
u 
Ld Perca (PtTCíi jliaiíiiiíis), una especie europea imroiiiiida els dañen anys a CÍIIÍI/IÍJIVÍI. 

La introáucció de peixos 
continentals exótics 
en els ríus ^ironins 
Emili García-Berthou íilcei'iició LIC UI disrEihució 

geograticii de les especies és 
una act ivi ta t huinana molt 
freqüent, que afecta tota mena 
d'organismes. Un deis casos 
mes conegiits i espectaculars 

és el de la invasió del continent aiistraliá per 
part del conill europeu {Oryctolagus cunicu-
tus). El conill europeu, que és tipie de la 
península Ibérica, va ser introduít a Austra
lia, on va proliferar enormement i ha perju
dicar molt Tagricultura i els ecosistemes 
d'aquella regió. Els 24 conills introduíts a 
Austral ia el 1874 van donar Iloc a una 
població de centenars de milions en pocs 
anys, a causa de raKséncia de depredadora i 
de malalties. Malauradament, per controlar-
ne les poblacions, es \'a experimentar amb 
virus patogens i- es va íntroduir també la 
mixomatosi i posteriorment l'hemorragia 
vírica, que han tingut conseqüéncies per ais 
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conills a Europa. 
En el cas deis peixos continentals, la 

i n t roducc ió d 'espécies exót iques ja es 
remunta a l'época deis romans, que portaren 
la carpa {Cyfyrinus carpió) des del riu Danubi 
cap a altres conques europees. La carpa és 
molt comuna i abundant a les zones baixes i 
mitjanes deis nostres rius, pero la majoria de 
la gent no sap que hi va ser introduida. 
Aquí no és gaire apreciada gastronómica-
ment, a diferencia d'altres paísos europeus, 
pero cal destacar que es tracta de la segona 
especie de peix amb prodúcelo mundial per 
piscicultura mes gran. 

La gambúsia, or iginar iament només 
nord-americana, és el peix continental amb 
distribució mundial mes amplia. S'ha intro-
duTt a nombrosíssimes zones de tots els con-
tinents per al control biologic de mosquirs, 
originariament peí fet que son transmissors 
del paludisme. Aquesr peix, que només arri-
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ba a fer uns 5 cm de mida, és de la 
mateixa familia que els guppys, Poecilia 
reiiculaia (=Lebistes rerículaina), una de 
les especies t rapicáis d 'aquari mes 
populars. Ais Paisos Catalans, la gam-
búsia és molt abundant ais trams baixos 
deis rius i a les iones humides costane-
res, com ara els aiguamolls de l'Alt i el 
Baix Empordá. El paludisme (o mala
ria) és una malalcia intecciosa provoca
da per protozous de! genere 
Plasmodium, que son t ransmesos a 
l'home per la picada de l'adult infeccac 
de mosquics del genere Anopheles (és a 
dir, el mosquit Anophe/es és un vector). 
La gambúsia s'alimenta de les lar\'es de 
mosquits que viuen a l'aigua dol^a; 
així, en disminuir les poblacions de 
mosquits, es redueix també la propaga-
ció de la malalcia. Desgraciadament, 
sembla que la gambúsia pot perjudicar 
al t res especies pe t i t es de peixos 
d'aquesres zones, com p. ex. el fartet 
{Aphanius iherus)^ que es considera en 
perill d'exrinció i encara es troba ais 
aiguamolls de l'Alt i el Baix Emparda. 

El cas mes dramátic d'introducció 
de peixos seguramcnr ha cstat el deis 
grans llacs de ¡'África oriental. Els llacs 
Victoria, Tanganyika i Malawi, entre 
d'altres, son un deis exemples mes 
espectaculars de radiació adapcativa, ja 
que concenen cencenars d'espécies 
endeniiciues de peixos de la familia deis 
cíclii.Ls, molt coneguda en aquariofília. 
Malauradamcnc, p. ex. al Ilac Victoria 
o Ukerewe, la introducció d'un peix 
gran depredador, la perca del Nil (Lütes 
nííotícus), juntament amb Teutrofitza-
ció (aportació de mes nutrients, per 
contaminació humana) han provocar 
Textinció d'unes vuitanta especies de 
cíclids. 

Com es poc veure en els quadrcs 
adjunts, els nostres rius teñen actual-
menc mes especies de peixos exótiques 
que autüctones. Deixant de banda els 
accidents, les introduccions incencio-
nades de peixos exotics es realitzen 
h a b i t u a l m e n t amb la vo lun ta t de 
millorar la pesca continental (en el 
nostre cas, pesca esportiva). Alio mes 
lamentable és que les introduccions es 
fan generalment de manera furtiva i 
sense cap mena de base científica. No 
se sap com pot afectar la introducció 
d'aquella especie a ¡'ecosistema, ni 
quina és la millor opció per a la seva 
gest ió. T a m p o c se sap si rea lment 
s'obtindrá alió que es pretén o bé just 

a! contrari, potser irreversiblement. A 
mes, un cop ja s'ha fec la introducció, 
els escudis científics si'ni molt menys 
iníormatius perqué en general no se sap 
com era exactament l'ecosistema abans 
de l'espécie exótica. Si bé es compren 
que a comen^ament de segle es realit-
zessin introduccions de manera ben 
despreocupada, amb el coneixement 
cientffico-técnic i desenvolupament 
económico-social actuáis aquesta pro
blemática ambiental és absolutamenc 
lamentable. En aquest treball, revisem 
la introducció de peixos ais rius giro-
nins i, especialment, les conseqüéncies 
ecológiques que poden comportar. 

Conseqüéncies ecológiques 
de la introducció de peixos exotics 

Les conseqüéncies ecológiques que 
comporta la introducció de peixos exo
tics han estat classificades en cinc grups: 

1) alteració de l'hábitat 
2) intrcxluccjó de paríisits i malalties 
3) alteracions tróíiques 
4) hibridació amb especies autóc-

tones i 
5) alteracions espaciáis 

1) Les alteracions de ¡'habitat mes 
freqüents per introducció d'espécies 
exotiques son la reducció de la vegeta-
ció aquatica i la degradació de la quali-
cat de l'aigua. La reducció de la vegeta-
ció pot ser causada directament peí 
consum de¡s vegeta¡s per part deis pei
xos o bé indirectament, per desarrela-
ment o augmenc de la terholesa. Lógi-
cament, aquesta reducció de la vegeta
d o té moltes altres conseqüéncies, com 
ara canvis en ¡'abundancia d'inverte-
brats que hi viuen, menys disponibili-
tat de zones de posta d'alguns peixos, 
etc. La degradació de la qualitat de 
l'aigua sovint consisteix en im aug-
ment de ¡a terbolesa, no sempte rela
cionar amb la reducció de la vegetació. 

2) La in t roducció de parasits i 
malalties conjuntament amb les espe
cies exotiques és una de les conseqüén
cies que mes s'han dcscrit. Un exemple 
ben conegut de¡s nostres rius, proper 
ais peixos, és e¡ deis crancs de riu. El 
cranc de riu aucócton de la península 
Ibérica {Ausiropotamobius paUipes) va 
ser mo¡t afectat per rafanomicosi, una 
malaltia provocada peí fong Apha-
nojn>'cc.s mtaci; actualment se'¡ conside
ra en pcriü d'extinció. Toe indica i.|ue 

aquest íong era endémic de ¡'América 
de¡ Nord i ¡la estat introduít repetida-
ment a Europa des de¡ seg¡e passat con
juntament amb especies amcricunes de 
cranc de riu {Orconectes limosiLs, Paci' 
fastüciis leniusciilus i Procambarus 
darkii). El fong forma part de la flora 
habitual deis crancs americans i, gene
ralment, no els causa malaltia greu, 
pero en canvi, sí que va provocar una 
marcada regressió de les poblacions de 
di\'erses especies europees de cranc de 
riu. A mes de ¡'afanomicosi, també han 
perjudicar e¡s crancs europeus a¡tres 
causes, com ¡'alteració dei seu habitat a 
causa de ¡'accivitat humana. 

Els exemples d'introducció de para
sits i malalties de peixos son nombro-
sos, pero menys coneguts. P. ex., s'han 
descrit cues nematodes {Anguilíicola 
spp.) a ¡'anguila europea (Anguilla 
anguilla) inttoduíts a través d'una espe
cie oriental d'anguila. Així matcix, 
moltes de les malalties que afecten les 
ctuites, tant en pisciíactories com en 
poblacions naturals, també son d'origen 
introduít. P. ex., sembla que ¡a furuncti-
losi originalment només era propia de 
la truita are iris {Onayrhynchm mykiss) i 
que després de la introducció d'aquest 
peix nord-americá ha afectat moltes 
altres especies de salmonids. 

3) Les alteracions trofiques in-
c¡ouen básicament la competencia i la 
depredació. Si la dieta de l'espécie 
introduída i la d'una d'aucóctona son 
semblants i la quantitat d'aliment és 
¡imitada, a¡eshores es pot estab¡ir com
petencia entre ambdues especies i una 
pot desp¡aíar l'altra. 

La depredació és un aitre efecte 
possible, encara mes evident: l'espécie 
introduída pot alimentar-se de peixos 
autóctons. Aquest és el cas ja esmentat 
de la introducció de la perca del Nil ais 
grans llacs aíricans. Els adules de diver
ses de les especies introduídes ais nos-
tres rius també s'alimenten principal-
ment de peixos, és a dir, son piscívors o 
ictiófags: p. ex., la truita are iris, e¡ luci, 
la perca americana, la perca i el luci-
perca. Aqüestes especies son molt 
atraccives pels pescadors esportius, per
qué arriben a mides mes grans que e¡s 
peixos natius deis nostres rius. Per aixó, 
e¡s mateixos pescadors es dediquen a 
transportar-Íes d'un ¡loe a un altre. 
Desgraciadament, aqüestes especies 
poden provocar un impacte ecológic 
molt gran en els nostres rius. 
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Líi ¡lambúsiü (Gamhiísia hallmioki) es el pcixquc i'ha imrodu'ü a mes zones dd tnóii. A Jíiít, ÍÍI fcmella; a haix. ei masde. 

4) D'akra banda, les especies exo-
t iques poden reproduir-se amh les 
autoctones i donar híbrids, si es tracta 
d'organisiiies prupcrs evolutivanient. 
S'ha descric un nombre molt elevat 
d'híbrids entre especies de la familia 
deis ciprínids. Aquesta tamília és la que 
té mes especies de peixos continenrals, 

mes de 2.000, i inclou carpes, carpins, 
barbs i bajetes, 

5) Finalment, entre les alteracions 
espaciáis, que han estac menys estudia-
des, s'han descrit al<íuns casos en qué el 
compurtament agressiii de l'espécie exó
tica canvia la dístribució, densitat o 
siipea-ivcncia de les especies autoctones. 

Conclusió 

Sembla logic c]ue, com ja es (a amb 
moles altres camps de l'activitat huma
na, s'estudiV l'impacte ecologic que pot 
causar la introducció d'espécies exoti-
ques. Abans d'una introducció, s'hauria 
de teñir informado detallada sobre 

Peixos autóctons 

No es con«ÍderH el riu Segre 
Els cercles negres indiquen 1 
Nom vulgar 

Anguila 

Truita comuna 

Barb comú 

Barb de munranya 

; Bagra comuna 

Espinos 

Bavosa de riu 

deis principáis ñus gironins 

ni els peixos només presents a aigües salabroses (p. ex, el fertet, Aphanm ibents). 
presencia de l'espécie a la conca. 

Nomcicnrffíc 

Anguilla anguilla 

Sabno oiitta 

Barbus bocageí gfaellsU 

Barbus meridionalis 

Leuciscus cephaíus 

Gaterosteiis acukains 

Blenniíis fluviatUis 

. Font: Historia Natural deis Paisas Catalans, 11 

Conques on es rroba 

Tordera Ter 

• • 

• • 

• • 
• • 

Fluviá 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Muga 

• 
• 

• 
• 
• 
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Peixos introdiiits (exótics) ais rius gironins (sense considerar el Segre) 

Nom vulgar 

Truita are iris 

LUCÍ 

Carpí vennell 

Carpa 

Barb roig 

Madrilleta vera 

Gardí 

Tenca 
Peix gat 

Gambúsia 

Peix sol 

Perca americana 
{«black bass») 
Perca 

Luci-perca 

Font: modificar a 

Num científic 

Oncorhynchiis mykiss 

{-Salmo gairdneri) 

Esox iitíiiiis 

Carassius auratus 
C;íprinii5 carpió 

Píioxi?iit5 /)ho.xi'nus 

Rutilus rutilus 

Scardinins 
erythrophihalmus 

Tinca tinca 

AmeínTiíS meías 
(=icta¡Hrn5 melas) 

Gambúsia holbrooki 

i^G. affinis holbrooki) 
Lepomis gibhosus 

Micropterus salmoides 

Perca fluviaiiUs 

Stizostedion hicioperca 

DiscribucÍL) original 

W d'América 
del Nord 
Eurasia, 

N d'Améríca 
del Nord 
E d'Ásia 

E d'Europa, 
Asia 

Europa, 
N d'Ásia 
Europa, 

W d'Ásia 
Europa, 

W d'Ásia 
Eurasia 

E d'América 
del Nord 

SE d'America 
del Nord 

N E d'América 
del Nord 

E d'América 
del Nord 
Eurasia 

NE d'Europa, 
W d'Ásia 

partir basicament de la Historia h^atural deis PaXsos Catalans, 

Conques on s'ha introduit 
Tordera Ter 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • 

• • 
• 

• • 

• 

• 

• 

11 

Fluvi& 

• 

• 

• 

• 

Muga 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

La carpa (Cyprimis carpió), mi deis nosirea 
peixos, más popukirs pero que, de fci. és una 
especie cxinica a la majoria d'Europa. 

Vcstoc cxotic en qüestió i l'ecosistema 
receptor. S'hauria de saber sí la nosrra 
in t roduc icü pot provocar algún 
d'aquests canvis que ja s'han descríe en 
altres casos. 

En alyunes situación^ la inrroduc-
ciü pot ser convenicnt, pero s'hauria 
d'estudiar amb una mica de prevísió, 
sohrecot quan, com en el nostre cas, 
no és important economicament pero 
pot teñir conscqüencie.s negatives. Es 
lamentable que actualment els pesca-
dors esportius, per desconeixement, 

realitzin I l iurement repoblacions i 
introduccions sense cap mena de con
trol. Esperem que la nostra revisió 
d'aquesta problemática ambiental, poc 
coneguda, augmenti la prudencia res
pecte de la introducció d'espécies i 
així contribueixi a la conservació deis 
nostres rius. 

Emili García-Berthou 
és professor del Departament de 

Cíencics Ambientáis de la UdG. 
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