
INTRODUCCIÓ

La llagosta (Palinurus elephas) ha manifestat,
en els censos fets fins enguany, una nul·la capaci-
tat de recuperació demogràfica en l’Àrea Protegi-
da de les illes Medes. Així com altres espècies
d’interès pesquer han augmentat la seva densitat,
la llagosta segueix una tendència més aviat cap a
la disminució de la seva densitat i cap a una dis-
tribució per sota dels 25 m de fondària, posició
que les manté allunyades de les zones més fre-
qüentades pels escafandristes i amb major densi-
tat de predadors naturals com neros, serrans,
tords o pops (Marin, 1987)

Donada la gran quantitat de juvenils de pri-
mer any trobats al cens de l’any 1996 dins de
forats fets pels dàtils (Lithophaga lithophaga),
enguany s’ha decidit començar un estudi sobre el
reclutament d’aquesta espècie per complementar
la informació que ens dona el cens anual de la
població.

Els treballs fets a Austràlia, el mar Carib i
Nova Zelanda, on la pesqueria de llagostes es
molt important, han demostrat que les pobla-
cions de llagostes es recuperen i les captures
augmenten quan se segueix un pla de gestió
adequat. Concretament, un dels punts claus
d’aquesta gestió, és el seguiment del recluta-
ment de fases post-larvàries al Bentos; els estu-
dis fets en aquells països han demostrat una
correlació entre el reclutament d’un any i les
captures d’adults en els anys següents (Hauton).
El primer pas ha estat testar diferents col·lectors
per estudiar-ne la idoneitat

El disseny del seguiment anual de la població
de llagostes ens indica l’estat puntual, un cop a
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

El seguiment temporal de la població de lla-
gostes (Palinurus elephas) al 1997 s’ha fet amb
dos objectius principals:

1. Confirmar o rebutjar la teoria que la
població es troba en regresió per la disminució
continuada del nombre total d’individus censats
d’un any al següent i, alhora, establir la distribu-
ció batimètrica i l’estructura de talles per al 1997,
d’aquesta manera s’analitza l’estat de la població
el 1997.

2. Testar col·lectors dels estadis post-puerulus
per iniciar un estudi del reclutament d’aquesta
espècie.

MATERIAL I MÈTODES

Plantejament metodològic.

L’estudi del reclutament s’ha dissenyat en
dues fases; una primera fase de test de diferents
dissenys de col·lectors per trobar-ne el més adient
per a la captació de l’estadi post-puerulus i una
segona fase, una vegada testat el col·lector, de
seguiment del reclutament al bentos de Palinurus
elephas. Al moment de l’escritura de la memòria
de 1997, ens trobem a la fase inicial de l’estudi.

S’han instal·lat, a la zona dels Arquets de la
costa del Montgrí, 10 col·lectors consistents en
panells de plàstic amb forats cònics que reproduei-
xen de forma aproximada els forats fets pel bivalve
lithophaga lithophaga. Aquests panells han estat
situats en parets verticals a tres fondàries diferents
i en dues orientacions per cada fondària:

- A la fondària de -5 m s’ha situat un panell
amb orientació nord i un altre amb orientació
sud.

- A la fondària de -10 m s’han situat 3 panells
amb orientació nord i 3 més amb orientació sud.
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- A la fondària de -20 m s’ha situat un panell
amb orientació nord i un altre amb orientació
sud.

Aquests panells han estat mostrejats amb
periodicitat bimensual per extreure’n la fauna
vàgil que ha estat filtrada amb una mida de malla
d’1 mm.

L’estima de la mida de la població s’ha fet a
partir de 15 transectes realitzats en zones favora-
bles per allotjar llagostes.Cal remarcar que, tot i
que aquestes zones llagostaires són totes per sota
de la isòbata de 25 m., els transectes abasten tota
la franja de fondàries entre 0 m. i 45 m.

Degut a la naturalesa de les immersions realit-
zades per a fer el cens 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.

Mètode

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 comptaven totes les llagostes observades, ano-
tant el lloc i la fondària on havien estat vistes.

Per estimar la talla s’ha utilitzat 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 referèn-

cia, ordenant-les arbitràriament en 4 classes dis-
cretes:

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

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

RESULTATS

Mida de la població de llagostes el 1997:

Les taules 1 i 2 representen els censos realit-
zats per a estimar la mida de la població de lla-
gostes de la zona estrictament protegida, així com
l’estructura de talles d’aquesta. El nombre total
d’individus comptats ha estat de 106.

La figura 1 ens mostra la distribució dels
individus observats a les illes per fondàries, dife-
renciant-ne les talles. Cal remarcar que el 93,4%
de la mostra s’ha trobat per sota dels 25 m. de
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Taula 1: Llagosta (Palinurus elephas). Estructura de talles
de la població en la zona estrictament protegida de les Illes
Medes en 1997.

Classes de talla Nombre d’individus

JUVENILS 23
PETITES 21
MITJANES 30
GRANS 32

Taula 2: Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per fondàries dels individus censats en la zona estrictament protegida de
les Illes Medes en 1997.

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

5-10 3 0 0 0 3
10-15 2 0 0 0 2
15-20 0 0 0 0 0
20-25 0 2 0 0 2
25-30 2 0 1 1 4
30-35 7 3 6 8 24
35-40 8 13 16 14 51
40-45 1 2 5 3 11
45-50 0 1 2 4 7
50-55 0 0 0 2 2
55-60 - - - - -



fondària. Es pot observar que tots els individus
excepte la classe juvenil s’han vist per sota de la
isòbata de 25 m. Enguany s’ha trobat un indivi-
du petit i un mitjà entre -25 i -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 41,51%, els quals són immaturs -la femella de
menor mida que s’ha trobat amb ous és de L=19
cm. mentre que la talla mitjana de maturitat: talla

en que el 50% de les femelles són aptes per a pon-
dre, està entre 21,5 i 24,5 cm.(Marín, 1987); cal
remarcar també, que la proporció d’individus de
L<30cm. és del 30,19%, i aquesta és la classe de
talla més fecunda -la mitjana d’ous trobats per
femella ovada de L=23 cm. és de 13.000 mentre
que les femelles ovades de L=34cm. duen al vol-
tant de 134.000 ous (Marín, 1987).

Estudi del reclutament:

En una primera classificació dels organismes
trobats als col·lectors, no s’han trobat post-pue-
rulus de llagosta. 

Els organismes recolectats han estat: gasterò-
podes (Columbella rustica, Hinia incrassata, altres
per determinar), turbelaris (per determinar),
poliquets (per determinar), crustacis (família
Scyllaridae, Galathea sp., Hippolyte sp., altres per
determinar), equinoderms (Paracentrotus lividus,
Ophioderma longicauda) i peixos de la família dels
blènids (Parablennius rouxi) i de la família dels
Gobioesocids (Lepadogaster sp.)

El temporal de llevant de mitjans de novem-
bre va destruir 8 dels deu col·lectors; al moment
de la redacció de la memòria en queda un a -20
m amb orientació nord i un a -10 m amb orien-
tació sud
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Figura 1: Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per
fondàries de la població censada en la zona estrictament pro-
tegida en 1997.

Figura 2: Llagosta (Palinurus elephas). Estructura de talles de la població censada en la zona estrictament protegida en 1997.



DISCUSSIÓ

Enguany hem observat un augment en el
nombre total d’individus censats a les illes Medes
respecte a l’any anterior; de tota manera, el nom-
bre continua estant al voltant de la centena

Vista l’evolució del nombre total d’individus
censats, creiem que el cens de l’any 1994 (161
individus) va ser excepcionalment alt i que la
tendència és la centena. Tot i amb això, es trenca
la tendència a la disminució del nombre total
d’individus censats

Els resultats obtinguts a l’any 1997 són com-
parables als obtinguts l’any anterior, ja que els
transectes han estat els mateixos que l’any 1996;
la disminució observada en anys anteriors queda
aturada amb les dades del cens d’aquest any.

Les zones del Medellot est i de la Pedra de
Deu que l’any anterior van presentar molt pocs
individus, han tornat aquest any a valors més alts.
La Pota del Llop  i el Montnegre continuen pre-
sentant un nombre molt baix d’individus; sem-
bla, doncs, que l’abandonament detectat l’any
1996 va ser un episodi més de migracions periò-
diques.

Donada la gran mobilitat observada en
aquesta espècie, resulta evident que la protecció
d’un espai tan reduït com son les illes Medes no
es capaç de proegir a una població sencera sino a
una part d’aquesta. Les variacions del nombre
d’individus detectades en zones controlades
durant l’any 1997 ens fan pensar que hi ha
migracions entre l’Àrea Estrictament Protegida i
altres zones de la costa propera. Cal ampliar l’àm-
bit de mostreig per a detectar els limits geogràfics
d’aquesta població; aquest mostreig cal fer-lo
seguint el sistema de marcatge i recaptura però
amb marques permanents recuperades amb la
metodologia clàssica de pesqueries; i comple-
mentada amb el seguiment d’alguns individus
mitjançant radio-tracking.

Per augmentar l’estoc de llagostes caldria ges-
tionar de forma molt més acurada la seva explota-
ció a tot el litoral català ja que en tractar-se d’una
espècie amb capacitat de migració, és possible que
tota la costa nord-occidental de la Mediterrània
contingui una sola població; en aquest cas caldria
establir una xarxa de punts de seguiment per la
costa Catalana de forma que es tinguessin dades de

la població sencera. Així doncs, el primer que cal
fer és delimitar la població.

Potser la diferència entre els resultats de
recuperació obtinguts en les reserves de Nova
Zelanda o Austràlia i els obtinguts en les illes
Medes és l’extensió de la reserva; cal una exten-
sió mínima que garanteixi la protecció de la
majoria de la població o, al menys, d’una part
prou important com per què tingui capacitat de
regenerar-la tota.

Analitzant la distribució de talles veiem que la
població de llagostes de les illes Medes ha presen-
tat enguany una variació molt marcada de la
tendència dels darrers anys, amb un augment
important de la proporció d’individus que han
arribat a la maturitat sexual. Si comparem els per-
centatjes d’individus immaturs i d’individus
grans amb els de l’any anterior, observem que la
capacitat reproductiva és més alta que l’any pas-
sat. Aquesta variació s’ha donat per immigració
d’individus adults, ja que el creixement és massa
lent per explicar aquests canvis; aquesta és l’altra
possibilitat de regeneració de la població.

A la vista d’aquests resultats continua siguent
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 al colxlectiu 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; l’alta concentració de llagos-
tes en algunes zones de l’illot del Medellot (la
Bota) durant certes èpoques de l’any, desaconse-
llen la ubicació de cap boia per a escafandristes en
aquest illot.

Pel què fa al reclutament, malgrat que fins a
aquets moment no s’han trobat post-puerulus en
els col·lectors, cal continuar el test d’aquest
model fins a completar una cicle anual ja que no
coneixem del cert l’estacionalitat de l’arribada de
les larves al bentos. Durant les immersions per
mostrejar els col·lectors s’han fet recorreguts per
buscar reclutes en forats de dàtil i no se n’han tro-
bat. Hi ha la possibilitat que el reclutament
detectat l’any 1996 fos un fet excepcional i que
calgui més esforç per trobar reclutes aquest any.
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