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Resum: El ciprínid Phoxinus sp. és una espècie al·lòctona dels estanys d’alta muntanya dels 
Pirineus. La seva introducció ha estat en mans dels humans, provocant greus efectes  sobre 
aquests hàbitats i les espècies natives que els formen. El projecte LIFE LimnoPirineus té com a 
finalitat la millora d’aquests sistemes aquàtics i de les espècies que viuen en ells. L’eliminació i 
gestió del  Phoxinus sp. és una de les accions realitzades per tal d’assolir aquest objectiu, a partir 
de la qual s’han pogut obtenir  les mostres necessàries per a realitzar aquest estudi. 
 
La investigació realitzada es basa en l’anàlisi del creixement i demografia a partir de l’observació 
dels otòlits, unes estructures òssies calcificades situades a l’oïda interna. La seva visualització amb 
la lupa binocular permet determinar l’edat de cada individu, la qual serà relacionada amb la 
corresponent longitud fucal a través del model matemàtic de creixement individual anomenat Von 
Bertalanffy. A partir d’aquesta  submostra utilitzada en l’estudi del creixement i unes estimacions 
per proporcions, s’ha pogut determinar les edats dels individus de la mostra que no han estat 
processats al laboratori. Podent analitzar així, la demografia de cada estany amb l’observació dels 
corresponents perfils de supervivència i la taxa instantània de mortalitat. 
 
Gràcies als resultats obtinguts es poden observar diferències en les poblacions estudiades, tant pel 
creixement com per la demografia, sent les característiques limnològiques i morfometria de cada 
estany els factors que poden influenciar en aquestes divergències, tenint en compte la possible 
presència de diferents espècies de Phoxinus sp. en els diferents estanys. En el cas de l’estany del 
Closell, aquestes taxes de creixement i mortalitat  estan estretament relacionades amb el fet que 
aquesta població ha estat manipulada i ha patit un tractament previ. Concloent en què aquesta 
gestió ha tingut un gran èxit i ha aconseguit reduir considerablement la població.  
 

Paraules clau: Phoxinus sp., al·lòctona, otòlits, creixement, demografia, estanys d’alta muntanya, 
model Von Bertalanffy. 
 
 
 
Resumen: El ciprínido Phoxinus sp. es una especie alóctona de los lagos de alta montaña de los 
Pirineos. Su introducción ha estado en manos de los humanos, provocando graves efectos sobre 
estos hábitats y las especies nativas que los forman. El proyecto LIFE LimnoPirineus tiene como 
finalidad la mejora de estos sistemas acuáticos y de las especies que viven en ellos. La eliminación 
y gestión del Phoxinus sp. es una de las acciones realizadas con el fin de alcanzar este objetivo, a 
partir de la cual se han podido obtener las muestras necesarias para realizar este estudio. 
 
La investigación realizada se basa en el análisis del crecimiento y demografía a partir de la 
observación de los otolitos, unas estructuras óseas calcificadas situadas en el oído interno. Su 
visualización con la lupa binocular permite determinar la edad de cada individuo, la cual será 
relacionada con la correspondiente longitud furcal a través del modelo matemático de crecimiento 
individual llamado Von Bertalanffy. A partir de esta submuestra utilizada en el estudio del 
crecimiento y unas estimaciones por proporciones, se ha podido determinar las edades de los 
individuos de la muestra que no han sido procesados en el laboratorio. Pudiendo analizar así, la 
demografía de cada estanque con la observación de los correspondientes perfiles de supervivencia 
y la tasa instantánea de mortalidad. 
 
 



 

 

Gracias a los resultados obtenidos se pueden observar diferencias en las poblaciones estudiadas, 
tanto en el crecimiento como en la demografía, siendo las características limnológicas y 
morfometría de cada estanque los factores que pueden influir en estas divergencias, sin olvidar la 
posible presencia de diferentes especies de Phoxinus sp. en los distintos estanques. En el caso del 
estanque del Closell, estas tasas de crecimiento y mortalidad están estrechamente relacionadas 
con el hecho de que esta población ha sido manipulada y ha sufrido un tratamiento previo. 
Concluyendo en que esta gestión ha tenido un gran éxito y ha logrado disminuir 
considerablemente la población. 
 
Palabras clave: Phoxinus sp., alóctona, otolitos, crecimiento, demografía, lagos de alta montaña, 
modelo Von Bertalanffy. 
 
 
 
Abstract: Cyprinid Phoxinus sp. is a non-native species of high mountain lakes of the Pyrenees. Its 
introduction has been done by humans, causing serious effects over those habitats and native 
species. The LIFE LimnoPirineus Project has as the main goal the improvement of these aquatic 
systems and the species that live there. The elimination and management of Phoxinus sp. has been 
done to achieve this objective, from which the samples have been obtained to carry out this study.  
 
The investigation done is based on the analysis of the growth and demography from the 
observation of otoliths, calcified bone structures located in the internal ear. Their visualization 
with binocular loupe allows the age determination of each individual, which will be related with 
the corresponding forkal length by a mathematical model named Von Bertalanffy. From this 
subsample used in the growth study and some estimation per proportions, the ages of each 
individual from samples not processed in the laboratory have been determined. With that, the 
analysis of the demography of each lake with the observation of the corresponding survival 
profiles and the instantaneous rate of mortality could have been done.  
 
Results show meaningful differences in the studied populations, both for growth and demography, 
being each lake’s limnological characteristics and morphometry the factors that can affect those 
divergences, also taking into account the possible presence of different species of Phoxinus sp. in 
all the lakes. In the case of Closell Lake, these growth and mortality rates have been close related 
to the fact that this population has been already exploited and has suffered a previous treatment. 
Concluding, this gesture has had a great success and has achieved the considerably reduction of 
the population.  
 
Key words:  Phoxinus sp., non-native species, otoliths, growth, demography, high mountain lakes, 
Von Bertalanffy model.   
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I. INTRODUCCIÓ 
 
 

I.1.  Estanys d'alta muntanya 
 
Els Països Catalans es caracteritzen per posseir un nombre pobre i poc representatiu d'espècies  
íctiques continentals (actualment 35 espècies al·lòctones i autòctones) comparat amb l'Europa 
Septentrional (García de Jalón et al. 1989). Aquests estanys d’alta muntanya són caracteritzats per 
presentar unes aigües poc mineralitzades i amb baix contingut de nutrients, ja que estan situades 
sobre roques granítiques i en sòls poc desenvolupats (Ventura, 2000). Es tracten d’estanys 
típicament oligotròfics i amb una elevada transparència.  
 
L’origen d’aquests estanys és glacial, sent la formació i el desenvolupament de gel o cobertura de 
neu una característica fonamental en aquests ecosistemes lacustres. L'altitud és un factor molt 
important en aquests sistemes, ja que està estretament relacionada amb l’impacte de la radiació 
ultraviolada sobretot a l'època del desgel, o la dificultat de colonització. Per tant, es parla 
d'ambients que degut a la seva localització tenen un seguit de condicions ambientals, definides 
com extremes per la vida  (Catalan et al. 2006). 
 
Aquests sistemes són de forma natural lliures de peixos, ja que aquests no són natius d'aquestes 
zones. Però ja des de l’antic, han patit una important introducció de diverses espècies, les quals 
han esdevingut invasores i amenacen greument a les espècies natives. Es tracten d'espècies 
localitzades fora de la seva àrea natural de distribució però amb una elevada capacitat de 
mantenir poblacions autosostenibles, produir descendència reproductiva i començar processos de 
colonització i reproducció de noves àrees. Aquestes introduccions afavorides per l’elevat grau 
d’humanització, han produït greus canvis en els ecosistemes i un gran impacte ecològic en 
ambients aquàtics, els quals s’han descrit més greument quan les espècies introduïdes esdevenen 
els principals depredadors (Vitule et al. 2009). 
 
 

I.2.  Barb roig 
 
El barb roig o veró (Phoxinus phoxinus L. 1758) pertany a la família dels ciprínids i es troba  
àmpliament distribuït a gran part d'Europa i al nord d'Àsia  (Kottelat and Freyhof, 2007).  L'espècie 
va ser introduïda als estanys d'alta muntanya al segle XX per pescadors i entitats esportives amb la 
finalitat de fer-la servir com esquer viu (Miró i Ventura, 2004). A Catalunya només es consideren 
autòctones les espècies de barb roig o veró de la Muga (Doadrio, 2001). 
 
Es tracta d'una espècie generalista amb una elevada adaptabilitat a tot tipus d'ecosistemes, 
esdevenint d'aquesta manera un gran perill per aquests i la seva estabilitat. Habita estanys, trams 
alts de rius i llacs  amb d'aigües fredes i ben oxigenades (Ordeix et al., 2014). Pot viure sobre 
substrats diversos, però prefereix sòls de pedra. És un peix actiu, que viu en superfície i 
caracteritzat per ser gregari i formar bancs de centenars d'individus. Viuen en ambients on la 
temperatura està entre els 2 i 20ºC. 
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La seva mida màxima rarament sobrepassa els 14 centímetres de longitud i el seu pes els 10 grams 
(Doadrio, 2001), sent les femelles una mica més grans que els mascles. Presenta un cos prim però 
no gaire comprimit amb un peduncle caudal curt i alt. Cap allargat, ample, robust i lleugerament 
aplanat dorsalment amb un musell arrodonit. Ulls laterals, boca petita amb posició subterminal i 
obliqua, amb la mandíbula inferior lleugerament més curta que la superior (Puigcerver, 1998) 
(Figura 1). Són diploides i amb una longevitat màxima presentada de 14 anys. 
Són omnívors i la seva dieta està basada en macroinvertebrats betònics i zooplàcton. També 
s'alimenten dels ous i alevins d'altres espècies de peixos, i fins i tot de la seva pròpia espècie. 
Alhora, s'ha pogut observar la seva presència en la dieta de la truita comuna (Salmo trutta, L. 
1989). 
 
Assoleixen la maduresa sexual quan la seva longitud oscil·la entre els 35 i 45 mm, corresponent 
aproximadament al segon any d'edat (Daoud, 1985). La seva reproducció és externa i fluctua en 
funció de l’altitud i latitud en la qual es troben, produint-se entre els mesos d’abril i juny. Realitzen 
migracions reproductives cap als trams alts i fresen entre maig i juliol damunt de graves i vegetació 
submergida (Doadrio, 2001). És en aquest moment quan l’espècie presenta un clar dimorfisme 
sexual, on el mascle en zel mostra colors llampants. El ventre i part inferior del cap se li tornen de 
color vermell viu i la part superior del cap li queda ben coberta de tubercles nupcials (Ordeix et al. 
2014). L'eclosió dels ous es produeixen quan la temperatura és de 15ºC. 
 
 

 
Figura 1. Phoxinus phoxinus. Font: www.fishbase.org 

 
 
En els darrers anys, s'ha citat una nova espècie anomenada barb roig o veró de l'Adour o dels 
Pirineus (Phoxinus bigerri K. 2007) endèmica del sud-oest de l'Estat francès, conques del mar 
Cantàbric i al nord de la Conca de l'Ebre (Kottelat, 2007). La distribució que mostra aquesta 
espècie a la península Ibèrica i la seva presència en la majoria de conques, fa posar en dubte el seu 
estatus i la seva consideració com a espècie endèmica (Q, Pou-Rovira, comunicació personal, 25 de 
maig de 2015). 
Pel que fa a la morfologia, és una mica més corpulent que el barb comú però amb uns trets 
biològics molt semblants. La seva mida màxima oscil·la entre els 12 cm (Figura 2). 
 

http://www.fishbase.org/
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Figura 2. Phoxinus bigerri. Font: www.ittiofauna.org 

 

Per altra banda, també s'ha descrit un altra espècie anomenada barb roig o veró de la Septimània 
o del Llenguadoc (Phoxinus septimaniae K. 2007) present al sud-est de l'Estat francès, des de la 
conca del riu Gardon fins al Tec (Kotellat i Freyhof, 2007).  Diferenciat per la seva coloració, la qual 
adquireix una tonalitat bronze daurada (Keith et al. 2011) (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Phoxinus septimaniae. Font: www.ittiofauna.org 

 

 
I.3.  Projecte LIFE LimnoPirineus 
 

El Projecte LIFE LimnoPirineus és un projecte europeu per a la recuperació i conservació d'hàbitats 
lenítics i espècies aquàtiques d'interès comunitari d'alta muntanya dels Pirineus. Iniciat l’1 de juny 
de 2014 i amb data de finalització del 31 de maig del 2019. Coordinat per l'Agència Estatal Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CEAB-CSIC) i centrat en  tres localitats: Parc Natural de l'Alt 
Pirineu, Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici i una petita àrea de conservació anomenada 
l’Estanyol del Vilac (Vall d'Aran).  
 
Constituït per un seguit d’accions de conservació, com la restauració dels llacs a partir de 
l’eliminació i control d’espècies al·lòctones de peixos per a afavorir la recuperació de les espècies 
autòctones. O l’elaboració de plans de conservació i protocols d’avaluació per a una correcta 
gestió de les espècies i els hàbitats naturals d’interès, entre d’altres. 

 
I.4.       Otòlits 
 

L'anàlisi del creixement i edat dels individus que formen la població, és un factor bàsic per a tenir 
un ampli coneixement sobre la biologia de l'espècie en qüestió i poder estudiar altres aspectes 
relacionats com són l'ecologia, etologia o fisiologia entre altres, per a proposar les millors mesures 
de gestió i conservació. Es tracten de dos paràmetres estretament relacionats però que han estat 

http://www.ittiofauna.org/
http://www.ittiofauna.org/


4 
 

determinants independentment per tant, qualsevol error en la determinació d'un dels paràmetres 
pot comportar una estimació esbiaixada o errònia de l'altre (Pou-Rovira, 2004). 
Per a dur a terme aquest anàlisi de l'edat i del creixement, en peixos teleostis com és el barb roig, 
es procedeix a la lectura d'anells de creixement d'estructures calcificades com són les escates, 
otòlits, ossos operculars, radis d'aletes o vertebres.  
 
L’estudi realitzat, s'ha centrat en els otòlits, unes estructures òssies calcificades suspeses en 
l’endolimfa del laberint membranós. La seva morfologia pot variar en funció de les diferents 
pressions selectives a la que està sotmesa l'espècie (Martínez et al. 2011). Els anells  presents en 
aquestes estructures són marques de creixement observades quan existeix una alternança de 
creixement ràpid i lent (Lozano et al. 2014). 
 
El motiu pel qual s'ha triat aquestes estructures òssies i no d'altres, com per exemple les escates, 
és perquè s'ha comprovat que els otòlits a part de ser els més utilitzats, són els que més precisió 
proporcionen (Campana and Thorrold, 2001). 
 
 

II. OBJECTIVES 
 
The purpose of this study is the characterization of the different populations of Phoxinus sp. 
present in high mountain lakes in the Pyrenees, constituted mainly by the following three 
objectives: 
 

- Study of the different growth patterns of Phoxinus sp. from the individual Von Bertalanffy 
growth model to obtain the biological parameters necessary for the study of each lake. 
 

- Study of the population demography through estimation per proportions and an 
adjustment to the continuous survival model that allows a subsequent comparison of 
instantaneous mortality rates of different lakes. 
 

- Evaluation of the management and treatment of the Closell Lake performed the previous 
year to the obtaining of the samples. 
 

Achieving these objectives will increase awareness of the species Phoxinus sp. and will ease an 
improved management of their populations. 
 
 
 
III. METODOLOGIA 

 
III.1. Zona d'estudi 

 
L’estudi sobre el creixement i demografia de Phoxinus sp. es realitza a partir de les mostres 
representatives de tres estanys d’alta muntanya: el Closell, Tres estanys i Dellui (Bassa Nord i 
l’Estanyet) (Figura 4). 
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Figura 4. A la figura inferior veiem un mapa topogràfic, 2015 amb la localització dels tres estanys estudiats. Escala 

1:500.000. A: mapa topogràfic de l’estany Dellui a escala 1:10.000. B: mapa topogràfic de Tres estanys a escala 
1:10.000. C: mapa topogràfic de l’estany Closell a escala 1:10.000. Font: www.icc.cat 

 

 
III.1.1.  Estany del Closell 
 

Estany d'alta muntanya inclòs en el Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) situat a la vall de Cardós, 
Pallaràs Sobirà. Situat a 2072 metres d’altitud, amb una superfície de 0,75 hectàrees i profunditat 
màxima de quatre metres (Figura 5). 
 
Des de la introducció del barb roig en aquest estany s'ha observat una disminució de les seves  
principals preses, els macroinvertebrats i el zooplàncton els quals s’alimentaven principalment 
d’algues. La manca de depredació sobre aquetes comunitats algals i el corresponent augment de 
la seva abundància, ha provocat que la coloració de l’estany en qüestió prengui una tonalitat 
verdosa i presenti un alt nivell d’eutrofització (Figura 5). També s’ha vist un greu impacte sobre 
comunitats d'amfibis i rèptils, provocant una disminució en les seves poblacions. 
 
Degut de tots els efectes negatius observats per aquesta espècie, l’any 2013 es va realitzar una 
actuació dins el marc del projecte LimnoPirineus a l’estany del Closell per tal d’eliminar l’espècie 
invasora Phoxinus sp. i així afavorir les poblacions d’amfibis autòctones. En aquesta actuació es va 
eradicar aproximadament un 95% de la població.  

http://www.icc.cat/
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Figura 5. Estany del Closell. Font: www.lifelimnopirienus.eu 

 
III.1.2.  Tres estanys  

 
Estany localitzat al Parc Natural de l'Alt Pirineu al Pallars Sobirà. Es troba a una altitud de 2412 
metres, una superfície de 3,70 hectàrees i fondària màxima de deu metres i mig (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Tres estanys. Font: Marc Ventura, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) 

 
 

III.1.3.  Estanyet Dellui i Bassa Nord Dellui 
 
Estanys situats dins el Parc Nacional d'Aigües Tortes i llac de Sant Maurici en el terme municipal de 
la Vall de Boi. L'Estanyet Dellui està situat a una altitud de 2315 metres presentant una superfície 
d’1,09 hectàrees, fondària màxima de 6,2 metres i caracteritzat principalment per la presència 
d’una petita població de truita comuna (Salmo trutta, L.1989) i conseqüentment un escàs nombre 
de barb roig. Per altra banda, la Bassa Nord Dellui està situada a una altitud de 2307 metres, 
presenta una superfície de 0,35 hectàrees, fondària màxima de 5,5 metres i una clara absència de 
truita comuna (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Estanyet Dellui. Font: Marc Ventura, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) 

 
 
 
 
 
 

http://www.lifelimnopirienus.eu/
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III.2.  Obtenció de les mostres 
 

La meva participació en el mostreig realitzat no va ser possible, ja que les mostres de peixos 
d’aquest estudi van ser recollides durant l'estiu del 2014 en les diferents zones d’estudi. 
La captura dels individus es va realitzar mitjançant xarxes soltes multimalla i trampes tipus gànguil. 
Un cop obtingudes aquestes mostres, van ser processades al camp on es va realitzar una mesura 
prèvia de la longitud furcal, és a dir, de la distància que va des de la punta del rostre fins al punt on 
es produeix la bifurcació de l’aleta caudal. Posteriorment van ser pesades i sexades, a partir de 
l’observació de la seva morfologia externa. Per últim, van ser guardades i congelades per tal de 
conservar-les per a la possible utilització en estudis posterior. 
 

III.3. Mesures realitzades 
 
A causa de l’elevada quantitat de peixos capturats és inviable procedir a l’anàlisi i estudi de tots els 
individus, per aquest motiu només s’ha mesurat i processat al laboratori una submostra 
representativa de la mostra poblacional. 
 
Primer de tot es fa una mesura de la longitud furcal mitjançant l’ús del peu de rei. Posteriorment 
es determina el sexe de l’individu, per això és necessari fer un tall previ a la part ventral del 
subjecte per a l’extracció de l’estómac per facilitar la visualització de les gònades. Si l’individu és 
un mascle, aquestes gònades seran blanquinoses en canvi si és una femella, el color serà taronja. 
En el cas de les femelles la determinació del sexe és més complexa, ja que fluctuarà molt en funció 
de l’estat de desenvolupament de les gònades i la mida dels ous. Per últim, es procedeix a la 
determinació del pes amb l’ajuda d’una balança encara que, és un paràmetre no utilitzat en 
aquest estudi però si serà utilitzat en investigacions posteriors. 
Un cop obtinguts tots aquests paràmetres es procedeix a l'extracció dels otòlits. 
 
 

III.4. Anàlisi d'otòlits 
 

L’anàlisi que s’ha realitzat sobre els otòlits, es basa en tres procediments: 
 

III.4.1.  Extracció 
 
Els otòlits es troben situats a les cavitats adjacents del neurocrani anomenades càpsules òtiques, 
on es troben tres parells a cada banda anomenats: sagitta (saculus), lapillus (utriculus) i asteriscus 
(lagena) diferenciats per la seva mida. En aquest estudi, el seleccionat ha estat el sagitta per la 
seva mida més grossa i perquè és el més utilitzat en els estudis de determinació de morfologia i 
edat (Volpedo, 2000).  
 
Per a procedir a la seva extracció és necessari un bisturí per a realitzar un tall a la part occipital del 
crani per tal  que la massa cerebral quedi destapada, la qual podrà ser més liquida o  sòlida, però 
sempre serà necessari descartar-la per tal de poder veure bé les cavitats amb els seus 
corresponents otòlits. Un cop localitzats, només caldran unes pinces fines per a extreure’ls.  
Serà necessari netejar-los una mica per evitar possibles restes de brutícia i facilitar la seva 
posterior visualització amb la lupa. És molt important tenir tots els tubs eppendorf etiquetats 
correctament per evitar possibles contaminacions per equivocacions en les mostres. 
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III.4.2.  Preparació 
 

Segons l’espècie amb què tractem, aquestes estructures òssies difereixen molt, no només en mida 
sinó també en gruix i opacitat, provocant que en alguns casos aquestes estructures òssies 
necessitin un processament o tractament previ a la seva observació.  
 
L'espècie amb la qual tractem, el barb roig, posseeix uns otòlits amb un gruix moderat i  amb poca 
o nul·la opacitat, per tant es podrà observar correctament els anells de creixement sense un previ 
tractament. És cert, que és molt recomanable fer una polida prèvia per a la lectura d’aquestes 
estructures, però a causa del poc temps del qual es disposa per a la realització d’aquest estudi i la 
correcta visualització sense un tractament previ, aquesta opció ha estat descartada. 
 

III.4.3.  Lectura 
 
Per a procedir a la lectura d'anells dels otòlits amb la lupa binocular és necessari col·locar les 
estructures sobre una placa de vidre i  submergir-les completament en oli d’oliva.  La utilització 
d’aquest líquid com oli d’immersió, és deguda a la reducció d’enlluernament i facilitat de 
l’observació de l’estructura interna que proporciona.  
 
En les mostres, s’observen bandes hialines (més primes) i opaques (més gruixudes), fent referència 
a zones de creixement lent (hivern o tardor) i zones de creixement ràpid (estiu i primavera) 
respectivament, però les dues es poden formar en qualsevol estació de l'any (Leta et al. 1982). 
Segons la llum utilitzada, veurem les bandes opaques de diferent mode. En el cas de la llum 
incident les observarem blanquinoses, mentre que si fem servir la llum transmesa, seran més aviat 
fosques. La principal diferència que hi ha entre els dos tipus de llum és, que per una banda la 
transmesa la llum ve des de baix i és per estructures més transparents. Mentre que, la incident la 
llum ve des de dalt i és per estructures més opaques.  
 

 
Figura 8. Imatge dels otòlits de Phoxinus sp. observats amb lupa binocular. A l’esquerra veiem aquest otòlit amb llum transmesa. A 

la dreta, veiem la mateixa imatge però amb llum incident. Font: Ariadna Fernández Cortés 

 
La lectura dels anells no sempre és fàcil i l'alternança de bandes tan clara (Figura 8), sinó que varia 
segons les condicions a les quals ha estat exposat el peix o alteracions que ha pogut patir.  
 
Un factor molt important és la possible presència d’errors de lectura, la qual pot ser deguda a la 
mateixa persona que la realitza per possibles desestimacions o el que anomenem “falsos anells”. 
Per això, és convenient que sempre realitzi la lectura la mateixa persona amb una experiència 
suficient.  
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En l’estudi del barb roig, la lectura dels anells en otòlits, té la particularitat que en moltes ocasions, 
no es veu clarament el nombre exacte d'anells presents, per això s’ha procedit a realitzar dues 
lectures de l’edat de l’individu. La primera lectura corresponent a l’edat 1, que seria la realitzada 
als anells que es veuen continus i amb total claredat. L’edat 2 corresponent a la segona lectura, 
serien els anells que es veuen amb total claredat més aquells que no es veuen de forma contínua, 
però tot indicaria que es tracta d’un anell. 
 
 

III.5. Anàlisi de dades 
 

   III.5.1.   Creixement 
 
El model matemàtic Von Bertalanffy és molt utilitzat en peixos i permet descriure el seu 
creixement individual (Pou-Rovira, 2004) caracteritzat per establir una relació entre la longitud 
furcal i la corresponent edat de cada individu. Segueix la següent funció: 
 

                                   (Equació 1) 
 
On Lt correspon a la longitud (mm) a l'edat t (anys). Els altres paràmetres, determinen la forma de 
la funció i són: L∞ corresponent a la longitud màxima associable a la longitud asimptòtica, K que 
és la velocitat en la qual s'acosta i t₀. Aquest últim paràmetre anomenat t₀, no té una 
versemblança biològica i és l'edat teòrica en què la longitud és zero. Tant L∞ com K, són 
paràmetres descriptors del creixement, sent K constant en el temps: 
 
                                                                            (Equació 2) 
 
Per altra banda, tenim una modificació d’aquest model on s’assumeix que el valor t0 és fix a 0. En 
aquest cas, només tindrem dos paràmetres inicials a definir: L∞ i K, a diferència de l’anterior que 
n’hi ha tres. Segueix la següent funció: 
 

                                  (Equació 3) 
 
On el valor K també és constant en el temps i segueix l’equació 2. 
 
Per tant, tenim dos possibles models per aplicar (Taula 1). Tots dos models es caracteritzen per ser 
ajustats a partir d’una regressió no lineal, ja que és el millor mètode quan es disposa de dades de 
mida a l’edat per peix que han estat obtingudes independentment. Aquests models han estat 
utilitzats tant per mascles com femelles, sempre per separat i per les dues corresponents edats: 
Edat 1 i Edat2. En el cas dels individus indeterminats on no s’ha pogut fer una determinació del 
sexe, els tenim en compte tant per mascles com per les femelles. 
 
Taula 1. Models de creixement 

Model Lt 

1                                        

2                                        
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A partir del coeficient de determinació (R2) obtingut per la regressió no lineal, es pot fer 
l'ajustament corresponent a cada model. Per a la comparació amb altres ajustaments d'altres 
models a les mateixes dades, necessitem un altre coeficient anomenat criteri d'informació de 
Akaike (AIC): 
 

         
  

 
    

   

     
                        (Equació 4) 

 
On N és el nombre de dades, SS la suma de quadrats residuals i K el nombre de paràmetres més un. 
A partir de l’ús dels dos coeficients, l’AIC i el de determinació (R²) els quals ajuden a determinar 
quin model i edat tenen major ajustament i per tant, més interès biològic.  
 
   III.5.2.   Demografia 
 
La mostra de dades obtinguda i processada en l’anàlisi del creixement, és una  submostra de les 
diferents poblacions dels estanys, la qual ha estat processada en el laboratori per a la 
determinació de l’edat  i mesura de la corresponent longitud furcal. 
 
Per a realitzar l’estudi demogràfic, és necessari utilitzar les dades d’aquestes submostres on s’ha 
assignat a cada longitud una edat i mirar talla per talla en quina proporció apareix cada edat, per 
així poder aplicar-ho a la mostra poblacional mitjançant un mètode d’estimacions per proporcions. 
Aquesta mostra poblacional, estarà constituïda bàsicament per la longitud mesurada al camp i la 
corresponent identificació del sexe, per tant a partir d’aquest mètode es podrà fer una 
transformació de cada longitud en una edat de talla. 
A partir d’aquí, es podrà aplicar el model de supervivència més habitual en peixos, el qual segueix 
la funció exponencial negativa següent: 
 
                          (Equació 5) 
 
On Nt correspon al nombre final de la població i N₀ l’inicial, t correspon a l’edat i z és la taxa 
instantània de mortalitat la qual esdevé constant. Aquest paràmetre z està composat per: 
 
                      (Equació 6) 
 
Sent M la mortalitat produïda de forma natural i F la mortalitat produïda per la pesca, per tant a 
conseqüència de l’home. En l’estudi realitzat només serà en la població de l’estany del Closell, on Z 
serà el sumatori entre M i F a causa de la pesca efectuada, mentre que en les altres poblacions 
lliures de pesca el paràmetre Z serà igual a M. 
 
Amb l’aplicació de logaritmes neperians sobre aquest model, es pot fer la representació gràfica i 
observar  el corresponent perfil de supervivència. Presentant la següent funció: 
 
                                 (Equació 7) 
 
On Nt correspondrà al nombre de captures per unitat d’esforç i és la variable depenent. Mentre 
que t, correspon a les edats de les captures i esdevé la variable independent. Serà el pendent de la 
recta corresponent al paràmetre Z, el valor equivalent a la taxa instantània de mortalitat. 
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IV. RESULTATS 
 
IV.1.    Creixement 

 
Una vegada s’ha realitzat totes les regressions no lineals dels dos models definits en la Taula 1 en 
cada població, diferenciats per sexe i edat, es pot començar a analitzar les dades. A partir dels 
coeficients R² i AIC obtinguts, s’ha pogut definir quin dels dos models  i edats són els més correctes 
i s’ajusten més a la realitat. Tenint present que, un valor alt de R² i baix d’AIC, indica un millor 
ajustament. Pel que fa als paràmetres, es pren com a valors representatius per la seva descripció 
en altres estudis de Phoxinus sp. una L∞  de 108 mm i una K de 0,6 (Williams and Harcup, 1974).   
 
                     Estany del Closell  
 
Taula 2. Valors de R² i AIC resultant de la regressió no lineal dels models de creixement Von Bertalanffy i els paràmetres L∞, K i t₀ a 
l’estany del Closell en el mes de juliol.  En negreta estan senyalats els coeficients dels models i edats amb millor ajustament. 

 
L∞ (mm) K t0 R² AIC 

Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 

Mascles 

M
o

d
el

 1 460,965 706,456 0,022 0,007 -4,347 -3,462 0,208 0,121 598,258 615,617 

2 64,068 54,67 1,54 2,541 0 0 0,192 0,054 599,582 625,86 

Femelles 
1 73,294 2243,742 2,387 0,005 0,575 -2,915 0,664 0,529 276,293 298,85 

2 91,661 70,401 0,717 1,036 0 0 0,656 0,452 275,502 306,768 

 
L’edat 1 i el model 2 són els que presenten un millor ajustament. Encara, que realment el que 
presentaria millor ajustament estadístic seria el model 1. Si s’observa el paràmetre L∞  del model 
1 es veu com aquest assoleix valors molt irreals de 2243, per tant  en aquest model el coeficient R² 
no té significat biològic, ja que els paràmetres que presenta no són els que trobaríem normalment 
a la natura. 
 
En canvi el model 2 no s’ajusta tan estadísticament però posseeix més versemblança biològica, ja 
que el paràmetre L∞ pren valors més baixos i dins de la normalitat. Tot i això, es troba que el 
paràmetre L∞ està subestimat en aquest segon model i presenta mides més petites del comú, tot 
el contrari del paràmetre K el qual tendeix a la subestimació. En relació als individus analitzats es 
pot observar una clara diferència entre sexes, sent  les femelles els individus que assoleixen 
longituds més grans per a una mateixa edat (Taula 2). 
 

 
Figura 9. Representació gràfica del model de creixement Von Bertalanffy per a la població de l’estany del Closell al mes de juliol. A 
l’esquerra, mascles amb estimació de l’Edat.1 i model 2. A la dreta, femelles amb estimació d’Edat.1 i model 2. 
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Observant aquest gràfic (Figura 9), es pot veure com els individus no són més grans de 3 anys, 
presentant una manca d’individus adults i d’edat 0. Es veu clarament un dimorfisme sexual, ja que 
les femelles tendeixen a ser més grans que els mascles per a una mateixa edat. Observant la corba 
del creixement, es veu com en el cas dels mascles s’estabilitza aproximadament a uns 60 mm 
mentre que, en les femelles assoleix valors més alts i arriba a estabilitzar-se als 90 mm. 
 
 
Taula 3. Valors de R² i AIC resultant de la regressió no lineal dels models de creixement Von Bertalanffy i els paràmetres L∞, K i t₀ a 
l’estany del Closell en el mes d’octubre. En negreta estan senyalats els coeficients dels models i edats amb millor ajustament. 

 
L∞ (mm) K t0 R² AIC 

Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 

Mascles 

M
o

d
el

 1 62,698 - 2,079 - -0,652 - 0,018 - 286,062 - 

2 62,505 62,623 3,531 2,581 0 0 0,018 0,001 203,907 285,7 

Femelles 
1 - 62,959 - 1,561 - -9,92 - - - 307,451 

2 63,207 62,959 3,529 9,703 0 0 0,017 - 303,576 305,284 

 
Al mateix Estany del Closell però en el mes d’octubre, es continua veient com l’edat 1 i el model 2 
són els que proporcionen un  millor ajustament. El problema succeeix amb el model 1, on en molts 
dels casos no pot realitzar correctament l’ajustament de la corba de creixement per regressió no 
lineal i per tant, no es poden obtenir els paràmetres necessaris per a l’estudi. 
El paràmetre L∞  pren valors dins de la normalitat i no gaire diferenciats entre models, edats i 
sexe. El paràmetre K en canvi,  difereix molt entre models i tendeix a presentar valors massa 
elevats i fora de la normalitat. En relació a t₀ s’observa com en el cas del model descartat per al 
creixement, aquest paràmetre assoleix valors molt negatius (Taula 3). 
 

 
Figura 10. Representació gràfica del model de creixement Von Bertalanffy per a la població de l’estany del Closell al mes d’octubre. 
A l’esquerra, mascles amb estimació de l’Edat.1 i model 2. A la dreta, femelles amb estimació d’Edat.1 i model 2. 

 
En aquests  gràfics (Figura 10) s’observa altre cop, que els individus no són més grans de 3 anys i 
torna haver-hi una manca d’individus de l’edat 0+. Es torna a veure com hi ha un dimorfisme 
sexual, on les femelles tendeixen a presentar longituds més elevades per una mateixa edat encara 
que, en aquest cas no es veu tant clar com en el mes de juliol (Figura 9). Respecte les corbes de 
creixement, es pot observar com aquestes són molt iguals i tendeixen a estabilitzar-se a una 
mateixa longitud.  
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                     Tres estanys mig 
 
Taula 4. Valors de R² i AIC resultant de la regressió no lineal dels models de creixement Von Bertalanffy i els paràmetres L∞, K i t₀ a 
Tres estanys mig. En negreta estan senyalats els coeficient dels models i edats amb millor ajustament. 

 
L∞ (mm) K t0 R² AIC 

Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 

Mascles 

M
o

d
el

 1 71,452 68,518 0,7 0,99 -0,434 0,202 0,611 0,803 385,029 315,068 

2 68,975 69,445 0,996 0,831 0 0 0,6 0,798 385,613 315,423 

Femelles 
1 75,740 76,549 0,713 0,523 -0,123 -0,402 0,702 0,784 392,378 359,5 

2 74,961 74,194 0,788 0,696 0 0 0,701 0,775 390,574 361,573 

 
Observant les dades de Tres estanys mig, es pot dir que és el model 1 i edat 2 els que presentarien 
un millor ajustament. En relació als altres paràmetres s’observa que no difereixen gaire en funció 
del model  o edat, però si en sexes on les femelles tendeixen a presentar L∞ i K majors que els 
mascles (Taula 4). 
 

 
Figura 11. Representació gràfica del model de creixement Von Bertalanffy per a la població de Tres estanys mig. A l’esquerra, 
mascles amb estimació de l’Edat.2 i model 1. A la dreta, femelles amb estimació d’Edat.2 i model 1. 
 

En aquests gràfics (Figura 11) s’observa com hi ha més representació de dades i presència d’ 
individus adults, en comparació a l’estany del Closell (Figura 9 i 10). Observant també, una clara 
diferenciació entre  sexes, on per una mateixa edat les femelles presenten majors longituds i 
arriben fins a 10 anys, mentre que els mascles només arriben fins a 6 anys. 
 
                     Estanyet Dellui i Bassa Nord Dellui 

 
Taula 5. Valors de R² i AIC resultant de la regressió no lineal dels models de creixement Von Bertalanffy i els paràmetres L∞, K i t₀ a 
l’Estanyet Dellui. En negreta estan senyalats els coeficients dels models i edats amb millor ajustament. 

 
L∞ (mm) K t0 R² AIC 

Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 

Mascles 

M
o

d
el

 1 83,054 83,898 0,532 0,414 0,565 1,486 0,896 0,944 14,642 - 

2 94,987 119,935 0,323 0,145 0 0 0,89 0,921 44,954 43,309 

Femelles 
1 88,092 88,532 0,534 0,469 0,823 1,695 0,742 0,755 99,272 91,841 

2 92,203 97,522 0,365 0,242 0 0 0,725 0,719 97,264 97,782 

 
És el model 1 i l’edat dos els que presenten els millors ajustaments, encara que si observem els 
paràmetre t₀ aquests resultats no semblarien gaire lògics, ja que tenen la tendència de ser força 
elevats produint una corresponent sobreestimació en el paràmetre K (Taula 5). 
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Figura 12. Representació gràfica del model de creixement Von Bertalanffy per a l’Estanyet Dellui. A l’esquerra, mascles amb 
estimació de l’Edat.2 i model 1. A la dreta, femelles amb estimació d’Edat.2 i model 1. 

 
En el cas de l’Estnayet Dellui, els gràfics mostren poca abundància de representants en els dos 
sexes sobretot en el cas dels mascles, on el nombre d’individus només es basa en cinc mostres. Les 
femelles, en canvi tenen una mostra una mica més representativa i amb mostres d’individus per a 
les diferents classes d’edat. 
 
Taula 6. Valors de R² i AIC resultant de la regressió no lineal dels models de creixement Von Bertalanffy i els paràmetres L∞, K i t₀ a 
la Bassa Nord Dellui. En negreta estan senyalats els coeficients dels models i edats amb millor ajustament. 

 
L∞ (mm) K t0 R² AIC 

Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 Edat.1 Edat.2 

Mascles 

M
o

d
el

 1 69,957 65,447 0,344 0,512 -2,31 -1,33 0,464 0,532 274,834 262,287 

2 60,136 60,597 1,344 1,197 0 0 0,394 0,483 284,092 269,381 

Femelles 
1 81,673 77,802 0,258 0,269 -2,072 -2,156 0,658 0,697 365,918 351,94 

2 68,47 67,935 0,766 0,743 0 0 0,547 0,567 395,391 390,312 

 
Observant els valors de R² i AIC, veiem que és el Model 1 i l’Edat.2 els que s’ajusten més, encara 
que els valors no difereixen gaire. Observant el paràmetre L∞ del model 1, es veu com existeix 
una gran diferència entre sexes, sent les femelles les que presten un  valor més elevat. En relació, 
als altres paràmetres es pot veure com passa el contrari que en la Taula 5, en aquest cas el 
paràmetre  t₀ pren valors molt baixos produint una subestimació del paràmetre K (Taula 6). 
 

  
Figura 13. Representació gràfica del model de creixement Von Bertalanffy per a la Bassa Nord Dellui. A l’esquerra, mascles amb 
estimació de l’Edat.2 i model 1. A la dreta, femelles amb estimació d’Edat.2 i model 1. 
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En els gràfics (Figura 13) es pot veure una bona representació de les diferents edats, però amb 
poca quantitat d’individus petits de 0 i 1 any. Tant en mascles com femelles, els individus es 
troben concentrats, amb més abundància entre les classes d’edat 2+ i 5+. La principal diferència 
observada són les longitud assolides per les femelles les quals són més elevades per a una mateixa 
edat, arribant a una longitud màxima de 85 mm, mentre que en els mascles aquesta oscil·la en els 
70 mm.  
 

IV.2.    Demografia 
 
                     Estany del Closell  
 
Observant la demografia del Closell (Figures 14 i 15), a simple vista es percep com les taxes 
instantànies de mortalitat més elevades es presenten al mes d’octubre amb uns valors de 3,1053 i 
2,4818. En el mes de juliol es mostren individus de l’edat 1+ i 2+, mentre que en el mes d’octubre 
també es troben individus fins l’edat 3+, però en tots dos casos és evident l’absència de 
representats adults i d’edat 0+. En referència al sexe, es veu clarament com en tots dos mesos són 
els mascles els que presenten un paràmetre  Z, és a dir una taxa instantània de mortalitat més 
elevada. 
 

 
Figura 14. Representació gràfica del perfil de supervivència de l’Estany Closell al mes de juliol. On les nostres en vermell han estat 
les utilitzades per determinar la taxa instantània de mortalitat (z). A la dreta es mostra els mascles i a l’esquerre les femelles. 
 

 
Figura 15. Representació gràfica del perfil de supervivència de l’Estany Closell al mes d’octubre. On les nostres en vermell han estat 
les utilitzades per determinar la taxa instantània de mortalitat (z). A la dreta es mostra els mascles i a l’esquerre les femelles. 
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                     Tres estanys mig 
 
A Tres Estanys mig, s’observa com aquesta taxa instantània de mortalitat ja pren valors més baixos 
respecte als observats a la figura anterior (Figura 15), sent els mascles els que presenten un major 
mortalitat amb un valor de 0,5454 en comparació al 0,4422 de les femelles.  
Altra diferenciació que es veu clarament, és com en el cas dels mascles l’edat més gran presentada 
en la mostra poblacional és de sis anys mentre que, en el cas de les femelles aquesta edat pot 
arribar fins els 10 anys. Per tant, el perfil de supervivència en el cas dels mascles es troba més 
restringit a les classes d’edat entre dos i sis anys a diferència de les femelles, on aquesta 
supervivència oscil·la entre les classes d’edat 1+ i 10 + (Figura 16). 
 

 
Figura 16. Representació gràfica del perfil de supervivència de Tres estanys. On les nostres en vermell han estat les utilitzades per 
determinar la taxa instantània de mortalitat (z). A la dreta es mostra els mascles i a l’esquerre les femelles. 

 
                     Bassa Nord de Dellui i Estanyet Dellui 
 
En el cas de la Bassa Nord de Dellui es torna a veure com continuen sent els mascles els que 
presenten una taxa instantània de mortalitat més elevada. En aquest estany tenim una 
representació força equilibrada en relació a l’observació de les diferents classes d’edat a la mostra, 
però més limitada en el cas dels mascles on només hi ha representants de les classes d’edat 2+ a 
6+ (Figura 17). 
 

 
Figura 17. Representació gràfica del perfil de supervivència de Bassa Nord de Dellui. On les nostres en vermell han estat les 
utilitzades per determinar la taxa instantània de mortalitat (z). A la dreta es mostra els mascles i a l’esquerre les femelles. 
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L’Estanyet de Dellui, és la població amb els valors més baixos de taxa instantània de mortalitat en 
comparació als altres estanys. Es continua mostrant un clar dimorfisme sexual, on els mascles 
presenten un valor de taxa instantània de mortalitats de 0,150 i les femelles de 0,063. Però tant en 
el cas dels mascles com femelles,  s’observa una manca en la representació d’individus juvenils 
(Figura 18). 
 
 

   
Figura 18. Representació gràfica del perfil de supervivència de l’Estanyet Dellui. On les nostres en vermell han estat les utilitzades 
per determinar la taxa instantània de mortalitat (z). A la dreta es mostra els mascles i a l’esquerre les femelles. 
 
 

 
 
  Taula 7. Valors de les taxes instantànies de creixement amb la corresponent R² per a cada estany. 

 Taxa instantània de mortalitat (z) R² 

 Mascles Femelles Mascles Femelles 

Estany Closell juliol 2.138 1.647 0.927 0.977 

Estany Closell octubre 3.105 2.841 0.99 0.919 

Tres estanys 0.545 0.442 0.52 0.73 

Bassa Nord de Dellui 0.658 0.498 0.834 0.671 

Estanyet Dellui 0.150 0.063 0.242 0.083 
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V. DISCUSSIÓ 
 

En relació al creixement de Phoxinus sp. en els diferents estanys analitzats, es pot veure 
diferències notables en les taxes de creixement (K) i taxes de mortalitat instantània (Z) en les 
diferents poblacions estudiades. És important tenir en compte, que els estanys avaluats en aquest 
estudi es tracten d’ambients estables on les poblacions es troben lluny del seu rang òptim, per 
tant segons l’ambient analitzat i les condicions a les quals estigui sotmesa aquesta espècie 
s’observaran uns resultats o altres. 
 
En el cas de l’Estany del Closell, com ja s’ha esmentat prèviament, es tracta d’una població la qual 
ha patit una prèvia gestió al projecte LIFE LimnoPirineus per a l’eradicació del barb roig. Per tant, 
els resultats obtinguts ja són coherents al mostrar una K o taxa de creixement més elevada en 
comparació als altres estanys. La gestió realitzada aconsegueix que els individus que no han estat 
capturats i resten a l’estany, es vegin afavorits per una disminució en la competència 
intraespecífica i una millora en la disponibilitat de recursos. Tot i l’augment en la taxa de 
creixement en els juvenils, es veurà una important manca d’individus adults com a resultat 
d’aquesta gestió.  
Com és d’esperar, aquest creixement que serà encara més accentuat al mes d’octubre, ja que a 
part del tractament d’eradicació realitzat també s’haurà realitzat el mostreig de juliol, disminuint 
encara més el nombre d’exemplars de la població. 
 
Pel que fa als altres estanys estudiats, aquests són poblacions que no han estat prèviament 
manipulades ni tractades, per tant és d’esperar que la taxa de creixement que presentin no sigui 
tan elevada com en el cas del Closell. En aquest cas, sí que hi haurà influència de la competència 
intraespecífica i els recursos disponibles es veuran limitats per l’elevada abundància de Phoxinus 
sp. El més rellevant d’aquests estanys on no hi ha pesca, són les longevitats màximes observades 
les quals poden arribar fins a 11 anys (Figura 12), ja que mai han estat gestionats. 
 
A Tres Estanys mig, es pot veure com el creixement presentat és el més elevat en comparació a la 
Bassa Nord i l’Estanyet Dellui, aquest fet pot ser explicat perquè la superfície i profunditat màxima 
presentada en aquest estany és la que pren valors més elevats. Per tant, és habitual que les 
poblacions que habiten zones més extenses  i profundes disposin de més disponibilitat de recursos. 
 
En relació a l’Estanyet Dellui, els resultats obtinguts són els esperats pel que fa a la poca 
representació d’individus a causa de la presència de la truita comunia (Salmo trutta, L.1989), el 
seu principal depredador. La coexistència entre les dues espècies fa que l’abundància del Phoxinus 
sp. es vegi greument afectada i no sigui gaire elevada, però alhora també fa que els pocs individus 
presents estiguin adaptats a viure i explotar aquest territori. Aquesta circumstància, podria ser la 
possible explicació a la presència dels valors més elevats en longevitat i L∞. Tot i això, es tracta 
d’una població sense una bona estructuració poblacional per la dinàmica establida entre 
depredador i presa. 
 
 
Respecte a la demografia, observant totes les taxes instantànies de mortalitat (Taula 7), s’aprecia 
com els valors representats més elevats són a l’estany del Closell, a causa del previ tractament 
realitzat en aquest estany. Aquest intent d’eradicació comporta com és evident, un augment en la 
taxa de mortalitat de la població en comparació als altres estanys sense previ tractament. S’ha 
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pogut comprovar com aquesta gestió també ha donat lloc a una manca d’individus de l’edat 0+ i 
per tant, una reducció considerable en la reproducció d’ aquesta població. 
 
Cal tenir en compte en el cas de l’estany del Closell, que aquests resultats no només són causats 
per la mort natural (M), sinó que també té una gran influència la mortalitat causada per la pesca 
que s’hi produeix (F). Per tant, ja és d’esperar que aquesta mortalitat sigui encara major a 
l’octubre on s’ha realitzat un mostreig més i s’ha reduït encara més la població. 
 
Pel que fa als altres estanys, on no hi ha pesca, la manca d’individus juvenils no pot ser explicada 
per la mortalitat sinó que és causada per la tècnica de mostreig emprada. A l’hora de realitzar el 
mostreig, les xarxes que es van fer servir no eren prous petites per agafar els individus de mida 
més petita. També podria ser la seva corresponent disposició en microhàbitats concrets, el factor 
que faria dificultosa la seva captura. Per tant, en les poblacions de Bassa Nord Dellui, Tres estanys i 
l‘Estanyet Dellui es veu com hi ha un clar problema de reclutament en els individus més petits, 
produint que hi hagi unes classes d’edat subrepresentades.   
 
Comparant aquesta taxa instantània de mortalitat entre aquestes tres poblacions on no s’ha 
pescat, s’observa que és la Bassa Nord de Dellui la que presenta el valor més elevat gràcies a les 
dimensions i profunditats presentades per l’estany. Aquests estanys tenen la característica de 
gelar-se quan arriba l’època hivernal, per tant com més extensos i profunds siguin menys efecte 
negatiu es produirà sobre ells i les seves corresponents poblacions. Així, ja té coherència el fet que 
Tres estanys sigui el que presenti una menor mortalitat, ja que es tracta de l’estany que presenta 
una major superfície i profunditat. 
 
En general les divergències entre sexes mostren valors de taxes instantànies de mortalitat més 
elevades  en mascles, sent la possible explicació al fet que les femelles en general presentin una 
major longevitat en comparació als mascles. Encara que, es podria dir que en general aquests 
gràfics de demografia poden no ser els esperats per la manca d’individus juvenils. 
 
 
Finalitzant, pel que fa als resultats en general, es pot dir que les diferències entre els valors 
obtinguts, tant de creixement com demografia també, poden ser degudes al fet que les espècies 
de Phoxinus sp. trobades en els diferents estanys no són les mateixes.  
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VI. CONCLUSIONS 
 

 
Concluding, significant differences exist in Phoxinus sp. growth and demography in the different 
lake populations of the Pyrenees, that can be explained by the limnological and morphometric 
characteristics of the lakes, not to mention the presence possibility of different species of Phoxinus 
sp. in the different lakes studied 
 
In the case of Closell, the initiated campaign on the eradication of the common minnow has 
obtained good results and has significantly reduced the population of Phoxinus sp., showing a 
considerable increase in their instantaneous rate of mortality. In addition, has been observed an 
absence of individuals at age 0+, showing a clear decrease on population’s reproduction. 
 
Regarding free fishing zones, the high observed longevity of its individuals is very remarkable, 
which presents very similar values to the ones observed in previous studies of Phoxinus sp. In the 
case of Closell, these longevities are not that high due to the eradication treatment practiced. 
 
Therefore, these studies are necessary to obtain the needed information about ecology and 
biology of the non-native species Phoxinus sp. for the correct qualification of the eradication 
campaigns, since is a not very known species and not studied in the Pyrenees lakes.  
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