
INTRODUCCIÓ

No hi ha dubte que el resultat més notable
dels que s’han obtingut al llarg del seguiment de
la població de meros de les illes Medes ha estat
l’observació de la reproducció de l’espècie  l’any
1996  (ZABALA et al. 1997a i 1997b). Aquest
fenomen no havia estat constatat prèviament i,
per tant, pot ésser considerat com un important
avanç qualitatiu en el coneixement de la biologia
d’aquesta espècie tan popular com poc coneguda.
Però, a més, no deixa de ser curiós el que la repro-
ducció del mero es descobrís en una zona situada
bastant més al nord de la latitud que havia estat
acceptada fins aleshores com a barrera septentrio-
nal a partir de la qual el mero no es reproduïa
(41º 5’ N, segons CHAUVET, 1990). A rel d’a-
quest descobriment es varen poder observar indi-
cis prou clars (lliurees característiques dels mas-
cles dominants i certs comportaments indubta-
blement lligats a la reproducció; LOUISY, 1996;
ZABALA et al. 1997a i 1997b), que semblaven
demostrar que la fressa probablement també s’ha-
via produït en d’altres zones protegides de la
Mediterrània NO (com la reserva de Banyuls de
la Marenda i el Parc Nacional de Port-Cros). De
resultes de totes aquestes observacions, sembla
clar que la reproducció del mero en la Mediterrà-
nia NO depèn a hores d’ara més del  nivell de
protecció de l’espècie que de qualsevol altre fac-
tor, inclòs el biogeogràfic. I això és del tot lògic si
hom té en compte els requeriments mínimament
necessaris perquè es produeixi la fressa del mero;
és a dir: l’existència d’una elevada densitat d’e-
xemplars i d’una estructura de la població
demogràficament complexa, en la que hi siguin
representades un ampli ventall de classes d’edat,
jeràrquicament dominades per grans, i vells, mas-

cles territorials. Aquests requisits són difícils de
ser assolits en indrets on els meros es puguin pes-
car, ja que la pròpia biologia de l’espècie la con-
verteix en extremament vulnerable. Així, el mero
és un peix hermafrodita proterogínic, que arriba
relativament tard (al voltant dels 5 anys d’edat) a
la primera maduresa sexual com a femella; el
canvi de sexe no es produeix fins entre els 8 i 12
anys (CHAUVET, 1988). Tot i l’increment nota-
ble del nombre de meros a les nostres costes en
els darrers anys (veure la memòria corresponent a
1994), la gran majoria dels exemplars que són
capturats encara són immadurs, malgrat presen-
tar una talla prou interessant pels pescadors
(entre 30 i 40 cm).  Com a conseqüència, la pro-
babilitat que té un mero d’arribar a la primera
maduresa sexual com a femella ja és molt baixa i,
donada la pressió pesquera sobre l’espècie, és
molt més improbable que gaires femelles assolei-
xin l’edat del  el canvi de sexe. Per a agreujar més
la situació, hom ha de tenir en compte que les
agrupacions d’exemplars per a la fressa es pro-
dueixen durant els mesos estiuencs (juliol i
agost), precisament quan el litoral és més visitat i
les condicions per a practicar la caça submarina
(que és el mètode més efectiu per a capturar
meros) són les més propícies de l’any. Sembla
prou evident que, atesa l’alta vulnerabilitat del
mero i la relativa facilitat que existeix actualment
per a accedir a qualsevol punt de la costa (ja sigui
per terra o per mar), els requeriments mínims
perquè es produeixi la necessària “massa crítica”
que desencadeni el fenomen de la reproducció no
es puguin assolir fàcilment fora d’aquelles zones
que no es trobin estrictament protegides.

De resultes de tot plegat, no és doncs gens
forassenyat atribuir el fracàs reproductiu de
l’espècie a la Mediterrània NO a un origen antrò-
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pic, que podria veure’s agreujat per una certa
limitació biogeogràfica de l’espècie. Segons
aquesta hipòtesi, en d’altres zones de la Medi-
terrània  (com les illes Balears o les costes meri-
dionals de la península ibèrica), unes condicions
ambientals més adients permetrien un nivell
d’explotació similar sense malmetre del tot la
capacitat reproductora de l’espècie. 

Però la pesca no afecta tan sols als meros;
actualment ja hi ha tot un reguitzell d’articles i
treballs (BELL, 1983, GARCIA-RUBIES i
ZABALA, 1990; FRANCOUR, 1991, 1994;
HARMELIN et al., 1995; GARCIA-RUBIES,
1997) que demostren clarament quins són els
efectes de la protecció sobre les comunitats i les
poblacions de peixos litorals mediterranis. Entre
tots, destaquen l’augment de les densitats i les
talles de les espècies vulnerables, i un increment
de la diversitat (entesa com a nombre mig d’espè-
cies per comptatge) que es produeix a les zones
protegides. Aquest augment és degut a una major
freqüència d’algunes espècies altament vulnera-
bles (GARCIA-RUBIES, 1997), com són: el
déntol (Dentex dentex), el llobarro (Dicentrarchus
labrax), el sarg imperial (Diplodus cervinus), el
pagre (Pagrus pagrus), el corball (Sciaena umbra),
i la dorada (Sparus aurata). Totes elles esdevenen
extremament escadusseres en zones pescades
mentre que esdevenen força abundants en zones
protegides. Aquestes espècies, per tant, consti-
tueixen uns bons indicadors del denominat efec-
te reserva. 

OBJECTIUS

Queda fora de tot dubte que les dades sobre
les densitats i les talles de la població de meros de
les illes Medes obtingudes durant tots els anys de
seguiment adquireixen a hores d’ara un nou
interès. Si més no, han demostrat que han estat
les adients per a fer possible la reproducció de
l’espècie. En qualsevol cas, la població de meros
de les illes Medes no és estàtica sinó que demos-
tra un cert dinamisme, essent notables les varia-
cions de les densitats i les talles que experimenta
d’un any a l’altre (veure memòries anteriors).
Com sigui que el temps transcorregut des de l’i-
nici d’aquest seguiment ja comença a ser consi-
derable, enguany els objectius principals que
hom es planteja  són: a) esbrinar si els canvis que
es van produint a la població de meros de les illes
Medes segueixen o no una evolució que s’ajusti a
alguna pauta temporal determinada; i b) tipificar

l’estructura demogràfica de la població (imma-
durs, femelles i mascles), i comprovar quina ha
estat llur evolució des de 1991. Concretament, la
densitat de mascles respecte a la resta de la pobla-
ció pot ser una dada determinant per a establir
quina és la relació entre sexes necessària que ha
fet possible la fressa de l’espècie.

D’altra banda, hom reprèn enguany l’estudi
d’aquelles espècies que han estat considerades
com  a molt vulnerables,  i que com a tal, han
esdevingut molt poc freqüents en zones on la
pesca és lliure (GARCIA-RUBIES, 1997). Tot i
que el mostreig ha estat optimitzat per aconse-
guir el màxim nombre de dades sobre els meros,
també s’ha aprofitat per a fer el comptatge de
totes aquestes espècies notablement afavorides
per la protecció de la zona de les illes Medes i de
les quals hom te un registre continu des de 1992.
Aquests peixos poden ser considerats com a bons
indicadors del nivell de protecció, la qual cosa
justifica plenament el seguiment de l’evolució
temporal de llurs poblacions, tan a la zona estric-
tament protegida de les Medes, com  a la zona
parcialment protegida del Molinet a la Punta
Salines, de la que ja es tenen dades de 1994, 1996
i 1997.

.

MATERIAL I MÈTODES

L’estudi segueix el mètode de presa de dades
emprat regularment des de 1991, que es basa en
comptatges sobre corredors llargs, d’una a dues
hores de durada, al voltant del perímetre de la
zona protegida de les illes Medes. Cada any se
segueixen els mateixos itineraris (Fig. 1), mostre-
jant-se sistemàticament la zona del Salpatxot a la
Cova de la Vaca (SCV), de l’Infern a la cova de la
Vaca (ICV) i la Meda Petita (MP). En tots aquest
corredors es fa un únic comptatge per tempora-
da. A les zones en que,  a partir dels resultats dels
primers estudis, se sap que existeix la màxima
densitat d’individus (Tascons - Carall Bernat:
TCB i Ferranelles - Tascó Gros: FETG) els
comptatges es repeteixen com a mínim quatre
vegades durant cada temporada de mostreig.
Aquestes corredors replicats es divideixen en qua-
tre sectors (TP: Tascó Petit; TPCB: Tascó Petit -
Carall Bernat; CBTG: Carall Bernat - Tascó
Gros; Ferranelles: FERR). El sector situat entre el
Carall Bernat i el Tascó Gros (CBTG) se solapa
en ambdós corredors repetits (TCB i FETG), per
la qual cosa arriba a ser mostrejat fins a 8 vegades
per any. Aquests recomptes repetits forneixen
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dades sobre el grau de variació a curt termini i
permeten l’aplicació de mètodes d’inferència
estadística per a comparar variacions interanuals
tant del nombre d’individus com de les talles.
Com a excepció a aquest protocol, l’any 1995
només es varen mostrejar els corredors replicats
(TCB i FETG), en coincidir l’estudi amb el que
es portà a terme sobre l’evolució de la ictiofauna
a la costa del Montgrí.

La presa de dades sobre cadascun dels corre-
dors segueix les pautes habitualment emprades;
és a dir: l’observador es desplaça nedant lenta-
ment, aproximadament a 1m del fons, inspeccio-
nant tots els caus del fons,  i cobrint visualment
una amplada mínima d’uns 10 m,  a banda i
banda.  Quan es veu un exemplar,  s’apunta la
fondària a la que es troba i se’n fa una estima de
llur longitud total, comparant la mida del peix
amb la d’una barra d’1 m usada com a referència.
Si l’exemplar reposa sobre el fons (la qual cosa no
és del tot infreqüent entre els meros), l’estima de
la mida és del tot més acurada, ja que es mesura
exactament la longitud de substrat ocupat pel
peix. S’obtenen així dades sobre la densitat d’e-
xemplars per zona, la fondària i l’hàbitat en les
que es troben i la distribució de talles de les
poblacions estudiades.

Les comparacions entre les densitats de
meros a les diferents zones s’han fet emprant
una anàlisi de la χ2 (ZAR, 1984) entre els

valors observats i els esperats (respecte dels
anys precedents). La comparació de densitats i
talles mitjanes als corredors replicats s’ha fet
aplicant una anàlisis de la variància d’un (any)
o dos factors (sector x any); les dades han estat
transformades, sempre que ha estat necessari, a
fi i a efecte de que acomplissin els requeri-
ments mínims per a aplicar aquest mètode
paramètric. Si, malgrat tot, les dades no s’ajus-
taven a aquests requisits mínims, han estat uti-
litzades anàlisis alternatives no paramètriques
(ZAR, 1984).

A més a més, i en el cas particular del mero,
enguany hom ha transformat les talles estimades
a edats (segons la relació talla-edat fornida per
CHAUVET, 1988) a fi d’establir l’estructura
demogràfica de la població de la zona protegida
de les illes Medes. A partir de la distribució d’e-
dats obtinguda hom pot calcular la quantitat
d’individus immadurs (<5 anys), de femelles
potencialment madures (>5< 12 anys) i de mas-
cles potencials(>12 anys), així com l’evolució
temporal d’aquesta distribució. Com sigui que
els mascles es poden distingir per presentar unes
lliurees característiques (ZABALA, et al, 1997a)
hom ha establert la densitat de mascles i la rela-
ció entre sexes observada, que ha estat compara-
da  amb l’esperada en base a dades bibliogràfi-
ques (CHAUVET, 1988), mitjançant un test de
la χ2 (ZAR, 1984). 
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Fig. 1 .-  Localització dels recorreguts de recompte de meros i
altres peixos vulnerables. SCV: Salpatxot-Cova de la Vaca;
ICV: Infern-Cova de la Vaca; MP: Meda Petita; FETG:
Ferranelles-Tascó Gros (dividit en els sectors FERR: Ferrane-
lles i CBTG: Carall Bernat-Tascó Gros); TCB: Tascons-
Carall Bernat (dividit en TP: Tascó Petit; TPCB: Tascó
Petit-Carall Bernat; CBTG: Carall Bernat-Tascó Gros);
MPS: Molinet-Punta Salines (zona parcialment protegida
de la costa del Montgrí).



Diferències significatives en els nombres
absoluts o entre les mitjanes anuals no impliquen
necessàriament l’existència de variacions relacio-
nades amb el temps transcorregut des que s’inicià
el seguiment  (1991 pels meros i 1992 per a la
resta d’espècies). Aprofitant que la sèrie de dades
anuals comença a ser prou elevada, hom ha com-
provat si els canvis observats en els paràmetres de
les poblacions s’ajustaven significativament a una
funció lineal del temps (ZAR, 1984). El nombre
real d’individus de cada espècie en la zona prote-
gida de les illes Medes ha estat calculat sumant els
valors promitjats dels recorreguts repetits als que
s’hi han afegit el valors instantanis obtinguts en
els corredors no replicats. Aquest valor anual
(incloent valors promitjats i instantanis) és el que
ha estat utilitzat com a variable dependent del
temps a l’hora d’establir les possibles relacions
entre ambdues variables.

Hom repeteix en aquesta memòria el que ja
estat esmentat les anteriors; és a dir: el nombre
d’exemplars de qualsevol de les espècies estudia-
des és una estima indicadora més que la quanti-
tat real d’individus que es troben en la zona pro-
tegida de les illes Medes. Com sigui que el pro-
tocol de presa de dades ha estat optimitzat pels
meros, el submostreig de la resta d’espècies és
segurament més acusat. En qualsevol cas, com
sigui que el mateix protocol i els observadors els
mateixos han estat els mateixos els diferents anys,
hom  admet que les mesures són perfectament
comparables les unes amb les altres.

A partir de les longituds totals estimades de
cadascun dels individus observats s’han calculat
les talles mitjanes anuals de la població que han
estat comparades mitjançant una anàlisi de la
variància d’un factor (any). En qualsevol cas,
només a partir d’un augment o una disminució
significativa de la mida mitjana no es pot inferir
(tot i ser un bon indicador) quines són les varia-
cions anuals en l’estructura de talles de la pobla-
ció; és per això que s’ha establert anualment la
distribució de freqüències de talles de cada espè-
cie, tenint en compte les talles màximes i míni-
mes (rang), i les modals i medianes,  així com la
forma que adopta la distribució de talles i les
diferències que puguin haver-hi entre anys, mit-
jançant una anàlisi de comparació de medianes
(ZAR, 1984, SOKAL i ROHLF, 1979), així com
una anàlisi de comparació de freqüències de Kol-
mogorov-Smirnoff entre anys consecutius.

Les possibles relacions lineals entre el temps i
les talles (i les edats en el cas dels meros) no han
estat calculades a partir dels valors mitjans, sinó

que les rectes de regressió s’han ajustat a les mides
(o les edats) de cadascun dels individus observats
cada any (ZAR, 1984). És per això que el coefi-
cient de regressió (cas de produir-se la relació)
sigui altament significatiu, malgrat que pugui ser
baix en funció del gran nombre de talles diferents
representades a la població.

El programa utilitzat per a realitzar tots els
càlculs ha estat el paquet estadístic STATISTICA
(StatSoft „, 1995).

RESULTATS

Evolució temporal de la població de meros (E.
marginatus) de les illes Medes

Densitats

Observant el nombre d’exemplars en els dife-
rents corredors repetits de 1991 fins a 1997 (taula
1), són apreciables notables diferències. Compa-
rant dos a dos els anys consecutius mitjançant una
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Figura 2 .- a) El número total de meros observat al llarg del
seguiment augmenta linearment en funció del temps; b)  tot
i que aquesta tendència sembla generalitzada a totes les
zones, només és estadísticament significativa als corredors dels
Tascons - Carall Bernat (TCB)  i, especialment, del Salpat-
xot a la Cova de la Vaca (SCV), on l’augment de meros res-
pecte dels anys precedents ha estat vertaderament espectacu-
lar.



anàlisi de la χ2 (i tenint en compte que l’any 1995
només es varen prendre mostres a les zones repli-
cades TCB i FETG), les diferències obtingudes

han demostrat ser  significatives de 1991 a 1992,
de 1993 a 1994,  de 1995 a 1996, i entre 1996 i
1997. Entre els anys consecutius de 1992 a 1993,
i de 1994 a 1995, la població sembla romandre
mes o menys constant, però si hom observa el
nombre total d’individus és prou evident que
aquest  ha experimentat un augment notable de
1991 a 1997 (taula 1),  la qual cosa es confirma
relacionant el temps transcorregut amb el nombre
de meros que ha estat observat cada any. Així s’es-
tableix una relació de les densitats en funció del
temps que s’ajusta significativament a una regres-
sió lineal que respon a l’equació Nº ind. = 54.782
+ 9.793 t (r = 0.87; r2 = 0.76; p < 0.05), tal i com
es pot veure a la figura 2a. A grans trets,  aquesta
tendència s’observa a totes les zones que han estat
mostrejades sistemàticament (figura 2b), si bé
només és estadísticament significativa en el reco-
rregut que va del Salpatxot a la Cova de la Vaca
(SCV), on l’increment ha estat realment especta-
cular en els darrers anys (Nº ind. = 0.143 + 5.702
t; r = 0.92; r2 = 0.80; p < 0.05). Al recorregut
replicat a la zona entre els Tascons i el Carall Ber-
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Taula 1.- Diferències interanuals del nombre observat de meros per recorregut, i resultats del test de la χ2 entre el nombre d’in-
dividus esperat (E) i l’observat (O), tenint en comte que l’any 1995 només es varen prendre dades a les zones replicades (TCB i
FETG). 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

TCB 25 31,2 24,4 39,07 47,5 36,5 39
FETG 12 19,25 13 17 16 20,75 14,75
ICV 6 8 9 11 7 10
MP 5 14 12 21 14 13
SCV 7 14 14 24 25 48
Nº Total 55 86.45 72.4 112.07 63.3 103.25 124.75

O/E 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1992 29.78 ***
1993 18.40 ** 3.92 ns
1994 106.66 *** 14.02 ** 24.38 ***
1995 21.58 *** 9.064 ** 22.56 *** 1.88 ns
1996 74.32 *** 9.79 * 20.04 *** 4.83 ns 3.96 *
1997 264.08 *** 86.14 *** 91.74 *** 27.44 *** 1.62 ns 24.423 ***

Taula 2 .- Nombre mig (± SD) d’individus als sectors dels
corredors replicats dels Tascons- Carall Bernat i Ferranelles
des de 1992 a 1997 (TP: Tascó Petit; TPCB: Tascó Petit -
Carall Bernat; CBTG: Carall Bernat - Tascó Gros; FERR:
Ferranelles).

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP     11,00 3,16 5
1993 TP     6,20 2,39 5
1994 TP     14,50 2,65 4
1995 TP     12,00 5,77 4
1996 TP     8,75 2,87 4
1997 TP     8,50 1,00 4
1992 TPCB 9,00 2,45 4
1993 TPCB 9,20 3,11 5
1994 TPCB 18,00 1,83 4
1995 TPCB 27,50 5,07 4
1996 TPCB 20,75 3,77 4
1997 TPCB 24,00 4,69 4
1992 CBTG 11,20 2,28 5
1993 CBTG 9,00 4,03 9
1994 CBTG 6,50 1,51 8
1995 CBTG 8,00 3,16 8
1996 CBTG 7,00 3,02 8
1997 CBTG 6,50 3,82 8
1992 FERR 19,25 3,95 4
1993 FERR 13,00 3,92 4
1994 FERR 17,00 4,97 4
1995 FERR 16,00 5,66 4
1996 FERR 20,75 2,22 4
1997 FERR 14,75 2,06 4

Taula .3 .- Resum de l’anàlisi de la variància entre les densi-
tats mitjanes anuals de meros als sectors dels recorreguts repli-
cats.

g. ll MS F       p

Sector 3 745.919 62.528 ***
Any 5 96.771 8.112 ***
Sector x any 15 92.586 7.762 ***
Error 97 11.929



nat (TCB), també s’observa un cert augment de la
densitat de meros en funció del temps que es
troba en el límit de la significació estadística (Nº
ind. = 23.853 + 2,703 any; r = 0.70; r2 = 0.49; p
< 0.08, ns). Si hom analitza separadament els sec-
tors en els que es divideix sistemàticament aquest

recorregut des de 1992, s’obté un increment sig-
nificatiu de la densitat de meros (Nº ind. = 2.271
+ 3.479 any; r = 0.76; r = 0.36; r2 = 0.58; p <
0.001) en el sector comprés entre el Tascó Petit  i
el Carall Bernat (TPCB); aquest sector és, doncs,
el principal responsable del increment de la den-

54 PEIXOS

Taula 4 .- Longituds mitjanes per zones i anys (Lt. mitj. ± SD), i medianes (Lt. med.), modals (Lt. mod.), mínimes (Lt.
mín.) i màximes (Lt. mín.) per anys de la població de  meros de les illes Medes des de 1991 fins a 1997.

Any ZONA Lt. mitj. SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt mín. N

1991 TCB       57,80 15,96 25
FETG      78,33 25,17 12
MP        85,20 18,03 5
ICV       70,83 18,55 6
SCV       90,43 10,78 7

Total 70,35 21,70 70 50-80 35 130 55

1992 TCB       72,11 18,14 147
FETG      75,61 16,97 78
MP        74,29 27,09 14
ICV       65,50 22,85 8
SCV       82,50 23,35 14

Total 73,66 18,83 75 80 24 120 263

1993 TCB       74,79 18,82 135
FETG      69,53 16,32 75
MP        70,42 22,81 12
ICV       75,56 24,93 9
SCV       69,64 21,61 14

Total 72,70 18,73 70 80 40 110 245

1994 TCB       74,93 19,23 155
FETG      64,84 16,88 95
MP        68,33 18,77 21
ICV       69,18 21,92 11
SCV       71,58 20,98 24

Total 70,79 19,21 70 80 35 110 312

1995 TCB       67,77 21,23 183
FETG      64,37 15,51 103

Total 66,55 19,40 65 70 35 110 286

1996 TCB       67,98 19,44 147
FETG      60,10 16,96 110
MP        67,29 21,71 14
ICV       75,14 21,73 7
SCV       65,24 19,22 25

Total 65,03 19,01 63 50 32 110 303

1997 TCB       66,54 21,32 149
FETG      64,06 16,14 89
MP        66,31 22,13 13
ICV       59,40 20,07 10
SCV       66,40 19,88 48

Total 65,03 19,77 60 40 35 120 316



sitat de meros observat a tota zona dels Tascons -
Carall Bernat, que  fins i tot compensa la dismi-
nució del nombre d’exemplars (Nº ind. = 11.190
- 0.722 any; r2 = 0.11; p < 0.05) que es produeix
en el sector del freu entre el Carall Bernat i el
Tascó Gros (CBTG). Els sectors corresponents al
Tascó Petit (TP) i al de les Ferranelles (FERR) no
presenten cap pauta temporal consistent, tot i que
es produeixen certes variacions interanuals de les
densitats mitjanes (Taula 2). Fent una anàlisi de la
variància de dos factors (any x sector), les diferèn-
cies entre les mitjanes anuals són  altament signi-
ficatives (F = 8.11; g. ll. = 5; p < 0.001); també és
significativa la interacció entre any i sector (F =
7.62; g. ll. 05; p < 0.001), la qual cosa demostra
que es produeixen  tant importants variacions
interanuals a les mateixes zones com entre zones
durant un mateix any (Taula 3). Amb tot, si hom
compara el nombre mitjà d’individus en un
mateix sector els diferents anys (amb un test post-
hoc de Tukey entre mostres aparellades), les
diferències significatives només s’estableixen al
sector TPCB, en el que es comprova un augment
significatiu del nombre mig d’individus els anys
1995, 96 i 97, respecte de 1992 i de 1993 (p<
0.01), i de 1994 a 1995 (p <0.05). Les densitats
mitjanes de la resta d’estacions no varien signifi-
cativament entre els diferents anys. 

Talles

A grans trets hom pot dir que les talles seguei-
xen la tendència contrària a les densitats; és a dir:

hom observa una certa disminució de les mides
dels exemplars observats en funció del temps (Lt
= 76.920 - 1.806 anys; r = 0.091; r2 = 0.020; p <
0.001), tot i que la variància explicada per aques-
ta relació és molt baixa donat l’enorme nombre
de dades i la variació de talles que presenten en
un mateix any. Les talles mitjanes de la població
(Taula 4) segueixen aquesta tendència. Si hom
complementa aquest resultat amb una anàlisi de
la variància entre les talles mitjanes, les diferèn-
cies interanuals són altament significatives
(Taula 5). Les talles mitjanes dels anys consecu-
tius ( comparades amb test de Tukey per a pare-
lles de mostres) no difereixen, però,  d’un any a
l’immediatament posterior. De fet, la diferència
no és significativa fins que hom compara  la talla
mitjana de l’any 1992 amb l’obtinguda el 1995,
la qual resulta  significativament més gran que la
de l’any 1997.  Entre 1996 i 1997  la talla mitja-
na de la població roman similar (Fig. 3a).

La tendència a la disminució de les talles en
funció del temps es confirma en tots els corredors,
malgrat que no sempre s’ajusten significativa-
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Taula 5 .- Comparació de les talles mitjanes anuals dels meros
de les illes Medes. Els  resultats de les comparacions post hoc
(test de Tukey)  entre anys confirmen la disminució gradual de
les talles mitjanes que no disminueixen mai entre anys conse-
cutius.

g. ll MS F       p

Any 6 3593.266 9.679 ***
Error 1773 371.229

1991 1992 1993 1994 1995 1996

1991 -
1992 ns -
1993 ns ns -
1994 ns ns ns -
1995 ns *** *** ns
1996 ns *** *** *** ns
1997 ns *** *** *** *** ns

Figura 3 .- a) Les talles dels meros disminueixen en funció
del temps. Al gràfic es presenta l’evolució de les talles mitja-
nes (±SE) i la recta de regressió ajustada a les talles indivi-
duals estimades cada any; b) la tendència a la disminució de
les talles es produeix a totes les zones, essent significativa als
corredors TCB, FETG i SCV.



ment. Dels 5 corredors efectuats, 3 (TCB, FETG
i SCV) presenten una relació lineal negativa i sig-
nificativa de les talles de 1991 a 1997. A la resta
dels corredors (MP i ICV) la relació talla - temps
no és estadísticament significativa (Fig. 3b). 

El canvis constatats en les mides no fan sinó
reflectir les variacions anuals de les freqüències de
talles de la població. Cal destacar el desplaçament
de la classe modal de la distribució, que era pràc-
ticament bimodal l’any 1991 (50 i 80 cm) i
romania constant en 80cm cm de 1992 a 1994,
per passar a situar-se en 70 cm l’any 1995, i dava-
llar dràsticament fins a 50 cm  al 1996, i a només
40 cm al 1997 (Taula 3 i esquematitzat a la Fig.
4). Les talles medianes de la població també
decreixen en funció del temps (Taula 3) i les
diferències interanuals són significatives (χ2 =
36.301;  g. ll.= 6; p< 0.001);  si bé les distribu-
cions de talles no presenten diferències significa-
tives entre anys consecutius, excepte entre 1994 i
1995, la qual cosa no fa sinó confirmar que la
tendència negativa és gradual.

Estructura demogràfica de la població

Les edats dels meros de les illes Medes
(segons l’equació talla/edat de CHAUVET,
1988), oscil·len entre els 2 anys de l’individu
més jove (observat a la Meda Petita l’any 1992),
fins els teòrics 64 anys de l’individu més vell (un
exemplar enorme observat al voltant de les
Ferranelles, l’any 1991). Al 1997 també es va
observar un gran mascle que mesurava un xic
més de 120 cm de longitud, que correspondria
a uns 46 anys d’edat. L’edat mitjana de la pobla-
ció se situa entre els 11-12 anys de 1991 a 1994,
i entre els 9 i els 10 anys de 1995 a 1997 (Taula
6). Tal i com ho demostrava la disminució de les

talles, sembla evident que existeix un progressiu
procés de rejoveniment de la població. Com és
del tot esperable (en ser l’edat una mera trans-
formació de la talla),  hom observa una dismi-
nució gradual, però significativa de l’edat dels
meros de les Medes des de 1991 fins a 1997
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Taula 6 .- Edats mitjanes anuals (± SD) de la població de
meros de les illes Medes.

Any Zona Edat    SD N 

1991 TCB 6.96 4.70 25
1991 FETG 16.58 16.77 12
1991 MP 16.87 9.97 5
1991 ICV 10.49 5.21 6
1991 SCV 18.52 7.49 7
TOTAL 1991 11.82 10.37 55

1992 TCB 11.44 7.18 147
1992 FETG 12.51 7.33 78
1992 MP 13.95 9.80 14
1992 ICV 9.64 6.80 8
1992 SCV 17.19 11.16 14
TOTAL 1992 12.15 7.67 263

1993 TCB 12.61 7.96 135
1993 FETG 10.18 5.88 75
1993 MP 11.73 9.16 12
1993 ICV 14.30 11.16 9
1993 SCV 10.95 7.12 14
TOTAL 1993 11.79 7.57 245

1994 TCB 12.71 7.97 155
1994 FETG 8.75 4.74 95
1994 MP 10.13 6.58 21
1994 ICV 11.21 9.29 11
1994 SCV 11.92 8.90 24
TOTAL 1994 11.17 7.33 312

1995 TCB 10.61 7.88 183
1995 FETG 8.63 5.93 103
TOTAL 1995 9.90 7.29 286

1996 TCB 10.21 6.56 147
1996 FETG 7.61 4.75 110
1996 MP 10.43 8.00 14
1996 ICV 13.05 9.59 7
1996 SCV 9.30 6.11 25
TOTAL 1996 9.27 6.19 303

1997 TCB 10.25 7.78 149
1997 FETG 8.55 5.33 89
1997 MP 10.36 8.91 13
1997 ICV 7.82 5.87 10
1997 SCV 9.78 6.58 48
TOTAL 1997 9.48 6.95 316

Figura 4 .- Evolució de les freqüències de talles  (dividides
en classes de 20 cm) de la població de meros de les illes
Medes.



(Edat = 13.268 - 0.594 t; r = 0.14; r2 = 0.02; p
< 0.001) (Fig. 5a). Tot i que aquesta tendència
s’observa a grans trets a tots els corredors (llevat
de l’ICV), la relació només és significativa en els
recorreguts FETG (Edat = 13.465 - 0.899 t; r =-
0.24; r2 = 0.02; p < 0.001) i SCV (Edat =
17.517 - 1.125 t; r = 0.31; r2 = 0.02; p < 0.001)
(Fig. 5b).

El procés queda perfectament reflectit tant si
es comparen les edats mitjanes anuals (Fig. 5),
com la distribució en classes d’edat de cada any
(Fig. 6). El nombre d’exemplars immadurs (≤ 5
anys) tendeix a créixer percentualment de 1992 a
1996, mentre que la classe dominant de 1991
fins a 1993  (corresponent als mascles potencials
de més de 12 anys) disminueix fins a ser la relati-
vament menys representada a partir de 1995. A
l’any 1996 hom obté una distribució que és gai-
rebé simètrica a l’observada l’any 1991. El per-
centatge de femelles (> 5 < 12 anys) augmenta
lleugerament de 1996 a 1997, transformant-se en
la classe d’edat dominant. 

Relació entre sexes

Del total de 316 exemplars observats l’any
1997,  el nombre de mascles identificats en base
a llurs lliurees característiques ha estat de 42
exemplars. Comparant la relació entre el nom-
bre d’exemplars integrat per femelles i exem-
plars immadurs (que sumen un total de 274
individus), hom pot establir una relació que
difereix significativament de l’esperada (228
exemplars entre femelles i immadurs i  88 mas-
cles) si la inversió sexual es produís a una edat
màxima de 12 anys , com  assegura CHAUVET
(1988)  (χ2 = 33.326; g. ll. = 1; p< 0.001) (Fig.
7). De fet l’edat mitjana dels mascles observats
el 1997 se situa al voltant dels 23-24 anys (amb
un mínim que se situa entre els 14 i els 15 anys
i un màxim de 46).

El nombre real de mascles ha estat estimat
promitjant el nombre d’exemplars en els corre-
dors replicats (en cadascun dels sectors) als que
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Figura 5 .- Disminució de l’edat mitjana (±SE) en funció
del temps de la població de meros a les illes Medes. La recta
de regressió que demostra la tendència ha estat ajustada en
base a les edats dels individus observats cada any (seguint la
transformació talla-edat establerts per CHAUVET, 1988).

Figura 6 .- Evolució anual de les freqüències d’edats dividi-
des en tres classes: immadurs (≤ 5 anys); femelles (≥ 5 ≤ 12
anys); i mascles (≥ 12 anys), establertes per CHAU-
VET(1988).

Figura 7 .- Comparació entre el nombre real de mascles
(identificats en base a llurs lliurees característiques) i femelles
i immadurs, respecte del nombre esperat si la transformació
de femella a mascle es produís als 12 anys (edat màxima en
la que el mero inverteix el sexe, segons CHAUVET, 1988).



s’hi han sumat els observats en els corredors no
replicats. El resultat final és que a la zona pro-
tegida de les illes Medes s’han quantificat
18.13 individus (és a dir, entre 18 i 19 mas-
cles) que es troben repartits tal i com es pot
veure a la Fig. 8. En qualsevol cas,  la diferèn-
cia és manté (χ2 = 30.482; g. ll. = 1; p< 0.001)
si hom compara els valors reals observats
(106.62 entre immadurs i femelles, i 18.13
mascles), amb els esperats (76.60 i 48.15, res-
pectivament).

La relació entre el nombre de mascles respec-
te el de femelles és, en promig, de 0.16 mascles (±
0.11) per femella (o immadur); és a dir, d’uns
6.25 individus (entre femelles i immadurs) per
cada mascle. Aquesta proporció es manté sense
variacions significatives si hom compara els
valors mitjans obtinguts als sectors dels corredors
replicats (F = 0.349; p< 0.001).

Evolució de les poblacions d’altres espècies alta-
ment vulnerables

Dentex dentex

Globalment nombre de déntols de les illes
Medes tendeix a incrementar-se de 1992 a 1997
(Taula 7). Així, tot i tenint en compte que l’any
1995 només es varen mostrejar les dues  zones
replicades (TCB i FERR), la densitat de déntols
augmenta significativament en funció del
temps, ajustant-se a una recta de regressió que
respon a l’equació Nº ind. = 10.133 + 7.981 t (
r = 0.932;  r2 = 0.87; p < 0.05), tal i com es pot
observar a la Fig. 9a. En els corredors replicats,
la densitat mitjana de déntols presenta una mar-
cada variació entre els diferents sectors, que no
fa sinó reflectir el caràcter marcadament erràtic
de l’espècie. Aplicant una anàlisi de la variància
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de dos factors (sector x any), hom comprova
que les variacions entre sectors, entre anys, així
com la interacció entre ambdós factors són sig-
nificatives; és a dir: s’estableixen marcades
diferències entre sectors el mateix any i entre
anys al mateix sector (Taula 8). En qualsevol
cas, comparant les densitats mitjanes anuals en
cadascun dels sectors (test de Tukey) hom com-

prova que aquestes augmenten significativa-
ment al voltant del Tascó Petit (TP) l’any 1997
respecte de la resta d’anys anteriors;  i al sector
de les Ferranelles (FERR) l’any 1996 respecte de
1993 i 1994, mantenint-se relativament similars
de 1996 a 1997 (Fig. 9b).

La talla mitjana dels individus (Taula 9) de
la població no presenta variacions anuals signi-
ficatives (Fig. 10), tot i que  la distribució de
talles varia bastant d’un any a l’altra com a
resultat del caràcter relativament gregari de
l’espècie, que tendeix a agrupar-se en bancs
integrats per individus de mida similar (Fig.
11). Malgrat lleugeres variacions, tampoc les
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Taula 7.- Densitats de dentols als recorreguts efectuats des de
1992. En aquesta taula i les següents, les dades mitjanes (±
SD) corresponen  als diferents sectors dels recorreguts replicats
(TCB: TP, TPCB i CBTG; FETG: CBTG i FERR), i les
puntuals són les obtingudes als corredors no replicats. 

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP  1.60 2.61 5
1993 TP 1.00 0.71 5
1994 TP 2.00 2.16 4
1995 TP 0.75 0.96 4
1996 TP 0.75 1.50 4
1997 TP 22.05 10.08 4
1992 TPCB 0.25 0.50 4
1993 TPCB 0.00 0.00 5
1994 TPCB 1.25 1.89 4
1995 TPCB 0.25 0.50 4
1996 TPCB 1.50 3.00 4
1997 TPCB 0.00 0.00 4
1992 CBTG 1.60 1.52 5
1993 CBTG 0.33 0.71 9
1994 CBTG 0.00 0.00 8
1995 CBTG 1.75 1.91 8
1996 CBTG 0.625 1.41 8
1997 CBTG 2.250 2.82 8
1992 FERR 1.00 0.82 4
1993 FERR 1.25 0.50 4
1994 FERR 3.00 2.16 4
1995 FERR 4.25 4.03 4
1996 FERR 19.25 15.13 4
1997 FERR 11.50 13.18 4
1992 MP 3 - 1
1993 MP 2 - 1
1994 MP 7 - 1
1996 MP 0 - 1
1997 MP 4 - 1
1992 ICV 0 - 1
1993 ICV 0 - 1
1994 ICV 0 - 1
1996 ICV 0 - 1
1997 ICV 7 - 1
1992 SCV 7 - 1
1993 SCV 2 - 1
1994 SCV 4 - 1
1996 SCV 14 - 1
1997 SCV 3 - 1

Figura 9.- a) El nombre total de déntols tendeix a augmen-
tar significativament a la zona protegida de les illes Medes;
b) evolució de les densitats als sectors del Tascó Petit (TP) i
les Ferranelles (FERR), que corresponen als corredors replicats
TCB i FETG, respectivament.

Taula 8.- Resum de l’anàlisi de la variància entre les densi-
tats mitjanes anuals de dentols als sectors dels recorreguts
replicats (dades transformades x’= ln (x+1)).

g. ll MS F       p

Sector 3 7.956 20.231 ***
Any 5 2.877 7.317 ***
Sector x any 15 1.786 4.541 ***
Error 97 0.393



diferències entre les medianes anuals són esta-
dísticament diferents (χ2 = 6.814; g.ll. = 5; p=
0.235) i la talla modal oscil·la entre els 45 i els
50 cm (Taula 9). Cal ressaltar que enguany, i
per primera vegada, han estat observats alguns
individus petits (10cm), de menys d’un any
d’edat.

Dicentrachus labrax

Globalment, la densitat de llobarros s’incre-
menta de 1992 a 1996, però aquesta tendència es
trenca el 1997 en produir-se una certa davallada
del nombre d’individus observat (Fig. 12a).
Comparant les densitats mitjanes dels sectors en
els corredors replicats (Taula 10), es constaten
diferències significatives entre sectors i anys, així
com una interacció significativa entre ambdós
factors, la qual cosa és del tot esperable en una
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Taula 9.- Talles mitjanes, medianes, modals, mínimes i màximes de la població de dentols de les illes Medes, i resum dels
resultats de l’anàlisi de la variància entre anys. 

Any Lt. mitj SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt. màx. N

1992 44.03 12.14 45 40 25 70 31
1993 48.82 9.28 45 60 35 60 17
1994 49.88 12.61 50 50 25 85 39
1995 51.67 10.05 50 50 35 80 36
1996 46.54 9.37 47 55 18 60 154
1997 47.70 9.96 47 40 10 70 173

Factor g. ll MS F       p
Any 5 202.059 1.955 ns
Error 444 103.329

Figura 10.- Malgrat les lleugeres variacions, la talla mitjana
(±SE) de la població de déntols no experimenta diferències
significatives entre els diferents anys.

Figura 11.- Freqüències de talles anuals dels déntols (en
classes de 5 cm). 

Figura 12 .- a) El nombre de llobarros augmenta clarament
de 1992 a 1996, però aquesta tendència sembla trencar-se
l’any 1997; b) evolució temporal de les densitats de llobarros
als diferents corredors i sectors mostrejats.



espècie molt mòbil, els comptatges de la qual
presenten unes variacions certament importants
(Taula 11). Comparant les mitjanes obtingudes
als mateixos sectors els diferents anys (test post-
hoc de Tukey),  hom observa una densitat mitja-
na significativament més elevada al sector com-
prés entre el Carall Bernat i el Tascó Gros
(CBTG) l’any 1996 respecte de l’any 1993. Al
sector de les Frerranelles (FERR) la mitjana
obtinguda l’any 1996 és significativament supe-
rior a la de la  resta d’anys,  inclòs 1997 (Fig.
12b).

Al contrari del que ha estat observat en el cas
dels déntols, la mida dels llobarros observats a les
illes Medes tendeix a disminuir gradualment en
funció del temps (Lt = 53.905 - 2.602 t; r =
0.499; r2 = 0.249; p < 0.001). També disminueix
la talla mitjana individual de la població (Taula
12 i Fig. 13), tot i que la distribució de freqüèn-
cies de talles experimenta notables variacions
interanuals, que poden ser degudes, en part,  al
caràcter certament gregari de l’espècie, que ten-
deix a agrupar-se en bancs d’ individus que pre-
senten mides similars, la qual cosa provoca el que
les distribucions de freqüències de talles anuals
presentin una kurtosi positiva elevada, tal i com
es pot comprovar a la Fig. 14; en qualsevol cas, la
classe modal que de 1992 a 1993 se situava entre
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Taula 11 .- Resum de l’anàlisi de la variància entre les den-
sitats mitjanes anuals de llobarros als sectors dels recorreguts
replicats (dades transformades x’= ln (x+1)).

g. ll MS F       p

Sector 3 30.601 39.358 ***
Any 5 3.705 4.765 ***
Sector x any 15 2.425 3.120 ***
Error 97 0.777

Taula 12.- Variació anual de les talles mitjanes, medianes, modals, mínimes i màximes de la població de llobarros de les illes
Medes, i resum dels resultats de l’anàlisi de la variància entre anys. 

Any Lt. mitj SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt. màx. N

1992 50.26 11.37 45 45 35 85 38
1993 47.14 5.32 50 50 35 65 133
1994 41.27 7.91 40 40 27.5 85 112
1995 41.74 6.69 40 40 15 70 195
1996 37.30 4.63 40 40 27 75 436
1997 37.53 5.95 35 35 30 75 174

Factor g. ll MS F       p
Any 5 3151.43 86.089 ***
Error 1082 36.606

Taula 10.- Densitats de llobarros  (± SD) als diferents reco-
rreguts repetits anualment.

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP     2.00 3.94 5
1993 TP     9.80 16.07 5
1994 TP     8.25 9.60 4
1995 TP     1.25 2.50 4
1996 TP     1.50 2.38 4
1997 TP     0.75 0.50 4
1992 TPCB 0.00 0.00 4
1993 TPCB 0.20 0.45 5
1994 TPCB 0.50 1.00 4
1995 TPCB 7.75 7.37 4
1996 TPCB 0.00 0.00 4
1997 TPCB 0.50 1.00 4
1992 CBTG 1.40 2.19 5
1993 CBTG 0.00 0.00 9
1994 CBTG 1.125 2.47 8
1995 CBTG 3.875 7.02 8
1996 CBTG 7.00 4.96 8
1997 CBTG 1.375 2.20 8
1992 FERR 2.75 4.27 4
1993 FERR 20.50 14.64 4
1994 FERR 10.00 2.45 4
1995 FERR 32.00 9.97 4
1996 FERR 83.00 8.64 4
1997 FERR 36.00 31.22 4
1992 MP 6 - 1
1993 MP 0 - 1
1994 MP 13 - 1
1996 MP 0 - 1
1997 MP 4 - 1
1992 ICV 0 - 1
1993 ICV 0 - 1
1994 ICV 5 - 1
1996 ICV 6 - 1
1997 ICV 7 - 1
1992 SCV 4 - 1
1993 SCV 1 - 1
1994 SCV 7 - 1
1996 SCV 26 - 1
1997 SCV 8 - 1



els 45 i els 50 cm, passa a situar-se a 40 cm a par-
tir de 1994 fins a 1996, per a davallar a 35 cm
l’any 1997. Les medianes coincideixen amb les
modes (Taula 12) i difereixen significativament
entre anys (χ2= 279.137; g.ll. = 5; p< 0.001), la

qual cosa confirma la tendència al rejoveniment
de la població durant els darrers anys (Fig. 14).

Diplodus cervinus

El nombre total de sargs imperials presenta
certes oscil·lacions d’un any a l’altre que no s’a-
justen, però, a cap tendència definida. Els valors
màxims es varen observar els anys 1994 (74
exemplars) i 1996 (70 exemplars), essent els
valors de 1993 i 1996 relativament similars (Fig.
15a). Prenent com a indicadores de les variacions
interanuals les densitats mitjanes obtingudes als
sectors dels corredors replicats,  hom pot obser-
var notables variacions entre zones i entre anys,
però cap pauta temporal coherent (Taula 13). Les
densitats màximes s’observen al sector de les
Ferrenelles (FERR), on les mitjanes oscil·len d’un
any a l’altre però de manera no significativa. Al
sector del Tascó Petit al Carall Bernat (TPCB),  sí
que es comprova un increment significatiu de les
densitats mitjanes els anys 1994, 1995 i 1996
respecte de 1992. A la resta de sectors les diferèn-
cies interanuals no són significatives (Taula 14).
Com sigui que no hi ha interacció significativa
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Figura 13 .- Evolució temporal de la talla dels llobarros.
Com es pot veure gràficament (a) , les talles mitjanes (±SE)
dels llobarros han experimentat una forta davallada de
1992 a 1997. La recta de regressió (b) entre els anys i talles
que confirma significativament aquesta tendència ha estat
calculada emprant les mides individuals (no representades a
la figura).

Figura 14.- Les distribucions de freqüències de talles demos-
tren el canvi en la classe modal de la població de 1993 (que
se situa entre 40 i 50 cm) a 1994 (entre 30 i 40 cm), així
com la disminució progressiva del percentatge representat pels
exemplars que ultrapassen el 40 cm de longitud total.

Figura 15.- Tot i experimentar notables variacions, les
abundàncies del sarg imperial no semblen seguir cap pauta
temporal determinada, ni globalment (a) ni en les diferents
zones i sectors mostrejats (b). 



entre sectors i anys, hom pot admetre una certa
constància en la distribució d’aquesta espècie en
el marc dels corredors replicats (Fig. 15b).

Malgrat que el coeficient de regressió és molt
baix, les talles dels sargs imperials també tendei-
xen a disminuir significativament en funció del
temps (Lt = 39.797 - 0.499 t; r = 0.136; r2 =
0.019; p < 0.001). Comparant les mitjanes
anuals amb una anàlisi de la variància (Taula 15),
s’obté una diferència significativa explicable,
segons els resultats del test de Tukey entre pare-
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Taula 14.- Resum de l’anàlisi de la variància entre les den-
sitats mitjanes anuals de sargs imperials als sectors dels reco-
rreguts replicats (dades transformades x’= ln (x+1)).

g. ll MS F       p

Sector 3 19.171 53.118 ***
Any 5 2.653 7.350 ***
Sector x any 15 0.623 1.726 ns
Error 97 0.361

Taula 15.- Variació anual de les talles mitjanes, medianes, modals, mínimes i màximes de la població de sargs imperials de les
illes Medes. Resultats de l’anàlisi de la variància entre talles mitjanes anuals. 

Any Lt. mitj SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt. màx. N

1992 37.79 5.95 40 40 25 55 99
1993 38.32 5.63 40 40 25 55 159
1994 38.56 6.11 38 35 25 65 205
1995 38.11 6.35 38 mult. 20 55 116
1996 35.90 5.90 35 35 18 50 188
1997 36.40 5.72 36 35 18 52 174

Factor g. ll MS F       p
Any 5 215.601 6.128 ***
Error 935 35.185

Taula 13.- Densitats sargs imperials  (± SD)  a les diferents
zones de les illes Medes.

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP     1.40 1.34 5
1993 TP     2.00 2.35 5
1994 TP     9.00 4.69 4
1995 TP     3.50 0.58 4
1996 TP     5.00 2.45 4
1997 TP     2.50 0.58 4
1992 TPCB 0.25 0.50 4
1993 TPCB 1.20 1.64 5
1994 TPCB 6.50 3.70 4
1995 TPCB 3.50 2.65 4
1996 TPCB 5.25 1.89 4
1997 TPCB 6.25 2.50 4
1992 CBTG 2.00 1.22 5
1993 CBTG 1.44 2.30 9
1994 CBTG 2.875 1.46 8
1995 CBTG 3.75 3.77 8
1996 CBTG 3.75 1.98 8
1997 CBTG 3.63 3.38 8
1992 FERR 14.00 2.45 4
1993 FERR 27.25 9.43 4
1994 FERR 18.75 6.02 4
1995 FERR 14.50 2.65 4
1996 FERR 20.25 4.99 4
1997 FERR 21.25 9.43 4
1992 MP 15 - 1
1993 MP 4 - 1
1994 MP 11 - 1
1996 MP 4 - 1
1997 MP 9 - 1
1992 ICV 0 - 1
1993 ICV 0 - 1
1994 ICV 0 - 1
1996 ICV 4 - 1
1997 ICV 5 - 1
1992 SCV 10 - 1
1993 SCV 17 - 1
1994 SCV 25 - 1
1996 SCV 28 - 1
1997 SCV 11 - 1

Figura 16.- Les talles dels sargs imperials tendeixen a dismi-
nuir significativament en funció dels anys transcorreguts des
que s’inicià l’estudi. Com es pot veure al gràfic, la disminu-
ció de la talla mitjana (±SE) de la població és especialment
marcada entre 1995 i 1996.



lles de mostres, per la disminució de la talla mit-
jana de 1996 respecte les de 1993 i 1994, i la de
1997 respecte de les obtingudes els anys 1994 i
1995 (Fig. 16).

La freqüències de talles anuals presenten una
moda que es manté en 40 cm de 1992 a 1993,
però que disminueix fins a 35 cm de 1994 a
1997, (essent múltiple l’any 1995). Les medianes
anuals, que en general tendeixen a disminuir

(Taula 15), varien significativament (χ2 =
37.306; g.ll.= 5; p< 0.001). Finalment, es distri-
bucions de freqüències de talles entre anys conse-
cutius varien significativament de 1993 a 1994 i
de 1995 a 1996 (Fig. 17).

Pagrus pagrus

De totes les espècies estudiades en aquest
seguiment,  el pagre és el que presenta unes den-
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Figura 17 .- En les distribucions anuals de les freqüències de
talles dels sargs imperials hom pot comprovar que  la classe
modal de la població, invariable entre els 35 i els 40cm de
1992 a 1995, passa a situar-se entre els 30 i els 35 cm a
partir de 1996. 

Taula 16.- Densitats mitjanes  (± SD)  i puntuals de pagres;
les diferències interanuals als sectors replicats són significati-
ves segons els resultat de l’anàlisi no paramètrica de Kruskall-
Wallis: H(5, N= 121) = 11.949; p= 0.036 **.

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP     0.00 0.00 5
1993 TP     0.00 0.00 5
1994 TP     0.50 0.58 4
1995 TP     0.25 0.50 4
1996 TP     0.00 0.00 4
1997 TP     0.00 0.00 4
1992 TPCB 0.00 0.00 4
1993 TPCB 0.00 0.00 5
1994 TPCB 12.50 3.32 4
1995 TPCB 1.75 2.36 4
1996 TPCB 9.00 3.74 4
1997 TPCB 1.00 0.82 4
1992 CBTG 0.40 0.89 5
1993 CBTG 1.22 1.64 9
1994 CBTG 0.25 0.71 8
1995 CBTG 0.00 0.00 8
1996 CBTG 0.00 0.00 8
1997 CBTG 0.00 0.00 8
1992 FERR 0.75 1.50 4
1993 FERR 3.75 2.00 4
1994 FERR 4.25 1.26 4
1995 FERR 2.25 2.87 4
1996 FERR 2.00 0.82 4
1997 FERR 1.25 1.26 4
1992 MP 12 - 1
1993 MP 7 - 1
1994 MP 0 - 1
1996 MP 4 - 1
1997 MP 13 - 1
1992 ICV 0 - 1
1993 ICV 0 - 1
1994 ICV 2 - 1
1996 ICV 1 - 1
1997 ICV 5 - 1
1992 SCV 0 - 1
1993 SCV 21 - 1
1994 SCV 13 - 1
1996 SCV 0 - 1
1997 SCV 6 - 1

Figura 18 .- El nombre de pagres varia bastant d’un any a
l’altre sense presentar, però, cap tendència definida, ni global-
ment (a), ni en els diferents corredors i sectors replicats (b).



sitats més baixes a les illes Medes, segurament
degut a llur distribució batimètrica més aviat
profunda (veure memòria de l’any 1994). El
nombre de pagres varia força d’un any a l’altre
(Taula 16), sense presentar cap pauta que es
pugui relacionar amb el temps (Fig. 18a). En els
corredors replicats, tot i que les variacions intera-
nuals són significatives (segons els resultats d’una
anàlisi no paramètrica de Kruskall-Wallis, Taula
16) no es pot establir cap evolució temporal
coherent. En el marc d’aquests corredors, les den-
sitats màximes s’observen en els sectors de les
Ferranelles (FERR) i entre el Tascó Petit i el
Carall Bernat (TPCB) (Fig. 18b).

Les talles mitjanes (Taula 17) han experimen-
tat una significativa davallada el 1997 respecte de
la resta d’anys (Fig. 19). Observant les distribu-
cions de talles anuals,  hom comprova que la clas-
se modal de 1997 se situa en només 18 cm, men-
tre que en anys anteriors ho feia entre els 30 i els
35 cm. També desapareixen de la distribució els
exemplars relativament grans, que arribaven als

40 cm de longitud total, mentre que s’incremen-
ten notablement les freqüències de les classes de
talla inferior. Les medianes segueixen la mateixa
tendència, essent les diferències interanuals signi-
ficatives (χ2 = 47.708; g. ll. = 5; p< 0.001), men-
tre que la distribució de freqüències de talles varia
significativament entre 1993 i 1994, i 1996 i
1997, quan canvia notòriament l’estructura de
talles de la població degut al fort increment dels
exemplars petits  (Fig. 20).

Sciaena umbra

El nombre de corballs tendeix a augmentar
de 1992 (47 individus) fins a 1996 (amb 88),
però que disminueix dràsticament a gairebé la
meitat (48), l’any 1997 (Fig. 21a). Comparant
els valor mitjans dels corredors replicats (Taula
18), hom observa diferències significatives entre
sectors i entre anys (Taula 19), essent igualment
significativa la interacció entre ambdós factors.
Les densitats màximes de corballs se situen sobre-
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Taula 17.- Talles mitjanes, medianes, modals, mínimes i màximes anuals de la població de pagres de les illes Medes. Resultats
de l’anàlisi de la variància entre anys. 

Any Lt. mitj SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt. màx. N

1992 31.18 5.46 30 30 20 40 17
1993 29.07 5.10 30 30 18 40 54
1994 32.78 6.69 35 35 17.5 40 88
1995 28.83 5.02 30 30 20 36 18
1996 31.20 5.59 32.5 35 10 38 50
1997 20.78 5.76 20 18 10 34 33

Factor g. ll MS F       p
Any 5 731.473 21.196 ***
Error 254 34.510

Figura 19 .- La talla mitjana (±SE) de la població de
pagres va ser l’any 1997,  significativament inferior a l’ob-
tinguda en la resta d’anys.

Figura 20 .- La distribució de les freqüències de talles dels
pagres varia notablement l’any 1997, incrementant-se per-
centualment els exemplars petits i desapareixent les classes de
talla superiors. 



tot en els sectors del Carall Bernat i el Tascó Gros
(CBTG) i les Ferranelles (FERR). En ambdós
sectors les diferències interanuals són acusades,
però en aquest cas,  les variacions es deuen en
part a un artefacte estadístic ja que es pot obser-
var una certa complementarietat entre ambdós
sectors veïns (com es pot veure a la Fig. 21b). Les
comparacions post-hoc demostren un increment
significatiu de la densitat mitjana a CBTG de
1994, 1995 i 1996 respecte a la de 1993;  a la
zona de les FERR, la densitat més baixa s’obser-
va a 1995,  essent la disminució significativa res-

pecte de la densitats observades els anys 1993 i
1996 (Fig. 21b).

Les talles també presenten una tendència sig-
nificativa a decréixer en funció dels anys (Fig.
22), tot i que la variància explicada per aquesta
relació és molt baixa (Lt = 40.480 - 0.381 t; r =
0.101; r2 = 0.009; p < 0.001). Les talles mitjanes
presenten diferències interanuals significatives
(Taula 20), i segons els resultats de l’anàlisi de
mostres aparellades (test de Tukey), la talla mitja-
na de l’any 1997 és significativament inferior a
les dels anys anteriors.
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Taula 18.- Densitats mitjanes  (± SD)  i puntuals dels cor-
balls.

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP     0.20 0.45 5
1993 TP     1.00 1.22 5
1994 TP     1.50 1.29 4
1995 TP     2.25 2.22 4
1996 TP     3.25 4.57 4
1997 TP     0.00 0.00 4
1992 TPCB 2.50 2.38 4
1993 TPCB 0.20 0.45 5
1994 TPCB 7.25 7.93 4
1995 TPCB 10.00 11.34 4
1996 TPCB 0.00 0.00 4
1997 TPCB 0.25 0.50 4
1992 CBTG 11.40 6.84 5
1993 CBTG 6.89 9.01 9
1994 CBTG 24.75 11.11 8
1995 CBTG 37.50 22.67 8
1996 CBTG 21.75 12.27 8
1997 CBTG 12.375 13.61 8
1992 FERR 9.75 7.37 4
1993 FERR 30.75 4.35 4
1994 FERR 11.25 2.06 4
1995 FERR 2.25 2.63 4
1996 FERR 24.75 9.81 4
1997 FERR 11.5 4.04 4
1992 MP 23 - 1
1993 MP 5 - 1
1994 MP 22 - 1
1996 MP 12 - 1
1997 MP 4 - 1
1992 ICV 0 - 1
1993 ICV 0 - 1
1994 ICV 10 - 1
1996 ICV 0 - 1
1997 ICV 1 - 1
1992 SCV 0 - 1
1993 SCV 21 - 1
1994 SCV 0 - 1
1996 SCV 26 - 1
1997 SCV 19 - 1

Figura 21 .- a) La densitat de corballs, que tendia a aug-
mentar de manera gairebé lineal de 1992 a 1996, ha dismi-
nuït ostensiblement l’any 1997; b) les màximes densitats de
corballs se situen en els corredors replicats TCB i FETG,
entre els quals hom pot observar la complementarietat entre
els sectors CBTG i FERR, deguda al desplaçament dels
mateixos estols. 

Taula 19.- Resum de l’anàlisi de la variància entre les den-
sitats mitjanes anuals de corballs  als sectors dels recorreguts
replicats (dades transformades x’= ln (x+1)).

g. ll MS F       p

Sector 3 31.268 46.014 ***
Any 5 2.088 3.073 *
Sector x any 15 2.989 4.339 ***
Error 97 0.680



La distribució de les freqüències de talles
observada l’any 1997 també és diferent a l’obser-
vada a la resta d’anys: si bé la classe modal roman
entre els 35 i els 42.5 cm (Taula 20), els indivi-
dus que es troben per sota els 35 cm dominen
percentualment als que la ultrapassen l’any 1997
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Figura 22 .- A l’any 1997, la talla mitjana dels corballs ha
estat la menor des que s’inicià el seguiment.

Figura 23 .- Tot i que la classe modal de la població de cor-
balls roman constant entre els 35 i els 40 cm, hom pot com-
provar la relativa disminució dels exemplars que ultrapassen
aquesta mida, i que ha estat especialment notable de 1996 a
1997.

Taula 21.- Densitats mitjanes  (± SD) i puntuals de dorades.

Any Zona Nº ind. SD N

1992 TP     2.00 2.35 5
1993 TP     1.00 1.00 5
1994 TP     1.50 1.29 4
1995 TP     1.00 1.15 4
1996 TP     1.00 0.82 4
1997 TP     2.25 0.22 4
1992 TPCB 0.50 0.58 4
1993 TPCB 0.20 0.45 5
1994 TPCB 3.00 2.16 4
1995 TPCB 4.50 5.92 4
1996 TPCB 1.50 1.00 4
1997 TPCB 2.75 0.50 4
1992 CBTG 6.00 4.47 5
1993 CBTG 2.22 2.77 9
1994 CBTG 4.38 3.42 8
1995 CBTG 2.38 1.41 8
1996 CBTG 2.25 1.28 8
1997 CBTG 1.88 1.36 8
1992 FERR 15.00 2.00 4
1993 FERR 32.00 13.49 4
1994 FERR 22.75 1.71 4
1995 FERR 16.50 9.18 4
1996 FERR 13.00 7.39 4
1997 FERR 9.25 5.50 4
1992 MP 10 - 1
1993 MP 6 - 1
1994 MP 20 - 1
1996 MP 6 - 1
1997 MP 5 - 1
1992 ICV 0 - 1
1993 ICV 0 - 1
1994 ICV 8 - 1
1996 ICV 2 - 1
1997 ICV 7 - 1
1992 SCV 24 - 1
1993 SCV 36 - 1
1994 SCV 27 - 1
1996 SCV 24 - 1
1997 SCV 16 - 1

Taula 20.- Talles anuals mitjanes, medianes, modals, mínimes i màximes de la població de corballs de les illes Medes. Resul-
tats de l’anàlisi de la variància entre anys. 

Any Lt. mitj SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt. màx. N

1992 39.11 5.36 40 35 25 60 130
1993 39.48 5.07 40 40 25 50 217
1994 38.13 5.35 40 42.5 25 60 310
1995 38.08 6.63 40 40 17.5 65 358
1996 39.62 4.78 40 40 25 50 324
1997 36.15 4.46 35 35 25 50 175

Factor g. ll MS F       p
Any 5 352.120 11.890 ***
Error 1508 24.614



, tal i com ho demostra el que la mediana de la
població passi de 40 a 35 cm. l’any 1997. Aques-
ta disminució és la principal responsable de que
el test de comparació de medianes sigui significa-
tiu (χ2 = 64.945; g. ll. = 5; p< 0.001). Això
explica la disminució de la talla mitjana de 1996
a 1997. L’estructura de talles entre anys consecu-
tius varia significativament de 1994 a 1995, de
1995 a 1996 i de 1996 a 1997 segons el test de
Kolmogorov-Smirnoff (Fig. 23). 

Sparus aurata

El nombre total de dorades observat l’any
1997 ha estat el més baix des que s’inicià el segui-
ment (1992), situant-se en la meitat del que fou
el màxim observat l’any 1994 (87 individus)
(Fig. 24a). Aquesta disminució no es confirma,
però, si hom compara els valors mitjans dels
corredors replicats(Taula 21), el resultat de l’anà-
lisi de la variància de dos factors (any x sector)

68 PEIXOS

Taula 22.- Resum de l’anàlisi de la variància entre les den-
sitats mitjanes anuals de dorades als sectors dels recorreguts
replicats (dades transformades x’= ln (x+1)).

Factor g. ll MS F       p

Sector 3 22.810 53.420 ***
Any 5 0.423 0.991 ns
Sector x any 15 1.786 1.691 ns
Error 97 0.393

Taula 23.- Talles anuals mitjanes, medianes, modals, mínimes i màximes de la població de corballs de les illes Medes. Resul-
tats de l’anàlisi de la variància entre anys. 

Any Lt. mitj SD Lt. med. Lt. mod. Lt. mín. Lt. màx. N

1992 43.43 6.66 40 40 30 70 136
1993 41.88 4.65 40 40 30 60 196
1994 41.22 7.03 40 37.5 25 70 209
1995 40.72 8.63 40 40 20 75 107
1996 39.79 6.12 40 40 27 65 112
1997 39.20 4.69 40 40 28 52 100

Factor g. ll MS F       p
Any 5 185.943 4.577 ***
Error 854 40.637

Figura 25 .- Les talles de les dorades tendeixen a disminuir
significativament en funció del temps, ajustant-se  a la recta
de regressió representada a la figura. Com és del tot esperable,
les talles mitjanes de la població segueixen la mateixa
tendència.

Figura 24 .- a) El nombre total de dorades observades ha
disminuït durant els anys 1996 i 1997, tot i que als corre-
dors replicats el nombre mig d’exemplars no ha experimentat
cap disminució significativa (b).



només és significatiu entre sectors (Taula 22),
entre els quals, el que presenta una densitat més
elevada és el de les Ferranelles (FERR). Com
sigui que no existeixen diferències interanuals
significatives, ni interacció entre sector i any,
hom pot assumir que la dorada presenta una dis-
tribució bastant constant, i que es manté d’un
any a l’altra, en l’àmbit comprés en aquests corre-
dors replicats (Fig. 24b).

Les tallesde les dorades també tendeixen a
disminuir significativament en funció del temps
(Lt = 43.815 - 0.653 t; r = 0.16; r2 = 0.025; p <
0.001) (Fig. 25), la qual cosa es confirma en
comparar les talles mitjanes anuals (Taula 23).
Pel que fa a les distribucions de  freqüències de
talles, la moda no varia gaire entre els diferents
anys, i les medianes no presenten diferències sig-
nificatives (χ2 = 4.118; g. ll. = 5; p = 0.533 ), si
bé entre 1996 i 1997, hom pot observar la pràc-
tica desaparició dels grans exemplars que supera-
ven els 55 cm de longitud total (Taula 23), i que
eren els que feien augmentar la talla mitjana de la
població els anys anteriors (Fig. 26). Comparant
les freqüències de talles entre parelles d’anys con-
secutius (test de Kolmogorov-Smirnoff ), les
diferències entre les distribucions es produeixen
entre 1993 i 1994, i entre 1994 i 1995.

Evolució de la costa parcialment protegida

Tot i que és difícil d’establir comparacions
en base a un sol inventari per any, al tram par-
cialment protegit que va des de la Punta del
Molinet a la Punta Salines, s’ha pogut observar
un notable increment del nombre de meros,

que de ser inexistent l’any 1994, aparegué amb
1 sol individu l’any 1996 i augmentà fins a 5
exemplars el 1997.  La mateixa tendència pre-
senta el corball, espècie de la qual se n’han
observat 7 exemplars durant el recorregut fet
l’any 1997. La resta d’espècies, de caràcter
força menys sedentari que les esmentades
(HARMELIN, 1987), presenten variacions de
les quals no es poden extraure massa conclu-
sions (Fig. 27).

DISCUSSIÓ

Segons els resultats obtinguts,  sembla clar
que la població de meros de les illes Medes ha
tendit a augmentar des de 1991, any en que es va
començar a mostrejar-se sistemàticament, fins a
1997. L’increment ha estat notable sobretot en
les zones que inicialment eren poc poblades (Sal-
patxot-Cova de la Vaca). Les variacions en les
mides dels exemplars no semblen ser aleatòries:
existeix una tendència al rejoveniment de la
població que segueix, així, la pauta marcada en
d’altres zones de la Mediterrània Noroccidental
(CHAUVET, 1990, CHAUVET et al., 1991,
GEM, 1993 ; GEM, 1996). L’entrada progressi-
va d’exemplars joves i majoritàriament immadurs
de menys de 5 anys (segons CHAUVET, 1988),
sembla ser  la màxima responsable de l’increment
en la densitat d’algunes zones (SCV, sobretot), tal
i com queda demostrat amb la disminució pro-
gressiva de les talles mitjanes en aquestes zones i
en la disminució de la talla modal i mediana de
la població de meros en general. Resumint, l’en-
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Figura 26 .- Tot i que la classe modal no varia, hom pot
comprovar que les dorades de més de 50 cm tendeixen a fer-
se més escadusseres els darrers anys, mentre que les classes de
talla menors a la modal no s’incrementen. La disminució de
la talla mitjana (fig. 25) és atribuïble a l’enrariment pro-
gressiu dels grans exemplars de l’espècie.

Figura 27 .- L’evolució de la zona parcialment protegida de
la Punta del Molinet a la Punta Salines es pot considerar
favorable en incrementar-se les densitats de meros i corballs,
les dues espècies més sedentàries i, per tant les més vulnera-
bles a la caça submarina.



trada d’exemplars joves a la població ha produït
que l’estructura de talles i d’edats de la població
hagi variat sensiblement de 1991 a 1996. 

En qualsevol cas, el nombre de grans exem-
plars (que teòricament correspondrien a mascles
potencials de més de 12 anys) és encara força
superior al nombre de mascles que realment han
estat identificats com a tal. Tres hipòtesis es
poden plantejar a partir d’aquestes dades: a) que
existeixin alguns mascles sense territori i que no
presentin cap de les lliurees típiques dels mascles
territorials en època de fressa;  b) que hi hagi un
ordre jeràrquic que impedeixi la inversió sexual a
les femelles que, per edat, es trobarien en condi-
cions de fer-ho, tal i com ha estat comprovat en
altres espècies de peixos (LEJEUNE, 1987); i c)
que la temperatura de l’aigua, més freda a la zona
de les Medes que no a les costes del nord d’Àfri-
ca, a on CHAUVET (1988) obtenir les mostres
del seu estudi, retardi tant la maduresa com la
inversió sexual dels meros, la qual cosa sembla
poc probable segons els resultats, relativament
similars als de l’autor francès, obtinguts per
GRACIA (1996), treballant amb meros de la
Costa Brava, Balears i Almeria. De les tres, la
segona de les hipòtesis sembla, a priori, la més
atractiva, ja que s’ajustaria al model de l’avantat-
ge per talla (GUISELIN, 1969)  segons el qual,
la inversió de sexe de femella a mascle només es
podria produir quan les femelles arribessin a una
mida suficient per a ser competitives amb els
grans mascles existents. Segons aquesta teoria,  si
el canvi de sexe es produís abans, la femella con-
vertida en mascle seria, des d’un punt de vista
reproductiu, menys reeixida com a mascle (en
tenir que competir amb mascles més grossos) del
que ho seria com a femella. Aquest model, que
sembla perfectament aplicable als meros, podria
tenir unes notables implicacions ecològiques en
termes d’èxit reproductiu de l’espècie. El raona-
ment és prou clar: en una població protegida des
de fa anys, com ara és la de les illes Medes, tots
els mascles són exemplars d’edat avançada i de
gran talla (gairebé tots arriben o superen 1 m de
longitud i els 20 anys d’edat), la qual cosa impli-
ca que molts exemplars grossos es mantinguin
encara com a femelles funcionals. Com sigui que
la producció d’ous d’una femella no és una fun-
ció lineal sinó exponencial de llur talla (BOHN-
SACK, 1990), és evident que la capacitat repro-
ductora d’una població protegida és molt més
elevada del que ho seria la d’una població explo-
tada (sempre i quan existís reproducció, és clar) i
per tant, notablement rejovenida, en la que el pas

de femella a mascle es produís a una edat menor. 
Pel que fa a les poblacions de la resta d’espè-

cies vulnerables, hom ha d’expressar un cert sen-
timent de preocupació sobre l’status de protecció
real  a la zona de les illes Medes. En efecte, llevat
del dèntol, que sembla que es troba en un perío-
de de forta expansió (incrementant llur densitat,
mantenint les talles i reclutant-se a la zona), la
resta d’espècies presenten uns trets que es poden
considerar certament inquietants: en cap cas s’in-
crementen les densitats, mentre totes les pobla-
cions tendeixen a una disminució significativa de
llurs talles. El llobarro (Dicentrarchus labrax), que
tendia a augmentar de 1991 a 1996, experimen-
ta una forta davallada  el 1997; la talla mitjana de
la població disminueix i la talla modal passa de
trobar-se entre els 40 i els 50 de 1992 a 1993,  a
situar-se entre els 30 i els 40 a partir de 1994 fins
a 1997. El pagre (Pagrus pagrus), també presenta
una significativa disminució de les talles el 1997,
provocat per un increment notable d’individus
petits i una marcada disminució dels exemplars
grossos. Si bé en aquestes dues espècies les
diferències en la distribució de les freqüències de
talles podrien ser explicades en part a llurs cos-
tums relativament gregàries, a l’estret marge tem-
poral en que s’han efectuat els recomptes, o bé en
el certament limitat nombre d’exemplars (en el
cas particular del pagre), en la resta d’espècies,
com són el sarg imperial, la dorada i el corball, la
disminució de les talles mitjanes és atribuïble
sobretot a la desaparició  dels exemplars més
grans de la població, tal i com ho demostren les
distribucions de freqüències detalles. La desapari-
ció dels individus més grossos és, segons la biblio-
grafia (veure BOHNSACK, 1990, entre molts
d’altres), el primer símptoma d’explotació sobre
qualsevol població de peixos. Així, hom ha de
concloure tot dient que sembla haver-hi prou
indicis per suposar l’existència de una pesca fur-
tiva a la zona protegida de les illes Medes, els
efectes de la qual són prou significatius com per
a poder-se detectar en aquest estudi.

Pel que fa a la zona parcialment protegida del
Molinet a la Punta Salines les dues espècies més
vulnerables a la caça submarina , com són el
mero i el corball, presenten una evolució que
sembla reflectir els efectes benficiosos de la prohi-
bició d’aquesta modalitat a la zona. Així, el mero,
que era absent a la zona l’any 1994, apareix el
1996 i augmenta llur densitat de 1996 a 1997. El
nombre de corballs també s’incrementa de 1994
a 1997.  La resta d’espècies presenten una certa
variabilitat interanual, que pot ser deguda al
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caràcter marcadament més erràtic que les ante-
riors (HARMELIN, 1987). En qualsevol cas,
hom ha de palesar que la zona no és del tot lliu-
re de la caça submarina: en cinc sortides que un
dels autors va efectuar a la costa del Montgrí
durant el mes d’agost de 1997, dues vegades es
varen observar caçadors submarins en el tram
parcialment protegit. Com sigui que els caçadors
anaven perfectament senyalitzats amb la boia
reglamentària, hom ha de suposar que eren igno-
rants de que es trobaven pescant en una zona en
la que és prohibida aquesta activitat. Cal doncs
augmentar, no tan sols les mesures de vigilància,
sinó el nivell d’informació de l’status de protecció
parcial que té aquesta zona.
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