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Resum  

SORELLÓ, Estudis al Medi Aquàtic S.L. és una empresa la qual està involucrada en el 

projecte Life + Limno Pirineus que té com a objectiu millorar l’estat de conservació de 

les espècies i els hàbitats aquàtics d’interès europeu en zones d’alta muntanya dels 

Pirineus (CEAB-CSIC, s.d.). 

Un dels objectius d’aquest projecte és l’estudi demogràfic de les poblacions d’espècies 

invasores, entre les quals hi ha la truita de rierol (Salvelinus fontinalis). Encara que ja 

s’han realitzat alguns treballs demogràfics, els resultats són de validesa poc fiable, fet 

relacionat possiblement amb el procediment utilitzat per determinar l’edat de l’espècie. 

Per tant, l’estudi aquí presentat se centrarà en la millora de la metodologia utilitzada per 

determinar l’edat de l’espècie estudiada (S. fontinalis)  mitjançant la lectura dels anells 

de les estructures òssies anomenades “otòlits” que proporcionen informació sobre l’edat. 

La combinació de l’edat obtinguda més la bases de dades sobre la longitud i el pes dels 

exemplars resultarà la informació adequada per efectuar l’estudi demogràfic.  

Per dur a terme l’estudi s’utilitzaran les mateixes mostres de les espècies introduïdes 

que ja es van utilitzar en els estudis previs de Dalmau Quera (2017) i de Berché Barceló 

(2017). Aquests exemplars van ser capturats en campanyes del mateix projecte 

esmentat anteriorment (Life + Limno Pirineus) en tres estanys d’alta muntanya del 

Pallars Sobirà executades durant l’any 2016 i 2017.  

Finalment, els resultats obtinguts en el nou estudi demogràfic podran ser comparats amb 

els resultats corresponents als estudis previs on s’espera que la nova tècnica de treball 

utilitzada per determinar l’edat mitjançant la lectura dels anells dels otòlits doni com a 

resultat una lectura i conseqüentment una edat més fiable. En conseqüència, serà 

possible comparar els diferents estudis demogràfics on s’espera l’observació d’unes 

diferències significatives relacionades amb el creixement, la mortalitat i la condició a 

causa de la subestimació de l’edat en els estudis anteriors.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

SORELLÓ, Estudis al Medi Aquàtic S.L. es una empresa la cual está involucrada en el 

proyecto Life + Limno Pirineus que tiene como objetivo la mejora del estado de 

conservación de las especies y los hábitats acuáticos de interés europeo en zonas de 

alta montaña de los Pirineos (CEAB-CSIC, s.d.).  

Uno de los objetivos de este proyecto es el estudio demográfico de las poblaciones de 

las especies invasoras, entre las cuales se encuentra la trucha de arroyo (Salvelinus 

fontinalis). Aunque ya se han realizado algunos trabajos demográficos, los resultados 

son de validez poco fiable, hecho relacionado posiblemente con el procedimiento 

utilizado para determinar la edad de la especie.  

Por lo tanto, el estudio aquí presentado se centrará en la mejora de la metodología 

utilizada para determinar la edad de la especie estudiada (S. fontinalis) mediante la 

lectura de los anillos de las estructuras óseas llamadas “otolitos” que proporcionan 

información sobre la edad. La combinación de la edad obtenida más la base de datos 

sobre la longitud y el peso de los ejemplares resultara la información adecuada para 

efectuar el estudio demográfico. 

Para realizar el estudio se utilizarán las mismas muestras de las especies introducidas 

estudiadas que ya fueron utilizadas en los estudios previos de Dalmau Quera (2017) i 

de Berché Barceló (2017). Estos ejemplares fueron capturados en campañas del mismo 

proyecto ya mencionado anteriormente (Life + Limno Pirineus) en tres estanques de alta 

montaña del Pallars Sobirà ejecutadas durante el año 2016 y 2017.  

Finalmente, los resultados obtenidos en el nuevo estudio demográfico podrán ser 

comparados con los resultados correspondientes a los estudios previos donde se espera 

que la nueva técnica de trabajo utilizada para determinar la edad mediante la lectura de 

los anillos de los otolitos dé como resultado una lectura y consecuentemente una edad 

más fiable. En consecuencia, será posible comparar los diferentes estudios 

demográficos donde se espera la observación de unas diferencias significativas 

relacionada con el crecimiento, la mortalidad y la condición debido a la subestimación 

de la edad en los estudios anteriores.  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

SORELLÓ, Estudis al Medi Aquàtic S.L. is a company which is involved in the Life + 

Limno Pirineus project, that aims to improve the conservation status of aquatic species 

and habitats of European interest in the high mountain areas of the Pyrenees (CEAB-

CSIC, s.d.). 

One of the objectives of this project is the demographic study of invasive species 

populations, amongst them the brook trout (Salvelinus fontinalis). Although some 

demographic work has already been realized, the obtained results seem to be not very 

reliable, possibly related to the procedure used to determine the age of the trout’s. 

Therefore, the here presented project is going to focus on the improvement of the 

methodology used to determine the age of the S. fontinalis by reading the rings of the 

bony structures called “otoliths” which provide information of the age.  Combining the so 

obtained age with length and weight of the fish will result in adequate data to realize the 

demographic study. 

To carry out the study the same samples of the introduced species, already used in 

previous studies  (Dalmau Quera, 2017; Berché Barceló, 2017) will be used. Such 

samples were captured in the context of the above-mentioned project (Life + Limno 

Pirineus) during 2016 and 2017 in three high mountain ponds of Pallars Sobirà. 

Finally the obtained data from the new demographic study will be compared with the 

corresponding results of previous studies. It is expected that the new technique for 

determining the age by reading the otolith rings will result in more reliable date regarding 

the ages of fish. In consequence it will be possible to compare the different demographic 

studies. It is expected that clear differences will be observed related to growth, mortality 

and physical condition due to the underestimation of age in the former studies.   
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Sorelló, projecte Life + LimnoPirineus  

SORELLÓ, Estudis al Medi Aquàtic S.L. és una empresa especialitzada en la prestació 

de serveis de consultoria tècnica-científica per la gestió i conservació d’espècies i 

ecosistemes aquàtics continentals. Ha assumit nombrosos projectes d’estudi i 

seguiment d’espècies autòctones i amenaçades, d’espècies exòtiques invasores, 

d’hàbitats fluvials, qualitat de l’aigua i de l’estat ecològic... entre d’altres.  

Un dels projectes amb el qual està treballant actualment és Life + LimnoPirineus. És un 

projecte LIFE + Naturalesa que té com a propòsit millorar l’estat de conservació 

d’espècies i hàbitats aquàtics d’interès europeu d’alta muntanya dels Pirineus. El 

projecte està cofinançat pel programa europeu LIFE +, que promou accions de 

conservació i recuperació d’hàbitats i espècies de flora i fauna en els espais protegits de 

la Unió Europea, integrats a la Xarxa Natura 2000 (CEAB-CSIC, s.d.). 

 

Aquest treball forma part del projecte esmentat anteriorment (Life + LimnoPirineus), el 

qual s’ha desglossat en diverses parts i aquest consisteix en la part V, on es determinà 

i compararà la demografia de la població de la truita de rierol (Salvelinus fontinalis), 

espècie invasora ja capturada en campanyes del mateix projecte durant el 2016 i 2017 

en tres estanys d’alta muntanya del Pallars Sobirà.  

1.2. Salvelinus fontinalis 

La truita de rierol, S. fontinalis de la família dels Salmònids, és una espècie exòtica 

originària de Nord Amèrica introduïda a Espanya a finals del segle XIX en els capçals 

d’alguns rius del Sistema Central, Cornisa Cantàbrica i els Pirineus (Ministerio de 

agricultura, alimentación y medio ambiente, 2013). Originalment viu en rius i llacs 

Figura 1. Logotip empresa SORELLÓ. 
Font:http://www.lifelimnopirineus.eu/es/projecte/socis
/sorello-estudis-al-medi-aquatic-sl 

Figura 2. Logotip projecte Life 
LimnoPirineus. 
Font:http://www.lifelimnopirineus.e
u/es/projecte/socis/sorello-estudis-
al-medi-aquatic-sl 
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d’aigües molt fredes, fet que li permet una bona capacitat d’adaptació als llacs dels 

Pirineus (CEAB-CSIC, s.d.). 

És una espècie introduïda per a la pesca esportiva, la forma més habitual és a través de 

la translocació il·legal. És considerada invasora perquè produeix grans impactes sobre 

els hàbitats aquàtics, ja que consumeix molt zooplàncton, macroinvertebrats i algues. 

També crea un impacte el fet que és un depredador d’espècies autòctones de peixos i 

amfibis, principalment sobre les seves poblacions en les llacunes d’alta muntanya. 

Presenta una alimentació molt variada, pot alimentar-se des d’insectes aquàtics 

(principalment quan són juvenils) fins a petits vertebrats com amfibis i peixos quan 

assoleixen mides majors. És una espècie oportunista voraç.  

La reproducció es produeix entre octubre i desembre amb una incubació d’una durada 

d’uns 100 dies amb una temperatura de l’aigua òptima que oscil·la entre 5 i 10 °C. 

(Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 2013).  

S. fontinalis té una longitud mitjana d’uns 26,4 cm i una longitud màxima de 86 cm, el 

pes màxim publicat és de 8 kg i l’edat màxima reportada de 24 anys (Luna & Torres, 

s.d.). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.3. Zona d’estudi 

L’estudi demogràfic es realitza a partir de mostres representatives (Dalmau Quera, 2017; 

Berché Barceló, 2017) de l’estany de Subenuix, l’estany de Senó i l’estany de Colatx, 

els quals són tres estanys de l’Alt Pirineu (Figura 4) dins del Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000.  

Figura 3. Salvelinus fontinalis. Font: https://www.fishbase.de 
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1.3.1. Estany de Subenuix 

L’estany de Subenuix (amb una latitud de 42° 34’ 19.452” N i una longitud de 0° 59’ 

14.676” E) es troba a una altitud de 2.198 m, representa una àrea de 0,023 km2 i té una 

longitud màxima de 0,325 km (Castillo Jurado, 1992).  

Presenta un interès comunitari de les aigües estancades oligotròfiques (molt poc 

mineralitzades) i està situat dins la zona de protecció estricta del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el qual significa que és una zona on actualment 

la pesca està prohibida.  

En aquest estany hi ha una població de truita de rierol (S. fontinalis) introduïda en la 

zona l’any 1969  (CEAB-CSIC, s.d.). 

Figura 4. Mapa de la zona d’estudi amb la localització dels tres estanys mostrejats (Estany de Subenuix, Estany de 
Senó i Estany de Colatx). Font: Elaboració pròpia a partir de mapes a diferents escales de http://www.icc.cat/vissir3/ 
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1.3.2. Estany de Senó 

L’estany de Senó (amb una latitud de 42° 42’ 42” N i una longitud de 01° 19’ 23” E) es 

troba a una altitud de 2.128 m, representa una àrea de 0,059 km2 i té una longitud 

màxima de 0,383 km (Castillo Jurado, 1992).  

Està situat a l’Alt Pallars, a la Collada de Senó, on segons dades del Visor de pesca 

continental de la Generalitat de Catalunya, és una zona de pesca controlada on hi pot 

haver pesca però sense provocar la mort dels individus (DARP, s.d.).  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1.3.3. Estany de Colatx 

L’estany de Colatx (amb una latitud de 42° 43’ 04” N i una longitud de 01° 19’ 26” E) es 

troba a una altitud de 2.209 m, representa una àrea de 0,020 km2 i té una longitud 

màxima de 0,245 km (Castillo Jurado, 1992).  

Figura 5. Estany de Senó. Font: 
https://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-1364-
Estany%20de%20Sen%C3%B3.html 

Figura 4. Estany de Subenuix. Font: 
http://www.lifelimnopirineus.eu/ca/ambients/punts-
actuacio/estany-de-subenuix 

https://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-1364-Estany%20de%20Sen%C3%B3.html
https://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-1364-Estany%20de%20Sen%C3%B3.html
http://www.lifelimnopirineus.eu/ca/ambients/punts-actuacio/estany-de-subenuix
http://www.lifelimnopirineus.eu/ca/ambients/punts-actuacio/estany-de-subenuix
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Està situat a l’Alt Pallars, a la Collada de Senó, on segons dades del Visor de pesca 

continental de la Generalitat de Catalunya, és una zona de pesca controlada on hi pot 

haver pesca però sense mort dels individus (DARP, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIVES 

The main objective of this project consists of the improvement of the methodology 

technique used to determine the age of the studied specie (S. fontinalis) by reading the 

rings of the bony structures (otoliths) in previous studies (Dalmau Quera, 2017; Berché 

Barceló, 2017).  

Therefore, it also presents a demographic ecology work. Combining the age of the 

samples with the length and weight data, will obtained the information of the growth, 

mortality and physical condition. The demographic results will compared between the 

three high mountain ponds studied.  

Finally, will realized the discussion and comparison with the corresponding results of 

previous studies mentioned. Despite of the amount of work implies the new methodology, 

is expect to achieve better results.   

 

3. METODOLOGIA 

Es treballarà sobre els otòlits (apartat 3.1.) i no amb les escates ni altres estructures 

òssies perquè s’ha comprovat que amb aquesta espècie és el més òptim i a més a més, 

es disposa d’individus ja capturats amb les mostres extretes.  

Figura 6. Estany de Colatx. Font: 
https://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-1365-
Estany%20de%20Colatx.html 

https://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-1365-Estany%20de%20Colatx.html
https://www.lacsdespyrenees.com/es/lac-1365-Estany%20de%20Colatx.html
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Fins ara s’havia analitzat amb l’otòlit sencer, la qual cosa té avantatges com l’agilitat de 

treball però inconvenients com l’opacitat que presenta, és a dir, els anells no estan ben 

definits i són poc visibles. Per tant, es proposa perfeccionar la metodologia mitjançant la 

introducció d’una tècnica de treball diferent d’inspecció dels otòlits, la qual consisteix en 

l’obtenció d’una secció fina de la mostra de cada individu. 

3.1. Otòlit  

Per realitzar la lectura dels anells i obtenir dades sobre les edats les quals proporcionen 

una part de la informació sobre la demografia de la població de l’espècie estudiada (S. 

fontinalis), s’han utilitzat els otòlits (també coneguts com a ossos de l’oïda). Els otòlits 

són unes estructures òssies que tenen els peixos que els permet orientar-se i mantenir 

l’equilibri. La majoria contenen més d’un 95% en pes de carbonat de calci, entre un 3 i 

un 5% de matriu orgànica i menys d’un 1% d’impureses no orgàniques (Campana, 

2004). 

Aquestes estructures de tres dimensions no sempre creixen a ritme constant sinó que 

varien segons la quantitat de matèria orgànica de cada capa, cosa que provoca una 

alternació de zones opaques amb zones translúcides (Campana, 2004) que 

corresponen als estius i als hiverns, és a dir, aquestes variacions indiquen les èpoques 

de creixement (mesos més calorosos) i les èpoques d’estancament en el creixement 

(mesos més freds), formant així els anells amb els quals s’estima l’edat del peix.  

Segons González & María Jimena (2011) a les publicacions Campana & Neilson (1985) 

Gutiérrez & Morales-Nin (1986) i Radtke & Shafer (1992) s’afirma que el creixement de 

l’otòlit és el resultat de la interacció entre la taxa de creixement del peix i els efectes de 

les condicions ambientals.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de  
l’estructura d’un ’otòlit del 
ordre dels 
Salmoniformes. Font: 
http://www.dfo-
mpo.gc.ca/Library/27847
9.pdf Figura 9. Fotografia d’un otòlit sencer de S. fontinalis. Font: 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/278479.pdf 
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3.2. Prèvia obtenció i extracció de les mostres 

Les mostres analitzades a partir de les quals s’extreu la informació per a aquest estudi 

es van obtenir prèviament durant una campanya de mostreig, que va tenir lloc a l’estiu 

del 2016 per l’estany de Subenuix i Senó, i l’estiu del 2017 per l’estany de Colatx.  

A Subenuix, es va executar una captura intensiva i es van dur a terme jornades 

d’extraccions les quals van ser durant pocs dies del mes de juliol on es va practicar 

pesca elèctrica i pesca a partir de xarxes i trampes (Berché Barceló, 2017). En canvi, a 

Senó i a Colatx només es va mostrejar un sol dia i es va utilitzar un mètode de captura 

que només consistia a utilitzar xarxes i trampes. Un cop capturats els individus es 

col·locaven a unes bosses etiquetades i hermètiques, els quals posteriorment es 

procedien a congelar.  

En el moment de l’extracció, es van descongelar els exemplars tenint cura de 

l’etiquetatge marcat el qual identifica cada individu capturat.  

El mètode que es va utilitzar per a extreure l’otòlit va ser la realització d’un tall 

transversal al crani i amb unes pinces s’extreia el cervell i seguidament els otòlits 

amb compte de no trencar-los. Un cop extrets i netejats amb cura, es col·locaven 

dins un tub eppendorf etiquetat segons corresponia per a cada mostra de cada 

exemplar (Dalmau Quera, 2017).  

Figura 10. Esquema de la localització i l’estructura dels otòlits. 
Font: http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/278479.pdf 
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3.3. Preparació dels otòlits 

A causa del fet que s’està parlant d’unes estructures òssies amb unes dimensions molt 

petites que oscil·len entre 0,5 i 4 mm, es procedeix a incloure l’otòlit dins de resina per 

tal de poder facilitar la seva manipulació de treball. 

3.3.1. Resina de polièster 

La primera resina amb què s’ha treballat és la resina de polièster, la qual s’endureix amb 

un catalitzador anomenat peròxid de benzoïl. 

Abans de procedir a incloure l’otòlit dins la resina, es fan un seguit de proves amb un 

simple tap d’ampolla per a obtenir una familiarització amb el propi producte i així també 

aconseguir unes quantitats (tant de resina com de catalitzador) òptimes en la barreja per 

a poder efectuar correctament el procediment sense perdre cap mostra. Així doncs, es 

realitzen diverses proves amb una quantitat exacta de resina però amb variacions 

respecte a la quantitat de catalitzador per així trobar la quantitat precisa amb què s’obté 

un millor resultat. Aquestes quantitats es mesuren amb xeringues de pocs mil·lilitres i 

duu a terme la barreja en un recipient net on finalment, amb l’ajuda d’una pipeta, es 

diposita dins dels taps d’ampolla utilitzats per a la prova.  

El resultat més òptim obtingut és que cada 3 ml de resina s’han d’afegir 0,15 ml de 

catalitzador. Un cop executat aquest petit pas (però no menys important) es procedeix 

a fer les mostres amb els otòlits.  

Amb l’ajuda d’uns motlles “Double-end Mold, PELCO ®” (Figura 11) s’inclou una capa 

de resina a cada cavitat però només fins a la meitat. Gràcies al catalitzador, aquesta 

resina s’asseca molt ràpidament (entre 10 i 15 minuts) i un cop endurida es procedeix a 

col·locar a la superfície un otòlit a cada cavitat de tal manera que quedi centrat. Un cop 

col·locats correctament s’afegeix la capa superior de resina de tal manera que l’otòlit 

queda just al centre del que ve a ser la “pastilla” de resina, tant horitzontalment com 

verticalment. D’aquesta manera s’aconsegueix una millor manipulació de treball de 

l’otòlit.  

A causa del fet que és una resina tòxica i amb una certa complicació de treball (ja que 

pel resultat que es vol obtenir no hi ha una mesura exacta dels productes), s’ha procedit 

a fer un canvi de material amb una resina trobada posteriorment que resulta ser molt 

menys tòxica i molt més senzilla i afable per a treballar-hi (apartat 3.3.2.). 
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3.3.2. Resina de cristalls Gédéo 

Aquest segon producte es tracta d’una resina cristall transparent que s’utilitza per a la 

mateixa finalitat que la comentada posteriorment de polièster. Com ja s’ha esmentat, es 

procedeix a aquest canvi de material gràcies al fet que aquesta nova resina presenta un 

mètode molt més exacte i senzill per a treballar, ja que té unes quantitats establertes de 

cada producte i a més a més, no presenta una toxicitat tan elevada. 

En un recipient net i sec es diposita una dosis de l’enduridor de cristalls Gédéo (mesurat 

amb una cullera dosificadora ja inclosa en el kit del producte), seguidament s’afegeixen 

dues dosis de la resina de cristalls Gédéo i es porta a terme la barreja dels components 

tenint en compte utilitzar el producte que queda a les parets de l’envàs. Si la barreja és 

incompleta, no garanteix l’enduriment del producte per tant, és important executar 

correctament aquest pas i amb cura, ja que s’ha de procurar que no es formin bombolles 

(si la barreja es realitza amb energia, és a dir, ràpidament, es crearan bombolles no 

desitjades). Per finalitzar la mescla es diposita en un segon recipient i es barreja 

novament per garantir l’homogeneïtat del producte i un enduriment òptim. Es pot 

comprovar que la barreja s’ha acomplit adequadament quan el producte agafa un 

aspecte transparent.  

Un cop obtinguda la mescla, es diposita en motlles (“Double-end Mold, PELCO ®”) amb 

el mateix procediment que la resina de polièster anteriorment explicada, primerament 

fent una base fins a la meitat de la cavitat i un cop sec dipositar l’otòlit per finalment 

acabar d’omplir la cavitat deixant l’otòlit col·locat just al centre (Figures 12, 13 i 14).  

 

Figura 11. Motlle “Double-end Mold, 

PELCO ®” amb resina i l’otòlit al 
centre. Font: Pròpia 
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L’únic inconvenient d’aquest producte en comparació amb l’anterior (resina de polièster) 

és el major temps que tarda a endurir, ja que tarda 12 hores a endurir-se la superfície i 

24 hores per l’enduriment total (tot i que és progressiu i pot variar segons la temperatura 

ambient). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

3.4. Secció transversal 

L’objectiu d’aquest pas és l’obtenció d’una secció transversal de la part central de l’otòlit 

(Figura 16) per així poder obtenir una lectura més precisa, ja que els anells són molt 

més visibles i fàcils d’identificar que en la lectura simple on s’observa l’otòlit sencer 

(Figura 29).  

 

 

Figura 151. Otòlit inclòs en resina 
col·locat al centre tan vertical com 
horitzontalment. Font: Pròpia 

Figura 12. Motlle amb la primera 
base de resina. Font: Pròpia 

Figura 13. Otòlits col·locats al centre 
sobre la base de resina (un cop 
seca). Font: Pròpia 

Figura 14. Otòlits tapats per la capa 
superior de resina, a punt per 
deixar assecar. Font: Pròpia 
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Un cop obtinguda la “pastilla” de resina amb l’otòlit dins (Figura 15), arriba el moment de 

realitzar el tall transversal pel centre. Amb unes pinces se subjecta per procedir a fer un 

tall a prop del centre amb la serra de disc (Figura 17). Un cop executat aquest primer 

tall, ve el pas de polir amb l’ajuda d’un trepant a bateria en el qual es col·loca un paper 

de vidre de P-240 amb el que es poleix per la part on s’ha efectuat el tall per tal d’acabar 

d’arribar al centre (Figura 18). Posteriorment, amb el mateix sistema però amb un paper 

de vidre de P-800 (Figura 19) s’acaba de fer un polit net, és a dir, s’intenta aconseguir 

un tall amb el mínim de ratllades possibles, ja que així no distorsionaran la visualització 

dels anells quan pertoqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Polit amb paper de 
vidre P-240. Font: Pròpia 

Figura 17. Tall amb la serra de 
disc. Font: Pròpia 

Figura 19. Polit amb paper de 
vidre  P-800. Font: Pròpia 

Figura 16. Otòlit de S. fontinalis amb la posició del centre 
(groc) i la secció transversal (vermell). Font: Elaboració 
pròpia a partir d’una fotografia original de http://www.dfo-
mpo.gc.ca/Library/278479.pdf  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/278479.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/278479.pdf
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Un cop realitzada aquesta primera part del tall es procedeix a fer el mateix però per 

l’altre extrem per així obtenir una secció fina del centre de l’otòlit. Així doncs, s’enganxa 

la pastilla amb un adhesiu universal instantani en un portaobjectes per la part on ja s’ha 

tallat i polit (Figura 20). Un cop fixat s’efectua novament el tall amb la serra de disc i el 

polit amb el paper de vidre P-240 i P-800 per finalment, obtenir el resultat esperat (Figura 

21) i preparat per procedir a la lectura dels anells. 

A més a més, per obtenir una lectura més clara i intentar eliminar les ratllades que 

provoca el tall i polit de la mostra, s’ha comprovat que amb l’aplicació d’una pinzellada 

fina d’esmalt d’ungles transparent, el resultat de la visualització millora notablement.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

3.5. Lectura dels anells 

Un cop executat tot el procediment per obtenir la mostra resultant preparada per ser 

observada i poder-ne identificar els anells, es procedeix a fer el recompte d’aquests per 

a cada individu.  

Per realitzar l’observació en un inici es va utilitzar una lupa binocular, però més endavant 

es va trobar un nou mètode més eficaç, és a dir, que la lectura dels anells era més clara. 

Aquest nou mètode es basa en un microscopi digital (Figura 23) anomenat Dino-lite 

(amb dos rangs d’augment: 20x~50x i 200x), el qual disposa d’una càmera la qual es 

connecta amb un ordinador (Figura 22) per tal de visualitzar-ho en pantalla, ja que no 

disposa d’un sistema ocular directe.  

Per la lectura dels anells s’ha utilitzat un mètode que consisteix a crear un índex de 

confiança el qual té un rang de valors que va de 0 a 2. Quan es dóna un valor de 0 a la 

lectura significa que és dolenta o nul·la, el valor 1 equival a una lectura mitjana i finalment 

2 que és quan la lectura és molt clara, quan els anells es veuen clarament definits (Figura 

24, 25 i 26).  

Figura 20.Adheriment de la mostra 
al portaobjectes. Font: Pròpia 

Figura 21. Resultat final 
preparat per la lectura dels 
anells. Font: Pròpia 
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A la figura 24 es disposa d’un otòlit amb un nivell de confiança de 2 on es poden observar 

més fàcilment els anells, les línies fines que s’observen de color més clar. Així doncs, 

tal com es pot contemplar en aquest exemplar, es pot afirmar amb claredat que conté 4 

anells de creixement. 

3.6. Familiarització prèvia  

Tota la metodologia treballada requereix una prèvia familiarització molt important amb 

el que ve a ser l’estructura òssia analitzada; l’otòlit de l’espècie estudiada. Aquesta 

familiarització consisteix a conèixer bé tot el que és l’estructura òssia, saber situar amb 

facilitat el centre (Figura 16) i poder identificar l’otòlit esquerre i el dret, ja que si es 

disposa dels dos otòlits d’un individu, per aquest estudi s’ha escollit analitzar l’esquerre.  

Aquesta prèvia familiarització vindria a ser efectuada a partir d’una lectura simple de 

l’otòlit (s’observa l’otòlit sencer) el qual es col·loca dins d’una placa de vidre i se 

submergeix en oli. Seguidament es passa a l’observació a través de la lupa binocular on 

es pot realitzar una visualització més augmentada i detallada. 

Figura 24. Otòlit (fotografiat amb el 
microscopi digital Dino-lite) amb un 
nivell de confiança de 2. Font: Pròpia 

Figura 25. Otòlit (fotografiat amb el 
microscopi digital Dino-lite) amb un 
nivell de confiança de 1. Font: 
Pròpia 

Figura 26. Otòlit (fotografiat 
amb el microscopi digital 
Dino-lite) amb un nivell de 
confiança de 0. Font: Pròpia 

Figura 22. Lectura dels anells amb el microscopi 
digital Dino-lite. Font: Pròpia 

Figura 23. Microscopi digital 
Dino-lite. Font: 
https://www.dino-
lite.com/products_detail.php?in
dex_m1_id=9&index_m2_id=11
&index_id=46 

https://www.dino-lite.com/products_detail.php?index_m1_id=9&index_m2_id=11&index_id=46
https://www.dino-lite.com/products_detail.php?index_m1_id=9&index_m2_id=11&index_id=46
https://www.dino-lite.com/products_detail.php?index_m1_id=9&index_m2_id=11&index_id=46
https://www.dino-lite.com/products_detail.php?index_m1_id=9&index_m2_id=11&index_id=46
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3.7. Anàlisi de dades 

Els resultats obtinguts de les lectures executades dels exemplars de S. fontinalis s’han 

treballat conjuntament amb dades de la longitud furcal i el pes de cada individu 

obtingudes en projectes anteriors realitzats per SORELLÓ.  

Per portar a terme les anàlisis estadístiques s’ha utilitzat el programa SPSS Statistics.  

3.7.1. Creixement 

Per realitzar la corba de creixement, els anells comptabilitzats s’han de passar a anys 

per tant, es fixa una data de naixement estimada (concretament el 30 de gener) i a partir 

de la qual es calcula una edat exacta (amb decimals) de cada individu. Seguidament, a 

partir de l’edat de cada exemplar s’ajusta conjuntament amb la longitud furcal per al 

model de creixement de Bon Vertalanffy. 

 

 

  

  

En l’equació de Von Bertalanffy, Lt és la longitud a l’edat t i L∞, K i t0 són els paràmetres 

que determinen la forma de la funció. L∞ representa la longitud màxima assolible o 

longitud asimptòtica, K  la velocitat en què s’hi acosta i t0 l’edat teòrica en què la longitud 

és zero (Pou Rovira, 2004).  

En aquest estudi es considera que t0 és igual a 0 per tal que l’equació passi per l’origen 

de coordenades. Així doncs, es pot considerar com a eliminada la t0 de l’equació.  

3.7.2. Mortalitat, model de supervivència 

La mortalitat per a cada estany estudiat, és a dir, per a cada població analitzada, és 

calculada a partir de l’Equació 2 fent el logaritme neperià per tal d’aconseguir una relació 

lineal (Equació 3). 

 

 

 

 

Amb aquest model es pot descriure el decreixement en nombre (Nt) d’una cohort 

d’individus en relació a l’edat o temps (t) transcorregut des de la seva aparició, o des 

d’un moment inicial qualsevol, en el qual la població és N0. A més a més, s’assumeix 

Lt = L∞(1−𝑒−K(t−to)) 

Equació 1. Equació del model 
de Von Bertalanffy 

Nt = N0 · 𝑒− z t  

Equació 2. Equació del model 
de supervivència 

Ln Nt =z · t + N0 
  

Equació 3. Equació del model 
de supervivència amb el 
logaritme neperià per 
linealitzar 
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que la taxa de mortalitat és proporcional al conegut paràmetre Z, la taxa instantània de 

mortalitat (Pou Rovira, 2004). 

3.7.3. Condició, model al·lomètric 

Per analitzar la condició se segueix el model al·lomètric (Equació 4) amb la 

transformació logarítmica per linealitzar (Equació 5).  

 

 

 

 

 

En el model al·lomètric W fa referència al pes (que serà la variable depenent), L a la 

longitud que en aquest cas és la furcal (la qual serà la covariable) i els paràmetres a i b 

són les constants.   

 

4. RESULTATS 

4.1. Lectura dels anells 

En treballs previs on s’ha estudiat la mateixa espècie (S. fontinalis) a l’estany de 

Subenuix (Berché Barceló, 2017) i en l’estany de Senó (Dalmau Quera, 2017) també 

s’ha realitzat una lectura dels anells dels otòlits mitjançant una metodologia diferent de 

la d’aquest treball, la qual consisteix en una lectura externa, és a dir, amb l’otòlit sencer. 

Així doncs, això permet fer una comparació entre les dues lectures; l’externa, que ve a 

ser l’otòlit sencer, amb la interna (metodologia realitzada en aquest projecte), que és 

l’otòlit seccionat transversalment.  

De l’estany de Colatx no s’ha efectuat cap altra lectura en cap projecte o treball previ, 

per tant, no es pot dur a terme la comparació, és a dir, la diferència entre la lectura de 

l’edat interna amb l’externa.  

W = a · L b  Log W = Log a + b · Log L 

Equació 3. Equació del model 
al·lomètric en transformació 
logarítmica per linealitzar 

Equació 3. Equació del model 
al·lomètric. 
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Tal com es pot observar en el cas de Subenuix (Figura 27), la diferència entre l’edat 

interna amb l’edat externa dels individus arriba fins a 8 anys, en canvi, a Senó (Figura 

28) arriba als 7 anys de diferència com a màxim. Aquestes són diferències elevades i 

per tant, molt significatives.  

Així doncs, aquests resultats indiquen que a mesura que és més vell l’exemplar, és a 

dir, a mesura que augmenta l’edat, més gran és la diferència entre la lectura interna amb 

l’externa.  

Figura 28. Gràfic de dispersió on es relaciona la diferència entre la lectura de l’edat 
interna i l’externa amb la lectura de l’interna. Lectures extretes d’individus de l’estany 
de Senó. Font: Pròpia 

Figura 27. Gràfic de dispersió on es relaciona la diferència entre la lectura de l’edat 
interna i l’externa amb la lectura de l’interna. Lectures extretes d’individus de l’estany 
de Subenuix. Font: Pròpia 
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4.2. Creixement 

A partir de les edats obtingudes es poden comparar les diferències en el creixement dels 

exemplars estudiats en les tres poblacions (en els tres estanys).  

S’ajusta una corba de creixement per a cada població a través del model de Von 

Bertalanffy (Equació 1) el qual és un model de regressió no lineal amb el que es pot 

relacionar l’edat amb la longitud furcal de cada individu.  

Si es comparen les taxes de creixement de cada estany (k), es pot observar com Senó 

presenta la taxa més elevada (Taula 1) i la corba d’ajustament predita per la regressió 

no lineal del model de Von Bertalanffy més pronunciada (Figura 30) tot i que s’estabilitza 

a una edat més petita, és a dir, s’estabilitza més aviat en comparació als altres dos 

estanys. Per altra banda, el que presenta la taxa de creixement més petita és l’estany 

de Colatx que conseqüentment, és el que té menys pendent en la corba d’ajustament.  

Pel que fa a les longituds màximes (Taula 1), Subenuix és l’estany que la presenta més 

petita però les diferències no són significatives, no hi ha una variació significativa entre 

els estanys.   

 K L∞ R2 

Subenuix 0,645 anys-1 187,796 mm 0,874 

Senó 0,754 anys-1 210,198 mm 0,186 

Colatx 0,304 anys-1 214,896 mm 0,289 

 
Taula 1. Resultats de la taxa de creixement (K), la longitud màxima (L∞) i el coeficient de determinació (R2) 
per a cada estany estudiat. Font: Pròpia 

  

 

Figura 29. Diferència entre un otòlit sencer i un otòlit seccionat transversalment (diferencia entre una 
lectura externa i una lectura interna). Visualització en negatiu. Imatges a diferents augments. Font: 
Pròpia.  
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Figura 30. Corbes d’ajustament predites per la regressió no lineal del model de Von 
Bertalanffy relacionant l’edat amb la longitud furcal de cada exemplar. Font: Pròpia.   
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4.3. Mortalitat 
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Figura 31. Nombre de captures linealitzat (ln C) relacionat amb l’edat (en anys) creant 

una recta de regressió on el pendent correspon a la taxa de mortalitat (Z) per la 

població de S. fontinalis a cada estany estudiat. Font: Pròpia. 
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En els gràfics representats sobre la mortalitat (Figura 31) s’hi troben dades de color gris 

les quals són les que no s’han tingut en compte a l’hora d’obtenir els resultats de la recta 

de regressió, ja que no eren prou representatives pel fet que l’abundància de les mostres 

no era representativa del que realment hi hauria a l’estany. Aquest fet és degut a que 

són edats molt primerenques les quals queden refugiades al litoral de l’estany per 

sobreviure a la depredació.  

A Subenuix s’obté un valor de taxa de mortalitat (Z) de 0,3606 anys-1, a Senó de 0,3307 

anys-1 i a Colatx de 0,5262 anys-1. Com es pot observar, a Subenuix i Senó s’obtenen 

uns valors molt similars a diferència de Colatx, que presenta una taxa de mortalitat més 

elevada.   

4.4. Condició 

La condició s’ha analitzat a partir de tots els exemplars dels quals es disposava la 

longitud furcal i el pes. En el cas de Colatx i Senó són pràcticament tots els exemplars 

dels quals s’ha pogut estimar les edats a partir dels anells. En canvi, en el cas de 

Subenuix, hi ha molts més exemplars que s’han pogut afegir per portar a terme aquesta 

anàlisi pel fet que allà no només es va executar un mostreig, sinó que es feia una 

operació de radicació.  

Es comparen els diferents grups poblacionals utilitzant un model d’ANCOVA (anàlisi de 

covariància) per analitzar el pes com a variable depenent, però cal extreure l’efecte de 

la longitud de manera que s’introdueix com a covariable i una sèrie de factors; l’estany i 

en segon lloc l’edat per comprovar si hi ha diferències els grups poblacionals. Es calcula 

una mitjana ajustada pel pes a cada estany.  

Un cop s’ha comprovat que hi ha homogeneïtat de pendents, es pot procedir a realitzar 

la comparació entre els factors. 

La primera anàlisi que s’ha efectuat ha estat introduint la possible interacció entre estany 

i la covariable longitud transformada logaritmicament. A causa del fet que el resultat ha 

estat no significatiu, es repeteix l’anàlisi sense aquesta interacció i centrant-lo en l’efecte 

de la covariable i el factor.  

En els Salmònids no hi sol haver molta diferència respecte al sexe, ja que totes les 

proves introduint el sexe que s’han efectuat en treballs previs (p.e.: Llenas Turet, 2018) 

han sortit diferències no significatives. Per tant, en aquest cas no es diferencien per 

sexes.  
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Tal com es pot observar (Figura 32), s’obtenen uns resultats que indiquen que a l’estany 

de Senó és on hi ha més bona condició seguidament de Subenuix, entre els quals no hi 

ha diferències significatives. Ara bé, Colatx sí que mostra diferències significatives 

respecte als dos anteriors, ja que presenta una condició més baixa. Globalment, el factor 

estany té més efecte amb Colatx i lleugerament amb Subenuix respecte Senó.  
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Figura 32. Mitjana ajustada de la condició dels individus per a cada estany. Font: pròpia.  
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Figura 33. Mitjana ajustada de la condició dels individus per edats i estany. Font: pròpia 
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Les barres d’error, és l’error típic d’aquesta estimació, de la condició amb la mitjana 

ajustada de la variable depenent logaritme del pes. Com més casos, és a dir, com més 

exemplars hi ha, més estreta és la barra d’error, en canvi, com menys casos més 

amplitud presenta.  

Tant per Senó com per Subenuix no hi ha un clar patró de variació al llarg de l’edat 

(Figura 33), és a dir, no hi ha una variació ontogènica. En canvi, per Colatx sí que 

presenta una certa variació que tal com es pot observar augmenta al principi, per tant, 

els petits estan prims i van augmentant fins a arribar als 4 anys que posteriorment 

disminueixen a mesura que augmenta l’edat.  

En general però, sí que s’aprecia una tendència a disminuir la condició a mesura que 

augmenta l’edat, exceptuant els dos casos d’11 i 12 anys de Subenuix els quals són poc 

representatius, ja que només es tenen 2 exemplars de cada edat.  

 

5. DISCUSSIÓ 

5.1. Lectura dels anells 

Les diferències obtingudes entre l’edat interna i l’edat externa podria semblar que és 

degut al fet que com més anys té, més possibilitats hi ha de cometre un error de lectura, 

però realment el que se succeeix és que com més vell és l’individu més difícil és en els 

otòlits sencers (lectura externa) fer-hi una lectura correcta i veure-hi tots els anells. Per 

tant, amb la lectura de l’edat interna, és a dir, amb la secció transversal, és més fàcil 

realitzar aquesta lectura perquè són visibles aquests anells que en la lectura externa no 

ho són.  

Una diferència d’1, 2 o -1, -2 anys és normal, ja que en aquest cas es tracta de diferents 

lectors i sempre hi ha una variació mínima. Però en aquest cas, també ens trobem amb 

diferències més grans de dos anys les quals surten a partir d’una certa edat, dels 4 anys, 

i s’arriba fins a 8 anys de diferència, un nombre important pel fet que és una variació 

elevada. Per tant, això indica que la lectura externa en general és més errònia i com 

més vell és l’exemplar més augmenta aquest error. A més a més, segons Llenas Turet 

(2018) a les publicacions Smith (1968), Bedford (1983) i Easey & Millner (2008), es pot 

corroborar que la lectura d’una secció transversal és més fiable que una lectura de 

l’estructura sencera.    
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5.2. Creixement  

Si no es permet la pesca, el creixement és el que l’estany ecològicament permet, en 

canvi, si s’hi permet la pesca, és el que l’estany ecològicament permet més aquella 

pressió sostinguda de la pesca que més o menys estiu rere estiu és la mateixa. A més 

a més, cal afegir que tot i que s’ha comentat que oficialment i legalment aquesta pesca 

és sense mort, s’ha comprovat que a la pràctica malauradament no se segueix del tot 

aquesta normativa. 

Respecte als resultats de la taxa de creixement (k) que s’han obtingut (Taula 1) es pot 

comprovar com Senó i Subenuix són els que la presenten més elevada amb una corba 

d’ajustament més pronunciada i una estabilització a una edat més jove en comparació 

a Colatx, per tant, el que significa és que en aquests estanys, els individus creixen més 

ràpidament. Sí que és cert però, que a Subenuix la taxa de creixement és una mica més 

baixa que a Senó i aquest fet es podria explicar amb la densitat, ja que Subenuix 

presenta una densitat d’individus més elevada comportant la competència 

interespecífica.  

En canvi, Colatx sí que presenta una diferència notable de la taxa de creixement. Una 

possible explicació vindria a ser que Colatx, pel que fa a la superfície i altitud, és l’estany 

més petit i el que es troba més amunt, amb tal conseqüència que pot presentar una 

inèrcia tèrmica diferent gràcies al fet que pot tenir una cobertura de gel important, més 

gruixuda i més duradora. És a dir, com més alt es troba l’estany més tarda a 

descongelar-se i per tant, fa que la massa d’aigua tingui unes temperatures molt baixes 

durant més temps, fet que comporta a un període de creixement més curt (el període de 

creixement és en mesos calorosos).  

A més a més, també cal comentar que Subenuix presenta una estabilitat bastant 

elevada, ja que a l’hivern sempre es congela i descongela igual, de peix només hi trobem 

l’espècie S. fontinalis, no està comunicat amb cap riu... en definitiva, és un estany 

bastant estable i conseqüentment pot ser una de les raons que fa deduir que aquesta 

població visqui bastant més anys que les altres poblacions, ja que com es pot corroborar 

amb dades bibliogràfiques (Luna & Torres, s.d.) l’edat màxima registrada és de 15 anys, 

i en aquest cas de Subenuix es troba fins a 12 anys, la qual s’apropa molt a la màxima 

i per tant, és significatiu.  

Respecte al coeficient de determinació, el resultat depèn de la naturalesa de les dades 

obtingudes, no fa més confiable el resultat sinó més precís. La dispersió general que es 

presenta al voltant de la corba predita de creixement és elevada, és a dir, per una 

mateixa edat, la variació de longituds és notable. Això sembla ser típic de les poblacions 
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que s’estan analitzant de S. fontinalis perquè això no passa amb altres Salmònids com 

per exemple amb la truita comuna (Salmo trutta) (Llenas Turet, 2018). Aquest fet podria 

explicar el baix valor del coeficient de determinació, tot i que Subenuix el presenta alt 

probablement a causa de les dades disponibles que inclouen exemplars més joves que 

no estan disponibles en els altres dos estanys.  

 K L∞ 

Subenuix 0,645 anys-1 187,796 mm 

Senó 0,754 anys-1 210,198 mm 

Colatx 0,304 anys-1 214,896 mm 
 

Taula 2. Resultats obtinguts per a les poblacions estudiades. Font: Pròpia 

 K L∞ 

Subenuix 0,744 anys-1 194,742 mm 

Senó 0,921 anys-1 211,336 mm 
 

Taula 3. Resultats obtinguts en un treball anterior (Dalmau Quera, 2017). Font: Pròpia 

 K L∞ 

Hunt Creek, Michigan 0,355 anys-1 259 mm 

Pigeon River, Michigan 0,277 anys-1 339 mm 
 
 

Taula 4. Resultats obtinguts al FishBase (Luna & Torres, s.d.). Font: Pròpia 

 

A partir de les taules anteriors es pot observar com el valor de les taxes de creixement 

(k) obtingudes en aquest treball han disminuït respecte a les obtingudes per Dalmau 

Quera (2017), fet que va relacionat amb el desplaçament de les edats cap a la dreta 

(Figura x), és a dir, al biaix que s’ha produït en subestimar les edats dels individus 

(sobretot en els d’edats més avançades) en la lectura externa (otòlit sencer) dels anells. 

Així doncs, es produeix una sobreestimació de la taxa de creixement i de la longitud 

màxima (tot i que no tan significativa).  

Si es comparen els resultats obtinguts amb els resultats de Michigan (Luna & Torres, 

s.d.), on les dades són extretes de l’àrea de distribució original, s’observa com la taxa 

de creixement és major en les poblacions pirinenques (on probablement estan a prop 

del seu límit de distribució potencial) on sembla que haurien trobat millors condicions 

per créixer. Aquest fet però, es pot contradir amb la longitud màxima, ja que la longitud 

és major al Michigan. Per tant, al Pirineu sí que creixen més ràpidament, però no és 

equiparable, és a dir, no es pot afirmar que sigui degut al fet que hagin trobat més bones 

condicions, ja que la longitud màxima ho pot contradir i a més a més, no s’obtenen dades 

per dur a terme la comparació de la salut de les poblacions comparades.  



25 
 

5.3. Mortalitat 

A l’estany de Subenuix no hi ha pressió pesquera, ja que s’està parlant d’un estany situat 

dins d’un parc nacional estricte i per tant, no s’hi pot pescar. És per això doncs, que 

l’única mortalitat que poden presentar els individus estudiats és la natural (malalties, 

falta de recursos, ...) excepte la depredació que hi pugui haver entre la mateixa espècie, 

ja que no hi ha cap altre peix o espècie competidora. En canvi, a Senó i a Colatx sí que 

hi és permesa la pesca. 

Com es pot comprovar, a Subenuix i Senó no hi ha una gran diferència quan a la 

mortalitat, tots dos estanys segueixen un patró similar. Aquest fet pot crear controvèrsia 

perquè a Subenuix no es pot pescar i a Senó sí, cosa que portaria a pensar que hi hauria 

d’haver més mortalitat a Senó. Però es pot explicar pel fet que probablement a Subenuix 

hi ha algun fenomen compensatori, és a dir, algun fenomen que fa augmentar la 

mortalitat (en aquest cas mortalitat natural), com la competència interespecífica.  

Per contra, Colatx sí que es diferencia amb una mortalitat una mica més elevada. Aquest 

fet podria tenir la mateixa explicació que en el creixement; és l’estany més petit, més alt 

i més fred en comparació als altres dos estudiats i per tant, això pot significar que hi pot 

haver menys recursos cosa que també concorda amb la condició tal com s’exposarà en 

el següent apartat (apartat 5.4.). A més a més, hi pot haver una altra explicació per la 

falta de recursos; S’han localitzat petites basses al voltant de Senó i un petit estany poc 

més amunt del de Subenuix que, encara que siguin petites masses d’aigua poden 

aportar algun amfibi a la dieta dels exemplars estudiats dels estanys corresponents, ja 

que s’ha comprovat que per exemple a l’estany localitzat a prop de Subenuix, no hi ha 

cap peix però si una població de tritó i algun invertebrat. En canvi, a Colatx no s’hi 

presenta un entorn amb cap altra bassa o petit estany d’on puguin arribar recursos per 

a la seva dieta.  

Respecte al treball anterior de Dalmau Quera (2017), la mortalitat ha disminuït molt a 

l’estany de Senó (a Subenuix també però amb una diferència poc significativa) pel fet 

que, com s’ha comentat anteriorment, va relacionat amb el biaix que s’ha produït en 

subestimar les edats dels individus en la lectura externa (otòlit sencer) dels anells. 
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5.4. Condició 

El patró que s’havia observat en el treball anterior comparat (Dalmau Quera, 2017) on 

Subenuix hi havia un increment de la condició a mesura que augmentava l’edat, 

desapareix i s’obté que no hi ha un clar patró de variació, és a dir, que no hi ha una 

variació ontogenètica significativa. L’explicació que es pot trobar a aquest canvi és la 

mateixa comentada anteriorment en el creixement i en la mortalitat; se subestimava 

l’edat i aquesta ha incrementat amb la nova metodologia realitzada, s’ha passat d’una 

edat màxima d’entre 8 i 9 anys a una edat màxima de 12 anys.  

En canvi, Colatx sí que es presenta una variació ontogenètica on els més petits estan 

més prims i van millorant la condició fins a una edat de 4 anys, on a partir de llavors 

disminueixen en avançar d’edat. Aquest fet fa pensar que els exemplars que hi viuen, 

quan són petits, han de viure amagats perquè si no són depredats pels més grans amb 

tal conseqüència que tenen menys opció al recurs tròfic. Un cop han arribat a una edat 

de 3 o 4 anys estan en la millor condició, ja que són atlètics, joves i sans. A partir de 

llavors van augmentant de mida i el recurs tròfic se’ls pot fer escàs provocant la 

disminució de la condició. A més a més, cal tornar a esmentar que Colatx no presenta 

un entorn amb cap altra bassa on puguin viure amfibis i que els serveixin com a aliment, 

tal com sí que passa amb Senó i Subenuix. 

5.5. Reflexió sobre criteris ètics o de sostenibilitat  

Aquest treball, el qual forma part del projecte Life + LimnoPirineus (ja exposat a la 

introducció), té una gran importància quan parlem de sostenibilitat, ja que el projecte es 

basa a preservar els ecosistemes d’alta muntanya (concretament els dels Pirineus) amb 

el qual comporta l’eliminació d’espècies invasores, de les quals l’espècie estudiada en 

aquest treball (S. fontinalis) n’és una. Per tant, sí que si es parla d’ètica ja no es podria 

dir el mateix perquè; fins a quin punt es pot permetre tenir el poder de matar a un ésser 

viu? Però si s’enfoca a cares de la sostenibilitat, matar aquests individus per a ser 

estudiats (a part de l’estudi i per tant, la informació que ens aporta aquesta acció) d’altra 

banda també ajuda a eliminar l’espècie dels llocs on és invasora i per tant, mantenir 

l’ecosistema i les espècies autòctones que hi pertanyen.   
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6. CONCLUSIONS 

Once obtained and discussed the results, the following conclusions have been reached: 

- The hypothesis that the examination of the entire otholit leads to underestimation 

of the number of rings and consequently of the age could be confirmed. 

- Preparing transverse sections of otoliths, permitting precise internal observation 

for counting of rings, is a better method for determining the age of S. fontinalis 

than the observation of the entire otholit (especially in individuals with older ages). 

- Fishing pressure does not produce significant differences in the total mortality of 

S. fontinalis.  

- The environmental conditions at Subenuix and Senó lakes  are better compared 

to those  at Colatx lake.  In consequence the populations of Salvelinus fontinalis 

show better growth, physical condition and a lower mortality rate. 
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