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RESUM 
Amb l'objectiu de descriure el poblament de peixos de la conca del riu Daró, s'han realitzat un 
seguit de captures amb pesca elbctrica per conkixer la composició d'espbcies i quantificar les 
poblacions. S'han capturat fins a deu espbcies: les autbctones com l'anguila (Anguilla 
anguilla), bagra (Squalius cephalus), barb de muntanya (Barbus meridionalis), espinós (Gas- 
terosteus gymnurus), barb comú (Barbus graellsii) i les exbtiques com el peix sol (Lepomis 
gibbosus), carpa comuna (Cyprinus carpio), carpí (Carassius auratus), gambúsia (Gambusia 
holbrooki) i gardí (Scardinius erythrophthalmus). El barb de muntanya i la bagra són presents 
a tota la conca i, juntament amb I'anguila, són les úniques espbcies que habiten les zones de 
capqalera. A la part mitjana i baixa de la conca apareixen les noves espbcies de ciprinids i 
centrirquids. Les densitats poblacionals estimades són molt baixes a causa de les condicions 
d'estiatge que han de superar. Els principals factors que afecten la conservació de les espbcies 
ictiques del riu Daró són la qualitat de l'hhbitat i la introducció d'espbcies exbtiques. 

RESUMEN 
Con el objetivo de describir la comunidad de peces de la cuenca del río E x ó ,  se han realiza- 
do una serie de capturas con pesca eléctrica a fin de conocer la composición de especies y 
cuantificar las poblaciones. Se han capturado diez especies distintas: las autóctonas como la 
anguila (Anguilla anguilla), bagre (Squalius cephalus), barbo de montaña (Barbus meridio- 
nalis), espinoso (Gasterosteus gymnurus), barbo de Graells (Barbus graellsii) y las exóticas 
como el pez sol (Lepomis gibbosus), carpa común (Cyprinus carpio), pez rojo (Carassius 
auratus), gambusia (Gambusia holbrooki) y escardino (Scardinius erythrophthalmus). El 
barbo de montaña y el bagre se encuentran presentes en toda la cuenca y, junto con la angui- 
la, son las únicas especies que habitan las zonas de cabecera. En la parte media y baja de la 
cuenca se añaden las nuevas especies de ciprínidos y centrárquidos. Las densidades poblacio- 
nales estimadas son muy bajas debido a la sequia que deben superar. Los principales factores 
que condicionan la conservación de las especies del rio Daró son la calidad del habitat y la 
introducción de especies exóticas. 

ABSTRACT 
With the aim of describing the fish assemblage of the Daró River basin, we camed out a 
series of captures using electric fishing in order to find out and quantify the species distribu- 
tion. Ten different species were captured: five autochthonous species: eel (Anguilla anguilla), 
chub (Squalius cephalus), Mediterranean barbel (Barbus meridionalis), threespine stickle- 
back (Gasterosteus gymnurus) and comrnon barbel (Barbus graellsii) and five exotic species, 
such as the pumpkinseed (Lepomis gibbosus), common carp (Cyprinus carpio), goldfish 
(Carassius auratus) ,  gambusia (Gambusia holbrooki) and rudd (Scardinius 
erythrophthalmus). The Mediterranean barbel and the chub are present in the whole basin 
and, along with the eel are the only species that inhabit the head of the basin. From the midd- 
le course of the basin to the river mouth, the cyprinids and centrarchidae species appear. 
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Population densities are very low due to the drought conditions that they must overcome. The 
main factors governing species conservation in the Daró River are habitat quality and the 
introduction of exotic species. 

KEYWORDS: atlas, distribution, conservation, Daró, density estimation, introductions. 

El massís de les Gavarres és un espai natural de carhcter muntanyós a cavall de les 
comarques del Gironbs i del Baix Empordh. Amb una extensió propera a les 29.000 
hecthrees, presenta un seguit de valors naturals i paisatgístics que van fer que 
s'inclogués en el Pla d'Espais d'Interbs Natural (aprovat pel Decret 32811992, 
DOGC 1714 1/3/93). Dins les actuacions previstes en aquest pla, destaca la necessi- 
tat d'incrementar el coneixement de tots els aspectes relacionats amb aquest espai. 

Malgrat que en els darrers anys s'han generat un nombre important de treballs rela- 
tius als valors naturals del massís de les Gavarres (Sala , 1977; Brusi , 1992; Fortih , 
1993; Roqué i Pallí, 1994; ICC , 1996; Clotet et al., 1999), encara es desconeixen 
molts detalls del seu patrimoni. De la fauna tan sols es disposa de llistes d'espbcies 
observades i sovint en resten excloses les poblacions piscícoles (Vicens , 1993; 
Saurí-Pujol et al., 1995). 

Els primers treballs (Nadal , 1964) esmenten la presbncia d'espbcies autbctones, 
com el barb de'muntanya (Barbus meridionalis), la bagra (Squalius cephalus), 
l'anguila (Anguilla anguilla) i l'espinós (Gasterosteus gyrnnurus), i d'introdui'des, 
com la carpa (Cyprinus carpio) i el peix sol (Lepomis gibbosus). Revisions poste- 
riors (Sostoa et al., 1990) amplien aquesta llista amb dues espbcies: el carpí 
(Carassius auratus) -exbtica- i la tenca (Tinca tinca) -autbctona-, aquesta darrera 
de presbncia molt dubtosa. Tot i aixi, fins a la data no s'havia realitzat cap estudi 
acurat sobre la comunitat íctica del riu Daró. 

Aquest treball tracta d'inferir la distribució del poblament de peixos de la conca del 
riu Daró a partir d'un mostreig sobre punts fluvials prbviament determinats, aixi 
com estimar les abundhncies relatives i la densitat de cada espbcie. 

AREA D'ESTUDI 

La conca del riu Daró esta emmarcada geogrhficament al vessant nord del massís de 
les Gavarr'és i presenta una superfície de 319 krn2 (figura 1). La zona de cap~alera 
és de carhcter torrencial, amb molts cursos de longitud curta i pendents marcats 
(8%). El bosc de ribera esta ben constitu'it i la cobertura vegetal del riu és elevada. 
El tram mitjh, a partir de Cniilles, presenta pendents suaus; el substrat és sorrenc, el 
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Figura 1. Localització de l'kea d'estudi i dels punts de mostreig: 1 riu Daró (Can Poll), 2 
riu Daró (pla de Banyeres), 3 riu Daró (Cruilles), 4 riu Daró (la Bisbal), 5 riera Bolida, 6 
riera Cantagalls, 7 El Rissec, 8 i 9 riera Genoer, 10 riera Marqueta i 11 riu Daró (Gualta). 

rbgim més laminar i el bosc de ribera encara esta ben estructurat perb ja no cobreix 
tot el riu. A la plana al.luvial empordanesa, després de la Bisbal, el riu és canalitzat 
fins a Gualta, on connecta amb el riu Ter. El clima és mediterrani de tipus litoral i 
subtipus septentrional. La precipitació mitjana anual de la conca del Daró és de 
712,55 mm (la Bisbal d'Empordh), perb cal destacar que esta sotmesa a una notable 
irregularitat interanual. Al llarg de l'any presenta un mhxim primari a la tardor i un 
de secundari a la primavera, mentre que els mínims primari i secundari se situen a 
les bpoques hivernals i estiuenques, respectivament (Saurí-Pujol et al., 1995). Les 
temperatures són suaus, amb una amplitud tbrmica anual inferior als 15 O C ;  el 
mínim s'assoleix generalment durant el mes de gener (6,4 OC) i el m2xim a l'agost 
(23,5 OC). El rbgim hidrolbgic és el característic dels cursos fluvials mediterranis, 
en els quals destaca el caracter torrencial. Durant bona part de l'any el riu presenta 
un cabal molt redui't que fa que es pugui arribar a convertir en un seguit de basses i 
gorgs. Aquesta situació canvia totalment durant el període humit, amb cabals 
maxims torrencials associats a riuades. 

Durant els mesos d'agost i setembre del 1995 es van mostrejar un total d'onze punts 
repartits entre els principals cursos fluvials de la conca del riu Daró (figura 1). 
Durant aquesta bpoca el riu queda redui't a un seguit de gorgs aillats i tan sols el 
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tram final, a Gualta, presenta un cabal constant per l'aportació d'aigües del rec del 
Moli. La selecció dels punts es va fer d'acord amb diferents criteris, com ara una 
certa equidisthncia entre els punts, assignació de com a m'nim un punt a cadascuna 
de les principals rieres i torrents i una morfologia adequada per realitzar el mos- 
treig. S'han fet pesques puntuals durant els anys posteriors (fins al 2002) per detec- 
tar canvis a la comunitat ictica. 

Les captures es van obtenir mitjan~ant pesca elkctnca, amb l'equip ERREKA, model 
Seina, el qual proporciona corrent altern parcialment rectificat, que és el tipus de 
corrent més eficient i que produeix un menor impacte sobre els individus (Murphy i 
Willis , 1996). Es van aplicar tensions d ' l  a 3 amperes, amb un voltatge de 200-400 
V. Pels punts on l'aigua circulava es van tancar trams de 80 a 100 metres amb xar- 
xes. Als altres punts, es van practicar pesques exhaustives (fins a no capturar més 
individus). Quan per la mida dels individus la pesca elkctrica no era eficient (cas de 
l'espinós), es van fer captures amb salabrets, amb un esforq constant. 

Els peixos capturats no es tornaven a l'aigua fins a finalitzar les pesques i es mante- 
nien en tancs d'aigua oxigenats. Es va mesurar la longitud estandard (+ 1 mm) i el 
pes (+ 1 g) de tots els individus. 

Per a la caracterització del punt, es va mesurar la longitud del transsecte o la longi- 
tud total del gorg, l'amplada mhxima i mínima, la fondhria mitjana, i es van enre- 
gistrar un seguit d'observacions sobre la vegetació, percentatge de cobertura, reco- 
briment algal, tipologia del fons,  qualitat aparent de  l 'aigua i presbncia 
d'abocaments (taula 1). 

Taula 1. Característiques morfolbgiques, físiques i químiques dels punts mostrejats. La 
longitud del transsecte correspon als metres recorreguts per fer les captures successives 
(avaluació de les poblacions) i realitzar les estimacions de densitat. Tipus de fons: S, sorra; 
R, roques; F, fang; M, matbria orghica. Vegetació ripkia: + escassa, ++ abundant, +++ 
molt abundant. (-) No es disposa de dades. 

Parimetres Punts de mostreig 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

Temperatura ("C) 
Oxigen (mg.1.') 
Conductivitat (PS) 
Redox (pV) 

PH 
Amplada maxima (m) 
Long. transsecte (m) 
Tipus de fons 
Vegetació 

21,7 20,9 17,5 17 16,X 15,2 17 16,7 19,6 15,8 15 
7,2 7,3 - - 3,3 4 6,5 5 5,6 0,46 - 
638 502 650 650 150 466 600 364 578 741 800 
119 80 - - 97 7,65 94 50 -8 - 
8,02 7,94 - - 7,19 - 7,67 7,3 7,22 - 
4,35 4,l 15 4,9 4,l 2,25 10 2,45 2 12 3 
6,7 35,5 37,6 21,5 2,9 6,75 5 13,6 4 12,5 30 
S,M R S,M R,F R S,R S S R S,F S,F 
t t ttt t t tt t t t tt ttt 
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En els casos en qui: no ha estat possible capturar tots els peixos, s'indica el nombre 
estimat d'individus presents al punt de pesca, calculat a partir de la capturabilitat de 
l'espbcie (Lobón-Cerviá , 1991) o de l'aplicació del mbtode removal per pesques 
successives (Seber , 1982). Els resultats s'expressen en termes de densitat (ind.ha-I). 
Els c~lculs  es van fer amb el programa Removal (Garcia-Berthou , 1993) i el paquet 
estadístic SPSS. 

RESULTATS 

A la conca del riu Daró hi podem trobar deu espbcies: anguila (Anguilla anguilla), 
bagra (Squalius cephalus), barb de muntanya (Barbus meridionalis), peix sol (Lepo- 
mis gibbosus), carpa comuna (Cyprinus carpio), carpí (Carassius auratus), espinós 
(Gasterosteus gymnurus) i gardi (Scardinius erythrophthalmus). Puntualment s'ha 
detectat també la presbncia de gambúsia (Gambusia holbrooki) i barb comú (Barbus 
graellsii) al tram final del riu. L'anguila, el barb de muntanya, la bagra, el barb comú 
i l'espinós són espbcies autbctones. La resta són espbcies introdu'ides (taula 2). 

Taula 2. Espkcies presents a la conca del riu Daró i abundhncia relativa. Categoria: A, 
autbctona; I, introdui'da; %ind, abundhncia relativa respecte al total d'individus capturats. 
('1 No s'ha considerat en el chlcul per la seva abundhncia puntual. (2) Capturats alguns indi- 
vidus en pesques posteriors a l'estudi; %conca, percentatge de l'kea de la conca on l'espk- 
cie és present (considerant només els principals cursos fluvials). 

Nom comú Nom científic Categoria %ind %conca 
barb de muntanya Barbus meridionalis A 56 95,4 
bagra 
anguila 
espinós 
barb comú 
carpa comuna 
carpí 
gardi 
peix sol 
gambúsia 

Squalius cephalus 
Anguilla anguilla 
Gasterosteus gymnurus 
Barbus graellsii 
Cyprinus carpio 
Carassius auratus 
Scardinius erythrophthalmzls 
Lepomis gibbosus 
Gambusia holbrooki 

Zonació longitudinal 
Les espbcies no es distribueixen de la mateixa manera a tota la conca i s'observa 
una zonació molt marcada des de la cap~alera fins a la part baixa. El barb de mun- 
tanya, la bagra i l'anguila són més abundants a la zona de cap~alera i a moltes 
torrenteres i rierols arriben a ser les úniques espbcies presents. A la resta de la conca 
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Figura 2. Variació de l'index de Shannon (diversitat ecolbgica) entre els diferents punts de 
mostreig; mostra un increment des de la zona de capqalera fins al tram final. 

I Punts de mostreig I 

mostren una menor abundincia relativa. La part baixa presenta més diversitat (figu- 
ra 2), amb la presbncia d'espbcies introdui'des com la carpa, el gardí, la gambúsia, el 
carpí i el peix sol. Algunes espbcies s'han detectat només a la part baixa del riu, 
zona propera a la canalització que connecta el riu Daró amb el Ter. És el cas del 
gardí, la gambúsia o el barb comú. Altres han colonitzat la conca del Daró i han 
estat capturades en punts del tram mitji, fins al Pla de Banyeres (Crui'lles). La 
presbncia de carpí és molt localitzada i de probable origen antropogbnic. 

El tram comprbs entre el nucli urbi de la Bisbal d'Empordi i Gualta no presentava, 
durant l'bpoca en qui: es van fer les captures, cap massa d'aigua. La seva canalitza- 
ció, la desaparició del bosc de ribera i l'entrada d'afluents contaminants li atorguen 
un grau molt baix de qualitat ambiental, fet que en dificulta el poblament per pei- 
xos. Durant els períodes d'inundació, quan el riu recupera la seva continultat, esde- 
vé una via de connexió entre la desembocadura i la part mitjana de la conca, cosa 
que permet la recolonització a partir del riu Ter. 

La distribució per cada espbcie a la conca es representa (figura 3) segons la seva 
presbncia o absbncia. S'han indicat els punts on la presbncia ha estat contrastada per 
captures. També s'han inferit les zones on, tot i no haver estat observades, la seva 
predncia és possible per continultat de l'hibitat o per dispersió possible quan el 
cabal ho permet. 



DISTRIBUCI~ I AVALUACI~ DE LES POBLACIONS DE PEIXOS ... 2 1 

Figura 3. Atles de distribució de les espbcies ictiques presents a la conca del riu Daró. El 
símbol (e) indica presbncia contrastada per captura; (e) indica presbncia possible per con- 
tinultat o similitud d'hhbitat respecte als llocs on ha estat capturat. 

Badus meridionalfs (Barb de muntanya) 
U e"". 

Squalros cephalus (Bagra) 
a- 6- "i.. a- 

Anguilla anguiila (Anguila) 
mw UI, ,as. 

Cyprinus carp10 (Carpa) Carassius auralus (Carpi) 

ScariYfnfus erytrhophthalmus (Gardl) Lepomfs gfbbosus (Pelx sol) 
0- w "lP* "OU. .,va 'NP1 
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Abundhncia i densitat 
En total han estat capturats 440 individus entre totes les espbcies (sense considerar 
l'espinós). La taula 3 mostra l'estimació de la grandhria poblacional per cada punt i 
espbcie. En un 40% dels casos ha estat possible calcular l'abundhcia a partir del 
mbtode removal (simplificat per tres o dues captures) amb el corresponent interval 
de confianqa. En molts altres casos (45%) només va ser possible, per les caracterís- 
tiques del punt, fer una pesca i s'ha estimat la grandkia poblacional a partir de la 
capturabilitat mitjana de l'espbcie. Només a la riera de Cantagalls (punt 6) es van 
capturar tots els individus (recompte total). En el cas de l'espinós al punt 4, es van 
fer captures successives amb salabret perqub la pesca elbctrica no era eficient. En 
general les espbcies més abundants són el barb de muntanya i la bagra, tot i que les 
seves poblacions disminueixen a la part mitjana i baixa de la conca. El barb de 
muntanya representa als punts de capqalera entre el 93% i el 50% del total d'indivi- 
dus, mentre que la bagra presenta un rang més ampli que oscil.la entre el 46% i el 
2,2% d'abundhncia relativa. Aquesta tendbncia canvia al punt de Gualta, on el barb 
representa el 5,3% dels individus i la bagra el 19,9%. La carpa és l'espbcie més 
abundant del tram baix de la conca, amb un rang d'abundhncia d'entre el 83,1% i el 
32,1% del total d'individus capturats. 

La densitat s'ha expressat com el nombre d'individus per hectkea de riu. Més que 
mesurar la grandhia poblacional, es tracta d'expressar el grau d'atape'iment en qui: 
es troben els peixos. Aquesta mesura permet comparar entre els diferents punts 
mostrejats, per6 no representa la densitat real del riu, ja que els individus es concen- 
tren als gorgs, únic hhbitat disponible durant l'bpoca d'estiatge. 

L'estructura de talles de les espbcies més abundants mostra també una clara diferbn- 
cia al llarg de la conca (figura 4). Els espbcimens més petits de bagra els trobem a la 
zona de capqalera del Daró i altres rieres. La longitud i la biomassa s'incrementen 
progressivament a mesura que els punts de mostreig són més a prop del tram final, 
en arribar al riu Ter. En el cas del barb de muntanya, els individus més grans es 
localitzen a la zona mitjana del Daró (punt 4), en un dels gorgs més grans i més pro- 
funds dels mostrejats, i al tram final. 

El nombre d'espbcies autbctones presents a la conca del riu Daró no ha variat en les 
darreres dbcades, perb sí que han colonitzat aquest ambient noves espbcies exbtiques 
com el gardí i la gambúsia. Després d'aquest estudi, es descarta la presbncia de tenca, 
com es proposava en inventaris anteriors (Sostoa et al., 1990). Aquest tipus de comu- 
nitat íctica, on conviuen les espbcies natives amb les introdui'des, és cada cop més 
habitual als rius de la península Ibbrica (Elvira, 1995) i, concretament, en el cas dels 
rius catalans mediterranis, un 30% dels trams fluvials presenten aquesta combinació 
(Aparicio et al., 2000). Tot i així, la diversitat d'espbcies és molt baixa en comparació 
amb altres ambients fluvials propers com el riu Ter o el Fluvih (Sostoa et al., 1990; 
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Taula 3. Estimació de la grandhia poblacional. El primer valor representa I'esfimació de 
la població (si s'ha calculat amb el mbtode vernoval, va acompanyat de l'interval de con- 
f i a n g  del 95%, i si s'ha calculat a partir de la capturabilitat, s'indica amb un *). La densi- 
tat (entre parbntesis) s'expressa com a nombre d'individus per hecthea de riu (a partir de 
la població estimada). L'abundBncia relativa de cada espbcie (%N) s'ha calculat aquest cop 
per cada punt de mostreig. 

Riuhüera Barb Bagra Anguila Carpa Peix sol Carpí Espinós Gardí 

1 Daró 24221 1523 
(8234) (5146) - - - - - 

61% 39% 

2 Daró 1224 1128 121 
(824) (755) (69) - - - - - 
50% 46% 4% 

3 Daró 48* 3228 6* 2* 
(3187) (2124) (398) - - - (132) 
55% 37% 7% 1% 

4 Daró 3k9 192* 4* 32" 1833285 
(284) - - (18224) (379) (3037) (173991) - 
1,3% 83,1% 1,7% 13,9% - 

5 Bolida 5 * 6* 2* 
(4205) (5046) (1682) - - - 
38,4% 46,1% 15,5% 

6 Cantagalls 7 6 1 
(4611) (3952) (658) - - - - - 
50% 42,8% 7,1% 

8 Genoer 126+20 3+1 6" 
(29515) (702) (1405) - - - - - 
93,3% 2,2% 43% 

9 Genoer 18+1 8k1 1+1 
(11250) (5000) (625) - - - - - 
66,6% 29,6% 3,8% 

10 Marqueta 4* 
(262) - - - - - - - 
100% 

11 Daró 3* l l *  18" 8* 16 
(150) (550) - (900) (400) (800) - - 
5.3% 19.9% 32.1 14.2% 28.5% 
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Figura 4; Variació de l'estructura de talles de Barb de muntanya i bagra pels diferents 
punts mostrejats. Es representa la mitjana de la longitud forca1 i el pes, el rang interquartil 
(caixa) i els extrems dels valors mixims i mínims. 

Barb de muntanya Bagra 

Punts de mostreig 

Zamora et al., 1996; Moreno-Amich et al., 1996), els quals ja presenten una composi- 
ció especifica pobra en relació amb rius centreeuropeus (Rinne et al., 1996). 
Les causes que explicarien aquest redui't poblament íctic són diverses. Les comuni- 
tats de peixos als rius s'estructuren d'acord amb la complexitat de l'hhbitat, les 
variables ambientals i els fenbmens peribdics (Cowx i Welcornme , 6998). Eg cas 
dels rius mediterranis, les fluctuacions del cabal són un dels factors principals 
d'aquesta estructuració (Fausch i Bramblett , 1991). La seqiibncia d'inundacions i 
períodes eixuts és una pertorbació natural i fins a cert punt predictible. Durant 
l'estiatge, gorgs i basses esdevenen el refugi per als peixos i el punt de partida per a 
la recolonització de les aigües quan es recupera el cabal (Aadland , 1993). Les esp2- 
cies natives presents a la conca del riu Daró poden desenvolupar estratbgies vitals 
per sobreviure durant el període en qui: els individus queden confinats a un espai 
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molt redui't, cosa que estableix una competbncia molt elevada per a l'aliment i 
l'hhbitat (Pires et al., 1999). Tot i que no existeixen estudis concrets per a Barbus 
meridionalis i Squalius cephalus, trobem exemples en altres ciprínids que, sota con- 
dicions ambientals semblants, presenten una esperanqa de vida curta, una taxa de 
creixement molt alta, elevada inversió reproductora, edat de maduració molt prime- 
renca, longituds dels adults més curtes, fecunditats elevades i hhbits alimentaris 
generalistes (Rodríguez-Ruiz et al., 1998). Aparicio i Sostoa (1998) van descriure 
per a Barbus haasi una adaptació del període de reproducció a l'bpoca de més cabal 
a la conca del riu Llobregat. Altres ciprínids que habiten rius amb elevada estacio- 
nalitat concentren la reproducció a un sol moment per tal d'incrementar la super- 
vivbncia i la fecunditat (Soriguer et al., 2000). En altres casos, els desplaqaments 
dels individus són molt curts, limitats a pocs metres, relacionats amb una major pro- 
babilitat d'accedir als gorgs durant l'estiatge (Aparicio i Sostoa , 1999). 

Les espkcies invasores difícilment poden adaptar-se a un ambient tan fluctuant com 
el Daró. Només quan el rbgim fluvial és constant i l'estructura de l'ambient pateix 
importants canvis, els peixos exbtics poden suplantar els autbctons (Godinho i 
Ferreira, 1998; Elvira, 1998; Marchetti i Moyle, 2001). El resultat és una conca 
dividida en dos sectors. El primer integraria la zona de capqalera del Daró i rieres 
secundhies de fort pendent, i representaria un refugi per a les espbcies autbctones 
com el barb de muntanya, la bagra i l'anguila. En el segon, des de la plana (CruY- 
lles) fins a la connexió amb el riu Ter, les espkcies natives comparteixen l'espai 
amb les exbtiques. Al tram final (Gualta), on el riu ha estat canalitzat i rep les 
aigües del rec del Molí, la comunitat de peixos s'assembla més a la del riu Ter. En 
aquest punt es va capturar un exemplar de Barbus graellsii procedent del Ter i s'ha 
detectat la presbncia de gambúsia. Aquesta connexi6 permet la recolonització del 
Daró durant els episodis d'augment del cabal i l'entrada de noves espbcies. 
Que la zona de cap~alera esdevingui un refugi per a les espbcies autbctones no 
implica que les característiques de l'ambient siguin bptimes per al manteniment de 
les poblacions. Vila et al. (2000) van utilitzar les relacions longitud-pes dels indivi- 
dus capturats com una mesura de l'estat de condició de diferents poblacions de barb 
de muntanya. Es va comparar la població de Barbus meridionalis de la conca del 
riu Daró amb la del riu Fluvi2 i els individus de la primera van mostrar un estat de 
condició més baix. Aixb és: per a individus d'ambdues conques que tenen la matei- 
xa longitud forcal, el pes dels capturats al riu Daró és més baix que el dels pescats 
al Fluvih, a causa de la pobra qualitat de l'h2bitat disponible per als peixos (menor 
disponibilitat d'aliment). També es va observar l'existbncia d'una correlació entre 
dos factors: la concentració d'oxigen dissolt i la preskncia de vegetació ripkia, amb 
el millor estat de condició de les poblacions analitzades (Vila i Moreno-Amich, 
2001). Rutdlege i Beitinger (1989), per a ambients semblants al Daró, van establir 
que la concentració mínima d'oxigen dissolt per permetre la supervivbncia dels pei- 
xos era d'1,2-2 mg.1-', no gaire inferior a la mesurada en alguns gorgs de la nostra 
Brea d'estudi. La vegetació riphia ofereix refugi per a molts invertebrats, els quals 
poden ser una part important de l'alimentació dels peixos. Quan el curs del riu 
queda redu'it a basses i gorgs, aquesta vegetació desapareix. 
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L'estat de conservació, a la Península, de les espbcies autbctones presents a la 
conca del Daró ha estat catalogat com a "vulnerable" i, en el cas de l'espinós, "en 
perill" (Doadrio , 2001). Precisament s'assenyalen com a principals factors d'ame- 
naqa per a aquestes espbcies la pbrdua de la qualitat de l'hibitat i la introducció 
d'espbcies exbtiques. En el cas de la conca del riu Daró, aquests dos factors hi són 
presents. D'una banda, la dependbncia per part dels peixos dels reductes d'aigua 
durant l'estiatge fa que l'impacte sigui més gran quan aquests punts desapareixen o 
són contaminats (Moyle , 1995). La presbncia d'espbcies introduldes suposa també 
un impacte negatiu sobre les autbctones. Malgrat que no s'han fet prou estudis 
sobre les conseqübncies de les introduccions, aquest és un dels factors responsables 
de l'extinció d'espbcies animals, especialment als sistemes aquatics (Welcomme , 
1991; Moyle i Light , 1996). Com descriu Elvira (2001), els peixos exbtics compe- 
teixen per l'espai i l'aliment, depreden o s'hibriden amb els autbctons, introdueixen 
parasits i malalties, alteren els processos ecolbgics i redueixen la qualitat ambiental. 
Una de les espbcies autbctones més perjudicades és l'espinós (Gasterosteus gymnu- 
rus), que ha redu'it la seva distribució a punts molt concrets de la part mitjana de la 
conca, tot i que s'esperaria trobar fins a la desembocadura. 
Les poblacions de peixos autbctons del riu Daró suposen un exemple interessant 
d'adaptació a situacions d'estiatge sever, per6 la fragilitat d'aquest sistema fa que la 
pbrdua de qualitat de l'habitat i la predncia d'espbcies introdu'ides siguin una ame- 
naqa greu per al futur del poblament piscícola d'aquesta conca. 
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