
INTRODUCCIÓ

La llagosta (Pa l i n u rus elephas, Cru s t a c e a ,
Decapoda) és una espècie sobradament coneguda
pel seu valor econòmic, i l’indubtable regressió
dels estocs litorals de la costa catalana és un
motiu justificat de preocupació. Una de les
poques vies de recuperació que hom pot propo-
sar el 1995, atès el desenvolupament dels conei-
xements i la tecnologia actuals, és la creació de
reserves marines que actuïn com a nuclis de repo-
blació. Aquesta solució ha produït resultats posi-
tius a Nova Zelanda i Austràlia. D’aquí l’interès
d’utilitzar les Illes Medes com a zona pilot per a
testar la capacitat de recuperació de les pobla-
cions de llagosta mediterrània dins d’una reserva
marina. El problema resideix en el fet que les Illes
Medes no representen un model de reserva con-
vencional, i subsisteix la sospita que, malgrat la
prohibició de tota activitat extractiva, l’excessiva
freqüentació i els canvis que aquesta està com-
portant, dificulten la recuperació de la població.

Els fons de les Illes Medes reuneixen les con-
dicions idònies per a albergar una densa població
de llagostes i per això han mantingut des de
temps immemorial una productiva, encara que
modesta pesqueria. És opinió dels propis pesca-
dors que des de la proliferació de l’escafandrisme
autònom (ara fa 30 anys) fins a la declaració de
l’estatus de protecció de la reserva el 1983, la
riquesa d’aquest estoc ha anat minvant continua-
dament.

Per tant, les qüestions per resoldre són:
-Resulta eficaç la Reserva de les Illes Medes i

la seva gestió actual per a garantir la recuperació
de la població de llagosta Palinurus elephas ?

-Existeix un impacte negatiu de les visites dels
escafandristes sobre aquesta població ?

Si això és així,
-Quin és el mecanisme o mecanismes involu-

crats en aquest impacte ?

Per intentar resoldre aquestes qüestions cal
seguir un programa de control de la població que
permeti establir de forma quantitativa i fidedigna
la densitat, distribució i estructura de talles de
l’estoc al 1995 per comparar-les amb els resultats
d’anys anteriors. Donada la gran mobilitat supo-
sada a aquesta espècie, i gràcies al desenvolupa-
ment d’una tècnica de marcatge inofensiva per
als individus, hem iniciat el Maig del 1995, pel
període d’un any, una campanya de marcatge i
recaptura de sub-poblacions en diferents punts
de la reserva per estudiar la fidelitat d’hàbitat i
observar desplaçaments horitzontals dins de la
reserva. Les dades d’aquest seguiment obtingudes
fins al més de Novembre del 1995 són exposades
en aquesta memòria. 

El disseny del seguiment anual de la població
de llagostes ens indica l’estat puntual, un cop
l’any i al més de setembre de la població de lla-
gostes de la zona protegida, tant en la costa com
en les illes. Aquestes dades prenen importància
quan es poden comparar sèries llargues per veure
tendències al llarg dels anys.

OBJECTIUS

Els objectius d’aquesta part de la memòria
han estat tres:

1.-Establir la situació de la població de lla-
gostes al 1995: avaluar la grandària de la població
i la seva distribució.

L’objectiu, en aquest cas, és poder donar un
valor aproximat que s’acosti a la grandària real de
la població.

Les variables triades com a descriptors són el
nombre d’individus, l’estructura de talles i la dis-
tribució en fondària.

2.-Comparació entre poblacions de dins i de
fora de la zona estrictament protegida, per a
veure l’efecte que la protecció té sobre l’estoc i
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tenir constància de l’evolució de les poblacions.
3.-Estudi de la persistència de la població, en

el temps i en l’espai al llarg d’un any (dades del
1995).

MATERIAL I MÈTODES

Plantejament metodològic.

Avaluació de la grandària de la població i estudi de
la distribució

L’avaluació de la grandària de la població s’ha
fet a partir de 15 transectes realitzats en zones lla-
g o s t a i res. Tots els transectes es va ren visitar
durant 2 dies consecutius. D’aquesta manera s’ha
intentat abastar el màxim d’àrea llagostaire cone-
guda, en un intèrval de temps prou curt, per evi-
tar de comptar per duplicat els individus que es
traslladen d’una zona a una altra.

Cal remarcar que, tot i que aquestes zones lla-
gostaires són totes per sota de la isòbata de 25
metres, els transectes abasten tota la franja de
fondàries entre 0 m i 45 m.

Degut a la naturalesa de les immersions rea-
litzades per a estimar la grandària de la població
de llagostes (recorreguts llargs a gran fondària),
s’ha limitat el mostreig a 45 m de fondària; un
dels transectes però, ha estat allargat fins a 55 m
de fondària ja que es tracta d’una zona coneguda
com a molt rica. Som conscients de que per sota
de les àrees mostrejades encara poden quedar
zones riques en llagostes, però per consistència
amb els comptatges realitzats en anys anteriors
només s’han prospectat les mateixes àrees.

Aquest escombrat de les zones llagostaires s’ h a
fet després d’una campanya intensiva de marc a t g e ,
en la qual es van marcar prop de 150 individus, per
tal d’ o b s e rvar moviments dins de la zona estricta-
ment protegida. La presència de llagostes marc a d e s
ha estat per tant registrada en cada zo n a .

Avaluació de l’efecte reserva

Per comprovar si hi ha hagut efecte reserva,
s’han comparat les poblacions de dins i de fora de
la reserva que es troben entre 0 i 25 m de fondà-
ria, ja que aquesta és la franja de la reserva que
rep més visites i on hi ha major densitat de pei-
xos.

La feble densitat de llagostes en aquesta fran-
ja de la zona protegida exigeix un mètode de
mostreig capaç d’abastar grans superfícies. En

compensació, es tracta d’una espècie conspícua
que, gràcies a les seves antenes inconfusibles, és
fàcil de detectar. Amb aquestes premisses, el
mètode triat ha consistit en llargs itineraris de
cens específic de llagostes en zones de poca
fondària per a completar els llocs on no es fan els
estudis abans esmentats. La suma del temps
d’immersió passat mostrejant entre 0-25 m dins
la reserva ha estat de 14 hores.

A fora de la reserva s’han fet recorreguts
seguint les isòbates de 5, 10, 15 i 20 m  que abar-
quen tota la costa que hi ha entre el Molinet i la
Punta Salines. La suma del temps invertit entre
0-25 m en aquesta zona ha estat de 8 hores.

Tots els censos han estat realitzats per escom-
brat de les zones amb ajut de llums halògens.
Encara que molt variables d’un lloc a l’altre, la
mida més freqüent dels transectes s’aproxima  a
un rectangle de 100 x 10 m. Dins cada transecte
es varen comptar totes les llagostes observades,
anotant el lloc i la fondària on havien estat vistes.

Per a estimar la talla dels individus s’ha utilit-
zat la longitud total (L), entesa com la distància
des de la base de les antenes fins a l’extrem apical
del télson. Les talles s’han estimat amb un regle
com a referència, ordenant-les subjectivament en
4 classes discretes:

Talla 1: JUVENIL L<10cm
Talla 2: PETITA 10cm<L<20cm
Talla 3: MITJANA 20cm<L<30cm
Talla 4: GRAN L>30cm

Aquesta estima de 10 en 10 cm permet una
ràpida classificació de la talla amb un error des-
preciable.

Fidelitat d’hàbitat

S’entèn per fidelitat d’hàbitat la permanència
o presència en un mateix hàbitat al llarg del
temps. Per a l’estudi de la fidelitat d’hàbitat es
van establir 4 parcel.les per sota de la isòbata de
25 m, situades en punts diferents dins i fora de la
reserva.

El criteri seguit per a la tria d’aquestes par-
cel.les va ser la presència continuada de llagostes
en diferents visites prèvies a l’inici del seguiment.
Aquestes parcel.les han estat visitades de forma
periòdica.

Hom ha estudiat la persistència amb visites
setmanals a les parcel.les; en cada visita s’han
posat marques als individus trobats i s’ h a n
recomptat els individus marcats amb anterioritat.
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Per tal de poder avaluar correctament la
presència de llagostes en una àrea determinada al
llarg del temps es convenient completar un cicle
temporal (e.g. un any), al llarg del qual puguin
detectar-se variacions significatives dels paràme-
tres controlats: presència i absència d’individus, i
moviments verticals o horitzontals.

RESULTATS

Grandària de la població de llagostes el 1995

Les taules 1 i 2 representen els censos realit-
zats per a estimar la grandària de la població de
llagostes de la zona estrictament protegida, així
com l’estructura de talles d’aquesta. El nombre
total d’individus comptats ha estat de 118.

Les taules 3 i 4 representen els censos realit-
zats per estimar la grandària de la població de lla-
gostes de la zona protegida, compresa entre la
roca del Molinet i la punta Salines, així com l’es-
tructura de talles d’aquesta. El nombre total d’in-
dividus comptats ha estat de 41.
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Taula 1. Nombre d’individus per classes de talla obtinguts en
els censos realitzats dins de la reserva per a conèixer la
grandària de la població.

Classes de talla Nombre d’individus

JUVENILS 39
PETITES 33
MITJANES 27
GRANS 19

Taula 2. Nombre d’individus observat per classe de talla i fondària en els censos realitzats per a conèixer la grandària de la
població a la reserva de les Medes.

CLASSE DE TALLA
Fondària(m) Juvenils Petites Mitjanes Grans Total

5 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 3
15 1 0 0 0 1
20 1 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0
30 14 4 1 2 21
35 10 8 9 7 34
40 6 12 5 5 28
45 0 2 7 1 10
50 4 7 5 4 20

Total 118 individus a les illes. Total 41 individus a la costa

Taula 3: Nombre d’individus per classes de talla obtinguts en
els censos realitzats dins de la zona protegida (Molinet -
Punta Salines) per a conèixer la grandària de la població.

Classes de talla Nombre d’individus

JUVENILS 38
PETITES 3
MITJANES 0
GRANS 0

Taula 4. Nombre d’individus observat per classe de talla i fondària en els censos realitzats per a conèixer la grandària de la
població a la zona protegida (Molinet - Punta Salines).

CLASSE DE TALLA
Fondària(m) Juvenils Petites Mitjanes Grans Total

5 0 0 0 0 0
10 21 0 0 0 21
15 11 0 0 0 11
20 6 2 0 0 8
25 0 1 0 0 1



La figura 1 ens mostra la distribució dels
individus observats a les illes per fondàries, dife-
renciant-ne les talles. Cal remarcar que el 1995,
76% de la mostra s’ha trobat per sota dels 25 m
de fondària. Es pot observar que tots els indivi-
dus excepte la classe juvenil s’han vist per sota de
la isòbata de 30 m.

La figura 2 representa l’estructura de talles de
la mostra. Hom pot observar que la proporció
d’individus de classe petita o juvenil (L<20cm.)
és del 61.02%, els quals són immaturs - la feme-
lla de menor mida que s’ha trobat amb ous és de
L=19 cm. mentre que la talla mitjana de maturi-
tat: talla en que el 50% de les femelles són aptes
per a pondre, està entre 21.5 i 24.5 cm; cal
remarcar també, que la proporció d’individus de
L<30cm és del 16.1%, i aquesta és la classe de
talla més fecunda -la mitjana d’ous trobats per
femella ovada de L=23 cm és de 13000 mentre

que les femelles ovades de L=34cm duen al vol-
tant de 134000 ous (Marín, 1985)-.

La figura 3 ens mostra la distribució dels
individus observats a la costa per fondàries, dife-
renciant-ne les talles. S’observa que el 78.05%
dels individus es troben entre 5 i 15 metres.

La figura 4 representa l’estructura de talles de
la mostra. Hom pot observar que la proporció
d’individus de classe petita o juvenil (L<20cm) és
del 100%

Efecte reserva

El valor de densitat (individus per hora d’im-
mersió) trobat en la zona estrictament protegida
entre 0 i 25 metres de fondària ha estat de 0.36
mentre que en la costa ha estat de 4. Això repre-
senta una diferència de l’ordre de 10 vegades
superior a la costa. Sembla evident que les llagos-
tes ocupen posicions més superficials fora de la
reserva.  
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Fig. 1. Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per fondà -
ries de la població censada en la zona estrictament protegida
en 1995.

Fig. 2. Llagosta (Palinurus elephas). Estructura de Talles de
la població censada en la zona estrictament protegida en
1995.

Fig. 3. Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per fondà -
ries de la població censada en la zona protegida en 1995.

Fig. 4. Llagosta (Palinurus elephas). Estructura de Talles de
la població censada en la zona protegida en 1995.



Fidelitat d’hàbitat

Les quatre parcel.les considerades per l’ e s t u-
di de fidelitat d’hàbitat van ser visitades sema-
nalment entre els mesos de maig i nove m b re de

1995, amb una freqüència variable, degut a la
disponibilitat d’ o b s e rvadors qualificats, i condi-
cions meteorològiques. Degut a això hi ha un
re p a rtiment irregular de l’esforç inve rtit en visi-
tar cada parcel.la. D’aquesta manera, i per tal
d’ a valuar els resultats de l’estudi de marc a t g e
d’una forma re p re s e n t a t i va, les dades obtingudes
han estat agrupades per sèries mensuals. A tal
efecte totes les dades obtingudes en cada ocasió
de marcatge (visites realitzades a cada parc e l . l a )
realitzades en un mes determinat han estat agru-
pades per a l’anàlisi. D’aquesta manera ha estat
possible ve u re les tendències al llarg del període
considerat en aquesta memòria (maig-nove m b re
de 1995), tant a curt termini com a més llarg
t e r m i n i .
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Taula 5. Nombre de visites realitzades a cada parcel.la, perí -
odes en que es realitzaren les visites i nombre de llagostes
marcades corresponent.

Parcel.la Visites Període N°individus
marcats

Medellot 16 juliol-octubre 56
Montnegre 11 juny-novembre 82
Salines Nord 2 juliol 8
Salines Sud 1 agost 4

Taula 6. Resum d’estadístics extrets de l’historial de captura de llagostes per la parcel.la del Medellot, des de juliol fins octubre
de 1995.

TOTES LES TALLES
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 43 0 43 75
2 34 43 27 7
3 8 70 8 0
4 4 78 4 0

TALLA 1
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 2 0 2 14
2 7 2 7 0
3 4 9 4 0
4 1 13 1 0

TALLA 2
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 9 0 9 23
2 14 9 12 2
3 2 21 2 0
4 2 23 2 0

TALLA 3
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 13 0 13 17
2 8 13 5 3
3 1 18 1 0
4 1 19 1 0

TALLA 4
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 19 0 19 21
2 5 19 3 2
3 1 22 1 0
4 0 23 0 0



La taula 5 mostra el nombre de visites realit-
zades a cada parcel.la, així com els períodes en
que es realitzaren aquestes i el nombre de llagos-
tes marcades fins el moment de cloure aquesta
memòria. En aquesta taula pot comprovar-se
com l’esforç no ha estat uniforme segons les par-
cel.les, essent molt més important a les zones de
protecció estricta, concretament Montnegre i
Medellot. Igualment, i degut al temps requerit
per posar a punt les tècniques de marcatge, els
períodes de marcatge són diferents per estacions.

Els annexes 1, 2 i 3 mostra l’historial de
recaptura de cadascun dels individus marcats al
Medellot, Montnegre i Salines Nord i Sud, res-
pectivament, durant tot el període de mostreig.
Aquests historials mostren quines llagostes han
estat marcades i re-avistades al llarg de les dife-
rents visites a cada parcel.la. Degut a l’aparent
manca d’homogeneitat d’esforç de mostreig en el
temps, totes les dades de marcatge de les visites
realitzades dintre d’un mateix mes a una mateixa
parcel.la varen juntar-se, formant les anomenades
ocasions de mostreig (j). Així, per exemple, al
Medellot on es va mostrejar durant 4 mesos, j=4.
A partir dels historials de captura es varen calcu-
lar uns estadístics mínims, indicadors de la fide-
litat d’hàbitat. Aquests estadístics són nj, nombre
d’individus marcats per ocasió (j), Mj, nombre
total d’individus marcats fins l’ocasió j, uj, nom-
bre de individus capturats de nou a l’ocasió j, i fj,
freqüència d’individus capturats j vegades.

Medellot

De l’ànalisi de les ocasions de captura del
Medellot (Taula 6), considerant els individus de
totes les talles junts, es veu que el total de mar-
ques posades és de 82. El nombre d’individus
capturats, malgrat que l’esforç de captura ha estat
variable en el temps, tendeix a decréixer, indicant
una minva en la presència de llagostes, des del
juliol fins l’octubre de 1995. Aquest fet queda
palesat si hom observa la minva del nombre de
llagostes marcades de nou amb el temps.
Paral.lelament també pot comprovar-se com la
taxa de re-avistament és molt baixa, amb la majo-
ria de les llagostes marcades (i vistes per primer
cop) i no re-avistades de nou. Només 7 (8.5%)
llagostes han estat re-avistades un cop.

Si es miren els resultats per talles (taula 6) pot
veure com es mantenen les mateixes tendències
que per el conjunt de tots els individus, amb la
salvetat que, donat que el Medellot és una par-
cel.la relativament profunda (33-38 m), la pro-

porció de talles grans és més alta que de petites
durant el període de màxima presència de llagos-
tes (figura 5), des de juliol fins finals d’agost. Per
aquesta raó no hi ha tants individus marcats de
talla 1 (juvenils) i, en conseqüència no hi ha re-
avistaments per aquesta talla.

La figura 6 mostra una anàlisi fina de la per-
manència d’individus marcats al Medellot en el
temps, car té en compte una escala temporal
diària. (Cal entendre permanència en termes
relatius, doncs s’assumeix que els individus re a-
l i t zen desplaçaments horitzontals, tal i com ho
demostra l’absència de certes llagostes entre visi-
tes de control a la parcel.la). Com pot ve u re’s en
aquesta figura, globalment hi ha pocs individus
que mostrin una gran fidelitat en el temps al
lloc de marcatge. El màxim temps de per-
manència controlat al Medellot és de 60 dies
per a un individu de talla 4. També pot obser-
var-se com hi ha una major permanència per
p a rt d’individus de talles grans, en especial 3 i 4,
m e n t re que els de talles petites solen ser més efí-
mers, no depassant els 10 dies.
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Fig. 5. Distribució de freqüències relatives de talles al llarg
del període juliol-octubre al Medellot.

Fig. 6: Distribució de freqüències de dies de permanència per
talles al Medellot.



Montnegre i pedres adjacents

La taula 7 mostra els resultats de l’ànalisi de
les ocasions de captura del Montnegre i pedres
adjacents. Degut al moviment d’individus entre
les diferents pedres i roques  es considera tot ple-
gat una sola parcel.la. Considerant els individus
de totes les talles el total de marques posades és
de 57. Al igual que al Medellot el nombre d’in-
dividus capturats, malgrat que l’esforç de captura
ha estat variable en el temps, tendeix a decréixer,
indicant una minva en la presència de llagostes,
des del juliol fins l’octubre, especialment aparent
a partir del mes de setembre. Aquest fet queda
palesat si hom observa la minva del nombre de
llagostes marcades de nou amb el temps i el nom-

bre total d’individus “capturats” (marcats o no).
També pot comprovar-se de nou com la taxa de
re-avistament és molt baixa, amb la majoria de les
llagostes marcades (i vistes per primer cop)i no
re-avistades de nou. Només 6 (10.5%) llagostes
han estat re-avistades un cop, i 1 (1.7%) en dues
ocasions.

Els resultats per talles (taula 7) mostren com
es mantenen les mateixes tendències que per el
conjunt de tots els individus. 

La figura 7 mostra la proporció de talles al
Montnegre al llarg del període de mostreig, on
pot veure com les talles petites són les més abun-
dants, en especial durant el mes de setembre, on
sembla produïr-se una minva considerable en la
presència de llagostes.
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Taula 7. Resum d’estadístics extrets de l’historial de captura de llagostes per la parcel.la del Montnegre i pedres adjacents, des
de juny fins novembre de 1995.

TOTES LES TALLES
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 28 0 28 50
2 12 28 7 6
3 7 35 4 1
4 9 39 9 0
5 7 48 7 0
6 2 55 2 0

TALLA 1
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 15 0 15 29
2 6 15 3 5
3 4 18 9 0
4 9 20 2 0
5 4 29 4 0
6 1 33 1 0

TALLA 2
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 7 0 7 15
2 5 7 4 1
3 2 11 2 0
4 0 13 0 0
5 2 13 2 0
6 1 15 1 0

TALLA 3
Ocasió de marcatge Llagostes marcades Marcades fins l’ocasió j Marcades de nou Freqüència de re-avistaments

1 4 0 4 4
2 1 4 0 0
3 1 4 0 1
4 0 4 0 0
5 1 4 1 0
4 0 5 0 0



L’anàlisi temporal a curt termini de la per-
manència d’individus marcats al Mo n t n e g re
mostra com de nou, i de manera global, hi ha
pocs individus que mostrin una gran fidelitat en
el temps al lloc de marcatge (Figura 8). La majo-
ria dels individus marcats solen romandre poc
temps al lloc de marcatge (1 o 2 dies) tot i haver
casos de permanències excepcionalment llargues,
de fins a mes de 60 dies, tant per talles grans com
petites. Anecdòticament cal dir que un dels indi-
vidus més fidels a l’hàbitat és una llagosta de talla
3 mancada de banyes, i previsiblement poc hàbil
en les seves facultats d’orientació i localització.
Del conjunt d’individus que tenen una major
permanència la majoria correspon a talles petites,
en especial talla 1, a diferència del que es troba al
Medellot (Figura 6). 

Punta Salines nord i sud

La campanya de marcatge efectuada a la zona
exterior a la reserva estrictament protegida va ser

molt inferior en termes d’esforç de marcatge i de
visites. Com mostra la taula 5 només es varen fer
2 visites a Salines nord i una Salines sud. El nom-
bre de llagostes marcades a Salines nord és de 8,
de les quals només dues varen ser re-avistades,
una de talla 3 i una de talla 1. A Salines sud es
varen marcar 4 llagostes i no es va fer cap re-avis-
tament. Degut a la manca de més visites a amb-
dues estacions no pot inferir-se cap tendència
clara sobre presència o fidelitat en quant a hàbi-
tat de les llagostes de Punta Salines.

DISCUSSIÓ

Enguany hem tornat a observar una desapari-
ció important d’individus a partir del més de
Setembre, sobretot en les estacions fondes, sense
que això representi un increment del nombre
d’individus en les zones poc fondes; això sembla
confirmar la creença popular que hi ha movi-
ments migratoris lligats a les estacions de l’any.
Aquest fenomen però, no està ben quantificat ni
tampoc confirmat estadísticament; en cas de con-
firmar-se, ens haurem de plantejar tres qüestions:
i) On van les llagostes que han desaparegut? ii)
Les llagostes observades una temporada, són les
m a t e i xes que van desaparèixer l’anterior? iii)
Quin és el factor o factors que determinen la
migració? Per respondre aquestes preguntes cal-
dria iniciar un estudi específic sobre la dinàmica
de les poblacions de llagostes.

Els experiments de marcatge i reavistament
de llagostes endegats aquest any constitueixen
una primera aproximació a aquest estudi de la
dinàmica de la població de les llagostes, en la
mesura que permeten fer un seguiment del indi-
vidus de la població en estacions seleccionades,
tant en l’espai com en el temps. Degut a les limi-
tacions pròpies del tipus d’aproximació que cal
fer pel marcatge dels individus (ús d’escafandre
autònom), els hàbitats més característics (zones
de fondària entre 30 i 40 metres) i altres factors
externs afegits, com ara la metereologia, fan que
el seguiment d’aquest tipus d’estudi tingui unes
dificultats intrínseques. Degut a això aquesta fase
del projecte pot acusar fins a cert punt la manca
de recursos tant humans com d’infraestructura.
Malgrat això, la feina realitzada fins el moment
permet el reassessorament de l’estudi en quant a
objectius prioritaris, així com el reajustament del
mostreig en l’espai i el temps. 

Les consideracions més importants que cal
incloure en aquesta memòria en quant als resul-
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Fig. 8. Distribució de freqüències de dies de permanència per
talles al Montnegre i pedres adjacents.

Fig. 7. Distribució de freqüències relatives de talles al llarg
del període juny-novembre al Montnegre i pedres
adjacents.



tats de l’estudi de marcatge i reavistament tenen
a veure amb les característiques físiques de les
estacions triades, així com amb l’ e s t ru c t u r a
observada de la població. 

En primer lloc caldria dir que la varibilitat de
la distribució vertical de talles de llagostes per
fondàries té un efecte clar en la seva fidelitat d’hà-
bitat i permanència en el temps. Per aquesta raó
algunes tendències observades, com ara el fet que
en algunes parcel.les les talles petites romanguin
més temps en un mateix lloc que les grans, a l’in-
revés del que ocurreix en altres parcel.les, cal
entendre-ho en un contexte de fondàries dife-
rents. 

Una segona consideració important és el fet
que les llagostes, com a crustacis decàpodes, rea-
litzen mudes de la seva pell, i a més a més ho fan
amb intèrvals de temps variables en funció de la
seva talla. Degut a això, i a altres factors no ben
coneguts encara, la pèrdua de les marques exter-
nes, utilitzades en aquest estudi, devé un element
de distorsió que precisa assessorament. 

Amb tal finalitat s’ha dissenyat un estudi de
taxa de pèrdua de les marques, que requereix
d’un temps i una mostra suficientment gran com
per a donar resultats, i ara per ara queden fora de
l’abast d’aquesta memòria. Degut a això, pot
haver un factor de distorsió afegit en el control de
les llagostes de talla petita, que muden a intèrvals
relativament curts, i molt possiblement no per-
metin extreure conclusions fefaents a llarg termi-
ni. 

Els resultats obtinguts en els comptatges per a
censar la població realitzats l’any 1995 són com-
parables als obtinguts l’any anterior, ja que els
transectes han estat els mateixos que l’any 1994
excepte un, en la zona del Guix; la disminució
observada no pot ser interpretada com un empo-
briment de la població ja que una diferència de
poques desenes d’individus en un recompte únic
no és significativa.

Una de les zones potencialment més riques en
llagostes, el Medellot, va presentar una gran dis-
minució d’individus: el 23 d’Agost, s’havien tro-
bat 19 individus, dels quals n’hi havia 17 de mar-

cats; i el 3 de Setembre, durant el cens anual,
només 5 individus, dels quals només 1 estava
marcat. Això ens confirma una desaparició dels
individus cap a zones fora de l’abast del nostre
seguiment, ja que no van ser trobades enlloc més.
Per tal de confirmar aquest fet es van fer dues
visites consecutives al Medellot, poc després del 3
de setembre.

Observant la distribució de talles veiem que
la població de llagostes de les Illes Medes està for-
mada majoritàriament per individus immaturs o
poc fecunds, la qual cosa ens indica que la seva
capacitat de recuperació per reproducció és molt
limitada. A diferència de l’any passat, el nombre
d’individus juvenils ha estat molt alt, cosa que
indica que hi ha hagut un bon reclutament de
nous individus en la població; caldrà comprobar
si això es tradueix en un augment de la població
en anys propers (estudis amb espècies tropicals
han trobat una relació directa entre el recluta-
ment i les captures per pesca). L’altra possibilitat
de regeneració de la població és la immigració
d’individus adults; aquest fet no ha estat detectat
fins el moment.

El fet que a la costa els individus es trobin
entre 5 i 15 metres  mentre que a les illes es tro-
ben quasi sempre per sota de 25 metres ens indi-
ca que la fondària no és el més important condi-
cionant de la distribució i que hi ha altres factors
que fan que la zona poc fonda de les illes sigui
poc poblada.

A la vista d’aquests resultats continua essent
recomanable l’extrema prudència en la gestió de
la reserva per tal de no degenerar cap a una situa-
ció clarament negativa per a la població de lla-
gostes. Cal conscienciar el col.lectiu d’escafan-
dristes usuaris de la reserva per a que no promo-
guin visites als punts on es troben les llagostes,
cosa d’altra banda ben factible donat que, avui en
dia, gairebé tots els individus es troben en punts
poc o gens visitats; hem observat una alta con-
centració de llagostes en algunes zones de l’illot
del Medellot (la Bota) durant certes èpoques de
l’any, per la qual cosa desaconsellem la ubicació
de cap boia per a escafandristes en aquest illot.
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Annex 1. Experiment de marcatge i reavistament al Medallot

OCASIONS DE MOSTREIG AMB HISTORIAL DE CAPTURA DE CADA INDIVIDU
LLAGOSTA TALLA 2-7 3-7 9-7 14-7 15-7 21-7 18-8 19-8 21-8 23-8 9-9 14-9 15-9 24-9 14-10 28-10

25BR 4 14 14
28BR 3 14
31BR 1 14
32BR 3 14 14 14 14
33BR 4 14 14-0
34BR 4 14 14
37BR 2 14 14
39BR 1 14
35BR 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14
36BR 4 14
40BR 3 14
43BR 4 14
27BR 2 14 14
33BRbis 4 14
51BR 2 14
55BR 4 14 14
56BR 4 14
59BR 4 14 14 14 14 14 14 14
12BR 4 14
14BR 3 14 14
16BR 3 14 14
42BR 4 14
44BR 4 14
45BR 3 14 14 14
57BR 3 14 14
46BR 2 14
47BR 3 14 14
48BR 3 14
50BR 2 14 14 14 14 14
60BR 4 14
61BR 4 14
62BR 4 14 14
63BR 4 14 14
64BR 3 14 14 14
65BR 3 14
66BR 4 14
67BR 3 14 14 14
68BR 3 14
69BR 4 14
1BR 2 14
2BR 2 14
8BR 2 14 14
77BR 2 14
9BR 2 14
10BR 3 14 14
11BR 3 14 14 14 14
20BR 2 14
21BR 2 14
22BR 2 14
26BR 2 14
29BR 4 14
30BR 2 14
38BR 2 14
41BR 4 14
54BR 3 14
70BR 2 14
72BR 1 14
73BR 1 14 14
74BR 2 14
75BR 1 14 14
76BR 1 14 14
78BR 3 14
79BR 2 14 14
85BR 1 14
3BR 2 14
4BR 1 14
5BR 2 14
49BR 1 14
52BR 3 14
80BR 4 14
A1BR 3 14
A2BR 1 14
A3BR 1 14
A4BR 1 14
A14BR 2 14
A5BR 2 14
A13BR 4 14
C6BR 1 14
2-C4BR 1 14
C5BR 2 14
2-C3BR 3 14
2-C7BR 2 14
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Annex 2. Experiment de marcatge i reavistament al Montnegre i pedres adjacents. (6: Montnegre; 2-3: Pedres adjacents)

OCASIONS DE MOSTREIG AMB HISTORIAL DE CAPTURA DE CADA INDIVIDU
LLAGOSTA TALLA 10-6 12-6 17-6 26-6 1-7 15-8 25-9 29-9 7-10 19-11

SBANYA 3 6 6 6 6 6 6
2N 1 6 6 6 6 6
6N 1 6 6
18N 1 6
19N 1 6 6 6 6
20N 1 6
21N 1 6
22N 2 6 66 6
23N 1 6
25N 1 6 6
26N 1 6
27N 1 6 6 6 6
28N 1 6 6 6
29N 1 6 6 6 6
30N 2 6
31N 3 6
32N 2 6
4BN 1 2
5BN 2 2
6BN 1 3
8BN 1 2
9BN 3 2
10BN 3 2
11BN 2 2
20BN 2 3
22BN 2 2
7BN 3 6 6
1N 3 6
13BR 2 6
15BR 1 6
17BR 1 6
18BR 1 6 6
19BR 2 6
23BR 2 6
24BR 2 6
4N 1 6
5N 1 6
6N 2 6
33N 2 6
24N 1 6
34N 1 6
35N 1 6
36N 1 6
37N 1 6
39N 1 6
40N 1 6
41N 1 6
42N 1 6
8N 1 6
9N 1 6
10N 1 6
7N 3 3
11N 2 3
12N 2 3
13N 1 3
A4N 1 6
2-A7N 2 6

Annex 3. Experiment de marcatge i reavistament a Salines nord i sud. (17: Punta Salines Nord; 18: Punta Salines Sud

OCASIONS DE MOSTREIG AMB HISTORIAL DE CAPTURA DE CADA INDIVIDU
LLAGOSTA TALLA 10-6 12-6 17-6

13BB 3 17 17
14BB 1 17 17
1BB 2 17
2BB 1 17
8BB 1 17
20BB 1 17
22BB 1 17
23BB 1 17
4BB 2 18
5BB 3 18
6BB 2 18
15BB 2 18


