llimona va introduir set espècies diferents, 

entre elles el peix sol i el gardí. Més tard, cap als anys 50 el “Servicio Nacional de Pesca 

Fluvial y caza” va introduir un gran depredador, el luci (Esox lucius), que va fer que una 

espècie autòctona de l’estany com era l’espinós s’hagi extingit. I, fins als anys 90 hi han hagut 

un seguit més d’introduccions de peixos a l’estany (Moreno-Amich et al.,2006).  
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Per tant, les espècies introduïdes són una de les causes principals de l’extinció d’espècies. 

L’extinció d’una espècie tarda molts anys a produir-se i els efectes de les espècies invasores 

són varis. Alguns d’aquests efectes ja s’han anat detectant a l’Estany de Banyoles com per 

exemple el declivi de les poblacions de les espècies autòctones, els canvis en el funcionament 

de l’ecosistema de l’estany i l’homogeneïtzació de les comunitats d’éssers vius a escala 

planetària, entre molts d’altres (Clavero i García-Berthou, 2006). 

Actualment, s’ha observat que un 99% de la ictiofauna de l’Estany de Banyoles és al·lòctona, i 

que les espècies autòctones estan en gran risc. L’evolució d’aquest risc es pot observar a la 

Figura 4, on hi ha la relació entre espècies introduïdes i les autòctones de l’estany (Garcia-

Berthou, 1994). Però, els peixos exòtics no només causen problemes als peixos autòctons, 

sinó també afecta a molta altra fauna de l’estany, a macroinvertebrats com les nàiades, que 

necessiten el barb de muntanya per a la continuïtat del seu cicle vital. 

 

Figura 4: Canvis històrics en la riquesa de peixos a l’estany. Hi ha tant peixos autòctons com d’ introduïts. Font: (Garcia-Berthou, 

1994) 

Diversos estudis han vist que els peixos exòtics causen diversos canvis a les comunitats 

originals. Aquests canvis poden ser els següents: relacions tròfiques, hibridació, alteració 

genètica, introducció de paràsits i malalties i canvis globals en el funcionament de 

l’ecosistema (García-Berthou, Alcaraz i Benejam, 2008). 

Avui, l’Estany de Banyoles està poblat per vint espècies diferents de peixos, de les quals tan 

sols quatre són autòctones (20%), una té un estatus incert com a autòctona a l’estany (la 

tenca) (20%), i les restants són introduïdes (60%) (Pou, 2004). 

En aquest treball, s’estudia la demografia d’alguns dels peixos exòtics que han estat 

introduïts a l’Estany de Banyoles, però no de tots, sinó de tres en concret: la perca americana 

o black-bass, el peix sol o mirallet i en menor abundància la perca de riu (Perca fluviatilis). 

1.2.1 La perca americana o black bass 

La perca americana o black bass (Micropterus salmoides) és una espècie típica de l’est i sud 

d’Amèrica del Nord. Aquesta espècie va ser introduïda a l’Estany durant els anys 60 per tal 

d’evitar superpoblacions de ciprínids, i que els pescadors poguessin obtenir moltes captures. 

Actualment és considerada una de les espècies més abundants .  

El principal problema per la resta de peixos és el seu ampli espectre de preses de les quals 

s’alimenta, ja siguin vertebrats com invertebrats, com per exemple el barb de muntanya o la 

bagra i inclòs herpetofauna, com tortugues i algun amfibi (Garcia-Berthou, 1994). 
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Peix d’escates verdoses amb taques més fosques. Aquest, pot arribar a pesar uns 3 kg i fer 

fins a 60 cm de longitud, tot i que la majoria es troben entre els 40-50 cm. La seva aleta 

dorsal està dividida en dos, i els radis anteriors s’engruixeixen i són retràctils per a poder 

defensar-se quan es senten atacats (Figura 5). És un animal sedentari i caça les seves preses 

entre la vegetació actuant com un autèntic depredador, és per això que té la boca gran i una 

gran mandíbula inferior amb moltes dents. Però, al llarg de la seva vida, va canviant 

l’alimentació; els juvenils són més generalistes i s’alimenten de vertebrats i invertebrats, però 

en canvi els individus adults són especialistes piscívors (Garcia-Berthou, 1994). Durant els 

primers anys de la seva vida és gregari, és a dir que s’agrupa amb altres exemplars de la seva 

espècie. Assoleix la maduresa sexual cap als 3 o 4 anys de vida, i durant la posta el mascle fa 

un forat al fons de l’estany que atraurà a les femelles. No serà fins gairebé acabat el mes de 

juny, que les femelles desovaran i naixerà la nova generació de perca americana. En el niu 

que construeixen, els progenitors es queden defensant els ous, i un cop han nascut els 

alevins, fins que aquests tenen aproximadament uns 10 dies (Ralla i Garcia-Arbreras, 2012).  

 

Figura 5: Micropterus salmoides. Font: Catalógo español de las especies exóticas. 

1.2.2 El peix sol 

El peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus) és una espècie autòctona al nord d’est d’Amèrica del 

Nord i que va ser introduïda l’any 1910 a l’estany pel Dr. Francesc Darder i Llimona i 

actualment és una de les poblacions de peixos exòtiques més abundants de l’Estany de 

Banyoles.  

El seu principal problema és la competència tròfica amb peixos autòctons de l’estany, perquè 

s’alimenten d’invertebrats i d’alguns peixos en estat aleví. I, també, un dels altres problemes 

de la seva introducció és la seva gran adaptació a qualsevol canvi que hi pugui haver en el 

medi (Catalógo español de las especies exóticas, 2012). 

És un peix de cos alt, però comprimit pels laterals. Pot fer fins a 20 cm de longitud, tot i que a 

l’Estany les màximes mides que assoleix són d’uns 15 cm, i pot arribar a uns 650 g 

aproximadament. L’aleta dorsal té els deu primers radis punxeguts i engruixits, són retràctils i 

els usa com una arma defensiva quan l’individu es sent amenaçat. Les escates són d’una 

coloració amb tons verdosos i ataronjats (Figura 6). Viu en zones de vegetació abundant, 

solitari i sovint territorial. Aquest peix, és un depredador voraç, es guia amb la vista i ataca a 

preses amb moviment. La posició de la boca és súpera perquè caça preses que es troben en 

la superfície. Al llarg de la seva vida, l’alimentació del peix va variant; els juvenils són 

bàsicament insectívors, però quan arriben a l’edat adulta aquests peixos són capaços de 

menjar altres peixos petits i inclòs poden menjar-se entre ells (Garcia-Berthou, 1994). Es 

reprodueix entre el maig i el juliol, el mascle construeix zones de posta en substrats tous, on 

n’arrenca totes les plantes que hi pugin haver. Tant mascle com femella, neden en cercle dins 

d’aquest niu alliberant ous i esperma perquè es pugui produir la fecundació d’aquests.  
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Figura 6: Lepomis gibbosus. Font: Catalógo español de las especies exóticas. 

1.2.3 La perca de riu 

La perca de riu (Perca fluviatilis) és una espècie que en la seva distribució natural es troba 

per tot Europa i Sibèria, però no a la Península Ibèrica. Va introduir-se a l’Estany cap als anys 

90 de manera furtiva.  

Aquest peix té un gran potencial invasor a causa de la seva alta fecunditat i voracitat, i 

sobretot per la seva fàcil adaptació al medi (Catalógo español de las especies exóticas, 2012).  

La perca de riu arriba a fer uns 60 cm de longitud, tot i que la majoria dels exemplars que es 

troben a l’Estany de Banyoles són més petits i poden arribar com a màxim als 45 cm de 

longitud (Figura 7). Pot viure fins a 22 anys d’edat. És una espècie que viu de manera gregària 

(Pou,2013). Pot estar-se quieta i refugiada entre la vegetació del lloc on viu, però  tot i que 

normalment s’alimenta de zooplàncton i d’ous d’individus que habiten prop d’elles, també 

pot ser un depredador. Quan caça les seves preses, els fa una persecució fins que les 

aconsegueix obtenir. Adopten la maduresa sexual cap als 3 anys d’edat i poden pondre fins a 

18000 ous entre els mesos de març i maig.  

 

Figura 7: Perca fluviatilis. Font: Catalógo español de las especies exóticas. 

1.3. El projecte LIFE: Potamo Fauna 

L’estudi d’aquest treball, es troba inclòs dins un projecte de nivell europeu, el Projecte Life 

Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091). Aquest s’està duent a terme actualment per tal de 

conservar la fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius: 

Ter, Fluvià i Muga. Bàsicament, és un projecte que engloba la preservació de les espècies 

autòctones de les tres conques anteriors, com ara: gripau corredor, barb de muntanya, cranc 

de riu, algunes espècies de cargolets, reineta, tortuga de rierol, nàiade allargada, tortuga 

d’estany, gripau d’esperons, tritó verd i tòtil. Les accions que es duen a terme per a conservar 

la fauna són tres:  (1) reforçaments poblacionals, (2) millores dels hàbitats i (3) control 

intensiu o local de les principals espècies invasores (black-bass, peix sol, carpa...). 

2. Objectives 

The main objective of this project is to study the population of some of the many exotic fish 

species that are living in Banyoles Lake. It particularly focuses on three introduced species: 

largemouth bass (Micropterus salmoides), pumpkinseed (Lepomis gibbosus) and the perch 

(Perca fluviatilis). The first and the second ones are the two biggest populations which live in 
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Banyoles ecosystem. But, the third one, which is the perch, lives in less abundance in the 

ecosystem of Banyoles Lake. 

The study consists basically in knowing the growth of each of the captured fish during a 

period of time between February and May 2015. This growth will be studied by a very 

common structure used in the major part of the studies of fish populations: otoliths. In 

addition, this project also studies the demography of these populations and compares it 

through the time. To sum up, the three main objectives are: 

- Study the growth of three exotic species in Banyoles Lake: largemouth bass, 

pumpkinseed and perch. 

- Study the demography of these three fish species. 

- Compare the growth of these exotic populations with data that was obtained in the 

last Life Project (2010-2013). 

 

3. Metodologia 

3.1 La pesca elèctrica 

Els individus estudiats en aquest treball, han estat pescats durant l’hivern del 2015, la 

immensa majoria, i alguns d’ells, durant la primavera del mateix any. La tècnica emprada per 

a capturar els individus estudiats per aquest projecte ha estat la pesca elèctrica des 

d’embarcació. Aquest tipus de pesca s’utilitza molt en l’àmbit científic ja que és un mètode 

de pesca no selectiu, i això és un factor important perquè ens interessen mostres 

representatives de tota la població. Consisteix en aplicar electricitat i els peixos responen en 

aquest camp elèctric, nedant en direcció a l’ànode (pol positiu). Això, es realitza utilitzant 

barques de mitjana o petita mida, d’alumini.   

3.2 Els otòlits 

Els otòlits són unes estructures de carbonat càlcic de tipus aragonita i d’una proteïna, 

anomenada conquiolina, el primer formarà bandes opaques, i el segon capes més fines i 

hialines (Dannevig, 1956) . Aquests, tenen moltes formes diverses i es troben en l’oïda 

interna dels peixos, però només dels teleostis. Aquestes estructures ens serviran per a poder 

determinar l’edat del peix, ja que informen del creixement de l’animal tal com el xilema d’un 

arbre ens informa de la seva edat (Reibish, 1899).  

La utilització dels otòlits com a eina d’estudi del creixement dels peixos és molt útil, ja que el 

nivell de precisió sol ser superior a les altres tècniques utilitzades, tals com les escates, les 

vèrtebres, els ossos operculars i els radis de les aletes. (Campana et al. 2000). A mesura que 

l’otòlit creix, va deixant marques més fosques i més clares, ja que el peix té èpoques de l’any 

en les que el creixement és lent o nul (hivern) i èpoques en que si que hi ha creixement, o 

bàsicament en que aquest és més ràpid (estiu). Cada banda, correspon a un any de l’individu, 

així podrem determinar-ne l’edat exacte. A part de la informació de l’edat, podem saber 

també: les condicions en les que es desenvolupa el peix, els dèficits nutritius i les condicions 

ambientals gràcies a les precipitacions d’elements com el B, el Cd o el Si.  
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Cada espècie té una forma particular dels otòlits, però tots en tenen tres parells diferents: 

lapillus, sagitta i asteriscus. Els seleccionats per a aquest treball han estat els sagitta, ja que 

són els més grans i de més fàcil localització, observació i conservació.  Un otòlit té tres plans 

d’orientació: el sagital, el frontal i el transversal. La seva cara proximal té el que es coneix 

com el sulcus acusticus, és la zona que connecta amb la màcula (on hi ha les terminacions 

nervioses auditives (Figura 8).  

 

Figura 8: Figura on s’observen les parts d’un otòlit de tipus sagitta. Font: IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats) 

http://imedea.uib-csic.es/  

3.2.1 Extracció 

Per a cadascun dels individus estudiats, se’n fan unes mesures prèvies abans de l’extracció de 

la nostra estructura d’interès. Se’n mesura la longitud furcal, que es correspon a la distància 

en mm des de la punta del musell fins a la bifurcació de l’aleta caudal, el pes i se’n determina 

el sexe. Per a determinar-ne el sexe, cal obrir el peix per l’anus i localitzar les gònades, si 

aquestes són d’un color ataronjat corresponen a una femella, en canvi si el color dels òrgans 

sexuals és blanc, serà un mascle. A continuació, i mitjançant un ganivet ben esmolat, es du a 

terme l’extracció dels otòlits. Com que es troben dins la càpsula de l’oïda a banda i banda del 

crani, cal fer un tall a la zona occipital del crani, caldrà retirar el cervell del peix per a poder 

facilitar-ne la detecció de l’estructura d’interès, i amb l’ajut d’unes pinces fines s’extreuen. 

Les mostres es mantenen conservades en sec i ben etiquetades.  

3.2.2 Preparació 

Molts otòlits de diferents espècies de peixos, cal que prèviament a ser observats es preparin 

per tal de que la seva visualització sigui fàcil i correcte. Això, es fa perquè l’estructura és tant 

gruixuda, que impedeix el pas de la llum, i ens n’impossibilita la lectura dels anells de 

creixement. En aquests casos es tallen els otòlits o bé es llimen. En aquest cas però, com que 

la visualització és correcte, no cal que es faci cap mena de preparació prèvia. 

3.2.3 Visualització 

La visualització dels otòlits es dur a terme mitjançant una lupa binocular. Degut al fet de que 

les espècies de peixos estudiades tenen uns otòlits molt grans, només s’utilitzaran 4X10 

augments. 

Per tal de que la visualització sigui més correcte s’usa oli d’oliva per tal de fer una immersió a 

l’otòlit. Cal cobrir-los totalment amb oli, fins que quedin ben submergits per tal de millorar el 

filtrat de la llum sobre les estructures, i reduir l’enlluernament que ens poden produir els 

otòlits. Es va alternant la llum incident i la llum transmesa que té la lupa binocular, per tal de 

contrastar els anells i veure’ls millor. Seguidament s’adjunten fotografies de com es 

http://imedea.uib-csic.es/
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visualitzen els otòlits amb la lupa binocular, tant amb llum transmesa com amb llum incident, 

tant de Micropterus salmoides (Figures 9 i 10)  com de Lepomis gibbosus (Figures 11 i 12). 

 

 

  

 

 

No tots els otòlits extrets i estudiats en aquest treball s’observen tant bé com en les quatre 

imatges anteriors (Figures 9-12). Depèn de l’individu l’estructura calcària és més o menys 

opaca, i la visualització és més o menys bona. A més, també hi ha alguns individus que poden 

tenir malformacions, i els otòlits tenen formes diferents. A part de variar en la forma, la 

visualització també varia, ja que els anells de creixement es veuen d’una manera menys 

difosa, i ens pot causar errors en la lectura.  

3.3 Anàlisi de dades 

L’anàlisi del creixement de les espècies de peixos mitjançant l’extracció i lectura dels otòlits 

és bàsic per tal de saber-ne la biologia i estudiar-ne altres aspectes relacionats tals com 

l’ecologia, l’etologia o la fisiologia (Pou, 2004). 

Les dades obtingudes durant tot el procediment explicat anteriorment s’utilitzen per tal 

d’obtenir quin és el creixement i quina n’és la demografia de les poblacions de peixos exòtics 

que s’han estudiat de l’Estany de Banyoles. Es relaciona la longitud furcal de cada peix, en 

mm, amb l’edat, en anys. També, cal tenir en compte, que s’estudien mascles i femelles per 

separat perquè tenen un creixement diferent. Generalment s’observa un creixement més 

gran en femelles que no pas en mascles, tant en peix sol com en perca americana. 

 

 

 

Figura 9: Imatge d’un otòlit de Micropterus 

salmoides vista a la lupa binocular amb llum 

incident. Font: Imatge pròpia 

Figura 10: Imatge d’un otòlit de Micropterus 

salmoides vista a la lupa binocular amb llum 

transmesa. Font: Imatge pròpia 

Figura 11: Imatge d’un otòlit de Lepomis 

gibbosus vista a la lupa binocular amb llum 

incident. Font: Imatge pròpia 

Figura 12: Imatge d’un otòlit de Lepomis 

gibbosus vista a la lupa binocular amb llum 

transmesa. Font: Imatge pròpia 
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3.3.1 El model de Von Bertalanffy 

Un dels models matemàtics més utilitzat per a l’estudi del creixement de les poblacions 

íctiques és  el model de Von Bertalanffy (1938). Aquest model va ser descrit per un biòleg i 

filòsof austríac, Karl Ludwig Von Bertalanffy, d’aquí prové el nom del model. 

La seva funció general és la que es descriu seguidament (3.3.1.1): 

𝑳𝒕 = 𝑳∞ (𝟏 −  𝒆−𝒌 (𝒕−𝒕𝟎))                                                                                                   (3.3.1.1) 

On, Lt representa la longitud furcal del peix en l’edat t, L∞ la longitud màxima assolida, K la 

velocitat de creixement, t0 l’edat teòrica del peix si la longitud és 0. Tant L∞ com K són 

paràmetres descriptors, essent K un valor constant.  

A partir de les regressions no lineals que s’obtenen amb el programa estadístic IBM SPSS, 

s’obté un coeficient, el coeficient de determinació, R2.Un valor elevat de R2 indica un bon 

ajustament de les dades, tot el contrari de si obtenim un valor baix, que indicarà un mal 

ajustament en les dades.  

3.3.2 Els models de supervivència 

Per estudiar la demografia de les espècies de peixos d’interès cal seguir uns models de 

supervivència. Mitjançant els paràmetres de les corbes de creixement, estimats a estudis 

previs a l’Estany de Banyoles (Pou, 2004) seran utilitzades per estudiar la supervivència 

durant els tres primers hiverns, i per estudiar els hiverns restants (Hiverns 13-14 i 14-15) 

s’utilitzaran els paràmetres estimats a partir de les pròpies dades. S’obtindran uns perfils en 

els quals se’ls ajustarà models de supervivència diversos, mitjançant regressió lineal o no 

lineal, depenent del tipus de model.  

Els models de supervivència continu és el més utilitzat per a l’estudi demogràfic de peixos és 

el següent, i l’anomenarem Model I (3.3.2.1) (Pou, 2013): 

𝑵𝒕 = 𝑵𝒐  𝒆
−𝒁 𝒕                                                                                                                              (3.3.2.1) 

On, es descriu el decreixement en nombre Nt d’una cohort d’individus en relació a l’edat o 

temps transcorregut des de la seva aparició. No  fa referència a una població inicial i Z és la 

taxa instantània de mortalitat, que és constant. 

Quan Z no és constant, i pot variar s’utilitza un altre model, el que anomenem Model II, que 

apareix un nou paràmetre, λ (3.3.2.2) (Pou, 2013): 

𝑵𝒕 = 𝑵𝒐 𝒆
−(

𝒁

𝝀
)(𝟏−𝒆𝒙𝒑 (−𝝀 𝒕))

                                                                                                        (3.3.2.2) 

On, la mortalitat instantània Z és variable i λ fa referència a la variació d’aquesta. 
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Però, per a poder obtenir les corbes de supervivència cal ajustar les dades, de classe de mida, 

transformar-les a classe d’edat. Això, cal que es dugui a terme perquè només es tenen dades 

d’edat de l’últim hivern, ja que s’ha fet una lectura prèvia dels otòlits. En canvi, dels tres 

hiverns restants, només es tenen mesures de longitud furcal. Per a dur a terme aquesta 

assignació de mida a classe d’edat s’aplica el model de Sommers (3.3.2.3). La funció que 

segueix és la següent: 

𝑳𝒕 =  𝑳∞( 𝟏 − 𝒆−(𝒌 (𝒕−𝒕𝟎)𝑬𝟏))                                                                                             (3.3.2.3)                                             

4. Resultats 

A partir de les regressions no lineals, realitzades amb el paquet estadístic IBM SPSS, s’han 

pogut obtenir els resultats per a les tres poblacions estudiades (perca americana, peix sol i 

perca de riu). Les regressions no lineals es fan a partir del model de Von Bertalanffy (Apartat 

3.3.1. Anàlisi de dades), on la K és constant. L’ajustament de les dades el veurem representat 

mitjançant la línia verda que té cada gràfica obtinguda. Els resultats es representen a 

continuació en les següents figures (Figures 13-20) i en les taules adjuntades a continuació 

(Taula 1 i 2). 
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Figura 13: Gràfic on es representa la relació entre l’edat i la longitud furcal en mascles de Micropterus salmoides. La línea verda correspon a la recta ajustada per 

regressió, en aquest cas s’assembla més a una lineal, que no pas no lineal. Font: Dades pròpies 
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Tal i com s’observa a les figures anteriors (Figura 13 i 14), el creixement tant dels mascles 

com de les femelles de perca americana no segueixen el model de Von Bertalanffy, sinó que 

tenen un creixement de tipus lineal. Per tal d’intentar que s’ajusti una recta asimptòtica, es 

repeteix el procediment, però amb les mitjanes tant de la longitud furcal, com de l’edat dels 

peixos (Figura 15 i 16). 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L
o

n
g

it
u

d
 f

u
rc

a
l 

(m
m

)

Edat (anys)

0

100

200

300

400

500

600

0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

L
o

n
g

it
u

d
 f

u
rc

a
l 

(m
m

)

Edat (anys)

Figura 15: Gràfic on es representa la relació entre l’edat mitjana  i la longitud furcal mitjana en mascles de Micropterus salmoides. La línea verda correspon a la 

regressió no lineal. Font: Dades pròpies 

Figura 14: Gràfic on es representa la relació entre l’edat i la longitud furcal en femelles de Micropterus salmoides. La línea verda correspon a la recta ajustada per 

regressió, en aquest cas s’assembla més a una lineal que no pas no lineal. Font: Dades pròpies 
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Observem que en les figures anteriors (Figura 15 i 16), el creixement és més asimptòtic i 

segueix més el model de Von Bertalanffy. Primerament, observem que la majoria dels 

individus pescats tenen entre dos i tres anys. Això, pot ser degut a diferents raons: 

l’eliminació dels individus més grans durant l’anterior projecte Life, la menor competència 

intraespecífica i interespecífica, la menor pressió de depredació, hi ha menys individus grans 

que es mengin els black-bass petits. Això, fa que els individus de perca americana puguin 

créixer de manera ràpida i assoleixen longituds furcals més grans a una edat menor, i no és 

fins més tard (cap als 7 o 8 anys) que comencen a créixer menys i a mantenir la mida.   

Taula 1: Taula de resultats de les regressions no lineals pel model de creixement de Von Bertalanffy per a perca americana 

o black-bass (Micropterus salmoides). Les dades utilitzades han estat les de les mitjanes obtingudes per a la longitud furcal 

i per a l’edat dels peixos, tant pels mascles com per les femelles. Entre parèntesis, l’error. Font: Dades pròpies 

MSA Mascles Femelles 
Estimacions 

dels 
paràmetres 

 
Linf 

 
K 

 
𝐭𝟎 

 
Linf 

 
K 

 
𝐭𝟎 

 843,12 
(267,69) 

0,11 (0,05) -0,51 (0,29) 833,12 
(539,15) 

0,13 (0,12) -0,18 (0,48) 

Coeficient R2 
0,93 

R2 
0,97  

 

A partir de les dades obtingudes amb la regressió no lineal realitzada a partir de les mitjanes 

tant de la longitud furcal com de l’edat (Figura 15 i 16) podem observar que la R2 és propera 

a 1, per tant afirmem que hi ha un bon ajustament de les dades. A més, també s’observa que 

la taxa de creixement (K) és més gran en femelles que en mascles, però no difereix gaire. Això 

es deu a que les femelles tenen tendència a créixer més que no pas els mascles. On s’obté 

l’error més gran és amb l’estimació del paràmetre Linf, ja que els individus de perca 

americana estudiats tenen longituds molt diverses, se’n troben de grans i de petits, i no per 

ser més gran en mida, són més grans en edat generalment. La causa, és deguda a la reducció 
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Figura 16: Gràfic on es representa la relació entre l’edat mitjana i la longitud furcal mitjana en femelles de Micropterus salmoides. La línea verda correspon a la 

regressió no lineal. Font: Dades pròpies 
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de la població de black-bass durant l’anterior projecte Life realitzat a l’Estany de Banyoles, 

per aquest motiu podem trobar individus molt grans, però que per exemple, només tenen 

dos anys d’edat. Pel que fa al paràmetre t0, pren un valor proper a 1, i amb un error molt 

baix. 

 

 

 

 

 

En les figures anteriors (Figures 17 i 18) s’observa que el peix sol si que segueix una corba 

perfecta per al model de creixement de Von Bertalanffy, tant pels mascles com per les 

femelles. Lepomis gibbosus va creixent cada vegada menys, fins que arriba un punt (cap als 5 

i 6 anys) que aquest creixement és gairebé nul, i es mantenen en la mida màxima que pot 
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Figura 17: Gràfic on es representa la relació entre l’edat  i la longitud furcal en mascles de Lepomis gibbosus. La línea verda correspon a la regressió no lineal. 

Font: Dades pròpies 

Figura 18: Gràfic on es representa la relació entre l’edat  i la longitud furcal en femelles de Lepomis gibbosus. La línea verda correspon a la regressió no lineal. 

Font: Dades pròpies 



Creixement i demografia de la perca americana (Micropterus salmoides), el peix sol (Lepomis gibbosus) i la 
perca de riu (Perca fluviatilis) a l’Estany de Banyoles 

 

19 
 

assolir l’espècie a l’Estany, uns 14-15 cm. També, s’observa que la majoria dels individus de 

peix sol estudiats es troben entre els 3 i 5 anys d’edat. 

Taula 2: Taula de resultats de les regressions no lineals pel model de creixement de Von Bertlanffy per a peix sol o mirallet 

(Lepomis gibbosus).Entre parèntesis, l’error. Font: Dades pròpies 

LGI Mascles  Femelles 
Estimacions 

dels 
paràmetres 

 
Linf 

 
K 

 
𝐭𝟎 

 
Linf 

 
K 

 
𝐭𝟎 

 135,83 
(4,62) 

0,63  (0,10) -0,16  
(0,09) 

142,12  
(4,56) 

0,59  (0,08) -0,17  (0,08) 

Coeficient R2 
0,91 

R2 
0,90  

 

A partir de les dades obtingudes mitjançant la regressió no lineal en peix sol (Figures 17 i 18) 

obtenim un bon ajustament ja que el coeficient de determinació, R2, tant per mascles com 

per femelles, és proper a 1. L’estimació del paràmetre Linf en els dos casos, és semblant, i no 

passa de 150 mm, que és la mida màxima que assoleixen els exemplars de peix sol que 

habiten a l’Estany de Banyoles. Per aquest paràmetre, l’error obtingut és baix, ja que els 

individus estudiats no difereixen gaire en mida. La taxa de creixement és semblant, en els dos 

gèneres de l’espècie i pren valors al voltant de 0,6. Pel que fa al paràmetre t0, pren un valor 

proper a 0, amb un error molt baix. 
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Figura 19: Gràfic on es representa la relació entre l’edat i la longitud furcal  en mascles de Perca flutviatilis. Font: Dades pròpies 
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En referència a la perca de riu, com que se n’han trobat molt poques, les regressions no 

lineals no són prou representatives, i no s’han tingut en compte. L’únic, que s’observa a 

partir del nombre d’anells dels seus otòlits i el gràfic representat anteriorment (Figures 19 i 

20) és que la majoria dels individus de la població de Perca fluviatilis a l’Estany tenen entre 

1,5 i 2 anys. Per tant, hi ha molts individus joves i pocs de vells. El motiu pel qual s’han pescat 

tant poques perques de riu podria ser degut a la zona de l’ecosistema on es troben, i a la 

tècnica de pesca emprada durant la campanya. 

A continuació s’adjunta una taula comparativa (Taula 3) de la mitjana de la longitud furcal 

segons els grups d’edat de Micropterus salmoides des de que es va iniciar el projecte Life 

Estany (LIFE NAT/E/000078) fins a l’actualitat. És a dir, es comparen els hiverns des del 2010-

2011 fins al 2014-2015. Es dur a terme mitjançant una anàlisi de l’estructura de mides de les 

captures total, amb un ajustament independent per mostra mensual i ometent les captures 

dels exemplars grans (>35 cm). En peix sol, no es pot obtenir aquesta taula, ja que no es 

disposen de les dades necessàries, ja que els primers grups d’edat no tenen un creixement 

tant ràpid com s’observa en la perca americana. 

Taula 3: Taula on es representen les mitjanes de longitud furcal segons els grup d’edat de Micropterus salmoides des de l’hivern 

de 2010-2011 fins a l’actualitat, hivern de 2014-2015.Obtingut a partir de l’anàlisi de freqüències de longitud. Font: Consorci de 

l’Estany de Banyoles. 

Edat 0+ 1+ 2+ 3+ 

Hivern 

10-11 82,6 152,0 207,8 267,0 

11-12 88,7 167,2 203,5 265,0 

12-13 90,0 177,1 201,6 290,0 

13-14 88,2 155,6 158,0 281,0 

14-15 89,0 174,5 220 298,0 
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Figura 20: Gràfic on es representa la relació entre l’edat i la longitud furcal  en femelles de Perca flutviatilis. Font: Dades pròpies 
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Observem un augment progressiu de la longitud furcal en cada hivern (Taula 3), tot i que en 

alguns casos aquest fet no es compleix. El que si que es compleix en tots els grups d’edat, és 

que el valor més gran s’obté en el darrer hivern (14-15). Aquest augment de la talla en els 

individus de black-bass podria ser degut a la disminució dels exemplars de mides més grans, 

és per aquest motiu que al reduir-se la competència interespecífica i la pressió de 

depredació, els individus més joves adopten mides cada cop més grans. 

Els resultats pel que fa a l’estudi de la demografia s’adjunten a continuació. S’han realitzat les 

corbes de supervivència de cada espècie (perca americana i peix sol) i pels diferents models 

ajustats (Model I en les dues espècies i Model II, en black-bass). També s’estimen els 

paràmetres que s’han obtingut a partir de les regressions.  

Cal tenir en compte però, que les dades dels primers quatre hivern (2010-2014) que fan 

referència al peix sol no són gaire clares, ja que no s’havia fet un estudi de creixement i 

demografia d’aquesta població a l’Estany mitjançant l’extracció d’otòlits. És per aquest 

motiu, que els resultats que facin referència a Lepomis gibbosus són una mica confusos i 

incerts. 

Primer, es presenten els resultats per l’espècie Micropterus salmoides (Figures 21-23) (Taula 

4) i seguidament els de Lepomis gibbosus (Figures 24 i 25) (Taula 5).  
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Figura 21: Gràfics de l’ajustament del model de supervivència I en mostres hivernals de perca americana del període 2010-2015. 

Font: Consorci de l’Estany de Banyoles i dades pròpies de l’últim hivern. 
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Figura 22: Gràfic de l’ajustament del model de supervivència I en mostres hivernals de perca americana del període 2010-2015 

(Espectre de dades: 0,15-4 anys). Font: Consorci de l’Estany de Banyoles i dades pròpies de l’últim hivern. 
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Figura 23: Gràfic de l’ajustament del model de supervivència II en mostres hivernals de perca americana del període 2010-2015. 

Font: Consorci de l’Estany de Banyoles i dades pròpies de l’últim hivern. 

En la perca americana, el primer que podem observar és que hi ha més mortalitat juvenil dels 

individus, que no pas en l’edat adulta d’aquesta població. Pel que fa a l’ajustament dels 

models de supervivència (Taula 4) s’han tingut en compte els dos models (Anàlisi de dades 

3.3.2), ja que en les corbes de supervivència (Figures 21-23) s’observa un perfil còncau, per 

tant una disminució de la mortalitat i un augment de la supervivència i cal ajustar-ho 

mitjançant un model que incorpori aquesta variació (Model II). Els valors que s’han utilitzat 

per ajustar els models de la taula següent són: pels quatre primers hiverns (Linf=685,4 K:0,13 

t0=-0,88 c=1 ts=0,03) (Pou,2004) i per l’últim, els obtinguts en aquest treball (Taula 1), ja que 

són més recents i s’ajustaran més a la realitat de la població a l’Estany. 
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Taula 4: Ajustament dels models de supervivència a les densitats relatives de perca americana per grup d’edat (assignat des dels 

grups de mida de corbes de creixement) en mostres hivernals del 2010 fins al 2015.* Els paràmetres que s’utilitzen són els que 

s’han obtingut al llarg d’aquest treball ** Els paràmetres que s’utilitzen són els esmentats anteriorment, com a la resta d’hiverns. 

Font: Consorci de l’Estany de Banyoles i dades pròpies de l’últim hivern.  

Micropterus salmoides 

 
Paràmetre 

 
Època 

Espectre de 
dades: 0,15-12 

anys 
Model I 

Espectre de 
dades: 0,15-12 

anys 
Model II 

Espectre de 
dades: 0,15-4 

anys 
Model I 

 
 

Ln 𝑵𝟎 

Hivern 10-11 0,963 2,103 1,801 

Hivern 11-12 0,515 2,051 1,477 

Hivern 12-13 1,338 2,387 1,862 

Hivern 13-14 2,485 3,412 2,681 

Hivern 14-15 * 0,875 2,204 1,682 

Hivern 14-15 ** 0,538 - 1,363 

 
 

Z 

Hivern 10-11 0,492 1,388 0,830 

Hivern 11-12 0,515 1,687 0,865 

Hivern 12-13 0,710 1,808 1,007 

Hivern 13-14 0,980 2,123 1,076 

Hivern 14-15 * 0,590 1,750 0,989 

Hivern 14-15 ** 0,431 - 0,812 

 
 

𝝀𝒛 

Hivern 10-11 - 0,225 - 

Hivern 11-12 - 0,285 - 

Hivern 12-13 - 0,288 - 

Hivern 13-14 - 0,283 - 

Hivern 14-15 * - 0,293 - 

Hivern 14-15 ** - -  

 
 

R2 

Hivern 10-11 0,806 0,908 0,744 

Hivern 11-12 0,817 0,931 0,757 

Hivern 12-13 0,823 0,908 0,714 

Hivern 13-14 0,807 0,909 0,790 

Hivern 14-15 * 0,789 0,887 0,712 

Hivern 14-15 ** 0,755 - 0,718 

 

A partir dels ajustaments dels models de supervivència realitzats amb Micropterus salmoides 

(Taula 4) observem un bon ajustament ja que els valors que pren R2 són alts. Hi ha un 

increment important en la taxa instantània de mortalitat (Z), per tant cada vegada els 

individus de perca americana moren més. La qual cosa indica un rejoveniment de la població. 

Pel que fa al valor de λz també va augmentant en el temps, però en menor quantitat perquè 

ens reflecteix quina és la variació d’aquesta taxa de mortalitat instantània i a causa de la gran 

activitat de pesca realitzada. El darrer hivern, tots els paràmetres tornen a disminuir, la qual 

cosa indica que a causa de la menor activitat pesquera la població de Micropterus salmoides 

a l’Estany s’ha recuperat una mica i hi ha menys mortalitat.  

A continuació s’adjunten les corbes de supervivència que s’han obtingut en l’estudi del peix 

sol (Figures 24 i 25). Es representen primer les corbes pels primers quatre hiverns, 

obtingudes durant el Projecte Estany, i  seguidament la corba actual. 
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Figura 24: Gràfic de l’ajustament de models de supervivència I en mostres hivernals de peix sol del període 2010-2014. Font: 

Consorci de l’Estany de Banyoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gràfic de l’ajustament del model de supervivència I en mostres hivernals de peix sol de l’hivern 2014-2015. Font: 

Dades pròpies. 

En referència al peix sol, el primer que podem observar és que la mortalitat és més elevada 

en l’edat adulta, que no pas en l’època juvenil de l’espècie. Observem també, que hi ha 
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diferència entre els primers hiverns i l’actual, ja que les dades que es van utilitzar en 

l’anterior projecte no eren prou clares, com ho són les actuals. Pels motius explicats 

anteriorment. I, cal remarcar que aquest fet podria ser la causa d’aquesta variació, tot i que 

no saber-se amb gran claredat. 

L’ajustament pels models de supervivència pel peix sol s’adjunten a continuació (Taula 5). No 

s’ha utilitzat el model de supervivència II (Anàlisi de dades 3.3.2) ja que no s’observa una 

variació ontogènica de la taxa de mortalitat (Z). Les dades que s’han utilitzat per l’ajustament 

dels models són: pels quatre primers hiverns (Linf=220, K=0,17 t0=-0,8 c=1 ts=0,03) i per 

l’últim, les dades obtingudes en aquest treball (Taula 2). Només s’ajusta el model I, fins a 

l’edat de 9 anys del peix, ja que de la resta no es tenen dades. 

Taula 5: Ajustament dels models de supervivència a les densitats relatives de peix sol per grup d’edat (assignat des dels grups de 

mida de corbes de creixement) en mostres hivernals del 2010 fins al 2015. Font: Consorci de l’Estany de Banyoles i dades pròpies 

de l’últim hivern. 

 
Paràmetre 

 
Època 

Espectre de 
dades: 0,15-9 

anys 
Model I 

 
 

Ln 𝑵𝟎 

Hivern 10-11 3,400 

Hivern 11-12 3,026 

Hivern 12-13 3,484 

Hivern 13-14 3,601 

Hivern 14-15 2,062 

 
 

Z 

Hivern 10-11 0,774 

Hivern 11-12 0,623 

Hivern 12-13 0,745 

Hivern 13-14 0,778 

Hivern 14-15 0,429 

 
 

R2 

Hivern 10-11 0,852 

Hivern 11-12 0,934 

Hivern 12-13 0,933 

Hivern 13-14 0,762 

Hivern 14-15 0,691 

 

A partir dels ajustaments dels models de supervivència en Lepomis gibbosus (Taula 5), 

observem un bon ajustament, ja que els coeficients de determinació obtinguts prenen valors 

propers a 1. En aquest cas però, la taxa de mortalitat instantània, Z, no augmenta a mesura 

que passen els hiverns, la qual cosa significa que la població de peix sol es manté bastant 

estable a l’Estany de Banyoles tot i ser l’espècie més pescada. La causa d’aquesta estabilitat 

podria ser deguda a la gran disminució de la perca americana, ja que és el seu potencial 

depredador. Però, com s’ha esmentat anteriorment, les dades dels quatre primers hiverns no 

són gaire clares, i en canvi les del darrer si, per tant no podem afirmar res amb certesa de 

com es comporta la població de peix sol. 

 

 

 



Creixement i demografia de la perca americana (Micropterus salmoides), el peix sol (Lepomis gibbosus) i la 
perca de riu (Perca fluviatilis) a l’Estany de Banyoles 

 

28 
 

5. Discussió 

Els resultats obtinguts permeten afirmar que no totes les poblacions de peixos exòtics que 

viuen a l’Estany de Banyoles tenen la mateixa resposta a la gestió d’aquestes. Tanmateix, 

cada població adopta uns paràmetres de creixement i supervivència diferents i que poden 

variar o no al llarg dels anys. És per això, que si comparem els resultats que s’han obtingut a 

partir de les pesques hivernals realitzades ens els últims cinc anys podrem veure quina n’ha 

estat l’evolució. 

En el cas de la perca americana (Micropterus salmoides), molts dels individus estudiats es 

troben entre 1 i dos anys d’edat. Abans de l’inici del projecte de descasament a l’Estany de 

Banyoles , la població de perca americana era més envellida i es trobaven exemplars de més 

anys d’edat. L’augment progressiu de la taxa instantània de mortalitat juntament amb 

l’augment del nombre d’exemplars de talla petita indiquen el rejoveniment d’aquesta 

població exòtica a l’Estany. En el cas del model II, aquest rejoveniment també es veu reflectit 

amb l’augment de λz, que indica la variació de la taxa instantània de mortalitat i la gran 

activitat de pesca que s’ha dut a terme. Aquestes respostes de la perca americana són 

degudes a la gestió de l’anterior Projecte Life Estany realitzat a la zona, ja que es van retirar 

molts exemplars de black-bass, sobretot de grans dimensions. Per tant es va eliminar 

competència interespecífica tant per l’hàbitat, com per l’aliment, com per l’aparellament, per 

això, s’observa un augment progressiu de la talla en exemplars joves, més ràpid, del que 

acostumava a ser. A més, també, la disminució de poblacions d’altres grans depredadors com 

ho és la sandra (Sander lucioperca), han eliminat la competència intraespecífica (Pou, 2013). 

L’augment, tant en nombre, com en talla dels juvenils també es pot explicar per la menor 

pressió de depredació a la qual es troben sotmesos. Els exemplars de perca americana més 

grans són grans depredadors, i fins i tot poden alimentar-se de membres més petits de la 

seva espècie. Si disminueixen els exemplars de gran mida, menys depredació dels individus 

petits i per tant es reflecteix l’augment del nombre d’exemplars de talla petita i la longitud 

furcal mitjana d’aquests. 

Malgrat tot, sembla ser que el darrer hivern la supervivència de Micropterus salmoides no 

segueix la clara tendència observada durant els quatre anteriors. La taxa de mortalitat 

instantània torna a disminuir juntament amb λz. També, i com era previsible la pendent del 

perfil de supervivència és menor del que s’havia observat els anys anteriors. Tot i així  però, 

no reverteix fins a la situació inicial. Això, sorgeix de la disminució de les campanyes de 

pesca, ja que ha sigut l’hivern que s’ha destinat menys temps a pescar. I, la població de perca 

americana ha tingut temps de patir una certa millora. 

En el cas del peix sol (Lepomis gibbosus) el control o descasament demogràfic que hi ha hagut 

a l’Estany ha tingut un efecte diferent del que s’ha observat a la població de Microtperus 

salmoides malgrat ser l’espècie més capturada de tot l’Estany. Tot i que no es pot afirmar res 

del cert a causa de l’estimació dels paràmetres de creixement i supervivència que es tenien 

prèviament. Però, si que s’observa quina és la tendència demogràfica d’aquesta espècie 

exòtica. 

La major part dels exemplars estudiats el darrer hivern, es troben en una edat compresa 

entre 3 i 5 anys. Tant el creixement com la supervivència d’aquesta població de l’Estany de 
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Banyoles són grans, per tant creixen molt i viuen molt temps. Els resultats obtinguts al llarg 

dels diferents hiverns indiquen que el peix sol s’ha mantingut des de l’inici del projecte Life 

Estany fins a l’actualitat, ja que la taxa instantània de mortalitat i la població inicial, prenen 

valors semblants tots els anys tot i que semblaria que passat el primer any de gestió es 

produeix una millora (Pou, 2013). En canvi, l’últim hivern estudiat no segueix aquesta 

tendència, la taxa de mortalitat instantània és molt més baixa que les anteriors. Podria ser 

però, que els anys anteriors la població també seguís aquesta tendència, no es pot saber del 

cert. Sembla ser doncs, que la seva població de Lepomis gibbosus no es rejoveneix com si que 

ho fa la perca americana, tot i pescar-se milers d’individus cada any. La principal causa de la 

suposada estabilitat que reflecteixen els resultats pot haver estat la disminució dels grans 

depredadors de l’ecosistema, bàsicament de dos: la perca americana i la sandra. 

Pel que fa a la perca de riu (Perca fluviatilis), no s’han obtingut dades suficients per estudiar-

ne la seva demografia a l’Estany, a causa de les poques captures. La no pesca d’aquesta 

espècie pot ser deguda a diverses causes. Una, fa referència al fet de que aquesta espècie 

tendeix a trobar-se al centre de l’Estany, i només es dirigeixen al litoral a l’hora de fer la 

fresa. La tècnica de pesca emprada ha estat la pesca elèctrica des d’embarcació en el litoral 

de l’Estany, que ja s’havia comprovat prèviament que era la més eficaç (Pou, 2013). La 

segona raó podria ser deguda a la no col·locació de xarxes, ja que segurament se n’haguessin 

obtingut més exemplars, i de major talla.  

Tot i observar quina ha estat l’evolució d’aquestes poblacions de peixos exòtics a l’Estany de 

Banyoles durant els darrers cinc hiverns, caldria seguir fent estudis per tal de saber què 

passaria en un període de temps més llarg. Sembla ser, que la població de perca americana 

ha canviat, i ha patit un rejoveniment. Tot el contrari del peix sol, ja que no podem observar 

amb certesa quina tendència té, tot i ser l’espècie de peix que més captures té a l’Estany, 

pels diferents motius mencionats anteriorment. Per tant, cal mantenir la gestió d’aquestes 

poblacions per evitar que tornin a la situació inicial al començar el primer projecte, sobretot 

la de perca americana que és on s’observa més el canvi. 

Els resultats obtinguts doncs, ja són els que s’esperarien trobar ja que la gran gestió 

realitzada durant el període de temps 2010-2014 (Projecte Life Estany) ha fet que les 

poblacions de peixos exòtics de l’Estany de Banyoles hagin canviat el seu creixement i 

supervivència (Pou, 2013). És a dir, no trobem exemplars d’edats molt avançades, i això és el 

que afavoreix la proliferació dels juvenils. Micropterus salmoides pateix un rejoveniment clar, 

que cal mantenir perquè són els exemplars més grans els depredadors més voraços. Aquests 

individus poden alimentar-se de moltes espècies autòctones en perill a l’Estany tals com la 

tortuga d’estany, la bavosa de riu i fins i tot d’alguns polls d’ocell. A diferència dels juvenils, 

que no són capaços d’ingerir preses tant grans, i per tant són una problemàtica menor per la 

resta de fauna de l’Estany de Banyoles. Per tant, interessa que la població de black-bass es 

mantingui jove. El peix sol, tot i no tenir clara quina tendència segueix, podria arribar a 

aconseguir un rejoveniment si es seguís actuant com fins ara tot i no saber-se amb certesa la 

demografia d’aquesta població. 

El rejoveniment aconseguit en Micropterus salmoides aporta algunes conseqüències a la 

biodiversitat de l’Estany de Banyoles, que ja es van observar al finalitzar l’anterior Projecte 
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Life Estany. Es va observar que la població de bavosa de riu (Salaria fluviatilis), una espècie 

autòctona que estava en perill a l’Estany, va augmentar molt en el seu nombre d’exemplars. 

També, crustacis com la gambeta autòctona o el cranc de riu americà, una espècie exòtica, 

també han augmentat la població, però en menor quantitat, i controlada, en el cas del cranc. 

Això, és la resposta al rejoveniment de la població de perca americana, ja que són els 

exemplars adults és que s’alimenten més de peixos, que no pas els juvenils. Per això, és 

important mantenir aquest rejoveniment de la població (Consorci de l’Estany de Banyoles, 

2013). 

6. Conclusions 

- In 1900 a fish community in Banyoles Lake was formed by only five unique native species: 

the European eel, the Mediterranean barbell, the freshwater blenny, the three-spined 

stickleback, the European chub and the tench. But as the twentieth century went on, these 

communities have changed, and they started dominating exotic species. The great majority 

were from the American continent, such as the largemouth bass. These exotic species have 

harmed Banyoles Lake and its fish populations among other effects. 

- Micropterus salmoides undergoes rejuvenation of its populations in Banyoles because of 

the big management of this exotic species and others, for example pumpkinseed in the last 

Life Project. It seems that there is a progressive increase of instant mortality rate. However, 

the last winter, this increase has disappeared, but this situation has not returned to the 

begining . It occurs because of a minimum recuperation of largemouth bass population, since 

the intensity of fishing has declined over the last year and a half.   

- The largemouth bass population has increased in number of juveniles, and these young fish 

are larger than a few years ago. This is the result of the decrease in big Micropterus 

salmoides, which are good predators and can even eat smaller samples of their own species.  

- Lepomis gibbosus maintains a stable population in Banyoles Lake due to the large reduction 

of his potentials predators, especially largemouth bass. Despite, intensive control of this 

species, is the one which have more captures, but its population does not respond 

significantly. Pumpkinseed population does not increase, but it does not decrease too, 

despite of fishing thousands every year. 

-  Perca fluviatilis is difficult to capture during the winter with the technique used. These fish 

only go to the Lake littoral in mattering period. And, it is for this reason that we cannot study 

its demography, we have not enough dates 

 - Generally, Banyoles Lake is undergoing a recovery regarding native species that live there, 

thanks to the management actions that have been carried out during the last years.  If we 

achieve maintaining this pressure on exotic species, fish community and Banyoles Lake 

biodiversity wil have an opportunity for improvement. 
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