
INTRODUCCIÓ

El disseny del seguiment anual de la població
de llagostes pretén indicar-nos l’estat puntual, un
cop a l’any (durant el més de setembre) de la
població de llagostes de la zona protegida de les
illes Medes. Aquestes dades prenen importància
quan es poden comparar sèries llargues per veure
tendències al llarg dels anys.

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. Aquesta
posició les manté allunyades de les zones més fre-
qüentades pels escafandristes que són també les
que exhibeixen major densitat de predadors
naturals, com neros, serrans, tords o pops
(Marin, 1987).

Els treballs fets a Austràlia, el mar Carib i
Nova Zelanda, on la pesqueria de llagostes és
molt important, han demostrat que les pobla-
cions de llagostes es recuperen i les captures aug-
menten quan se segueix un pla de gestió adequat.
Concretament, un dels punts claus d’aquesta ges-
tió, és el seguiment del reclutament de fases post-
larvàries al Bentos; els estudis fets en aquells paï-
sos han demostrat una correlació entre el recluta-
ment d’un any i les captures d’adults en els anys
següents (Phillips 1986). 
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Des de 1996 en que es va observar per primer
cop, s’ha posat a punt una metodologia de mos-
treig per a l’estudi del reclutament d’aquesta
espècie. Donada la gran quantitat de juvenils de
primer any trobats al cens de l’any 1996 dins de
forats fets pels dàtils (Lithophaga lithophaga),
l’any 1997 es va decidir de començar un estudi
sobre el reclutament d’aquesta espècie per com-
plementar la informació que dona el cens anual
de la població. Aquests estudis s’han continuat en
1998 i 1999. En aquesta memòria presentem els
resultats preliminars de l’estudi.

OBJECTIUS

El seguiment temporal de la població de lla-
gostes (Palinurus elephas) al 1999 s’ha dirigit en
dues direccions diferents:

1. Establir la distribució batimètrica i l’es-
tructura de talles dels individus “adults” per al
1999, d’aquesta manera s’analitza l’estat de la
població el 1999 i es compara amb la sèrie dels
anys anteriors per veure’n l’evolució.

2. Continuar l’estudi del reclutament d’a-
questa espècie.

MATERIAL I MÈTODES

Cens d’adults

L’estudi de la població “d’adults” s’ha fet a par-
tir de 15 transectes fixes situats en zones tradicio-
nalment adequades per a les llagostes. Cal remarcar
que, tot i que aquestes zones “llagostaires” són totes
per sota de la isòbata de 25 m, els transectes abas-
ten tota la franja de fondàries entre 0 m. i 45 m.
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Degut a l’exigent naturalesa de les immer-
sions realitzades per a fer aquest cens (recorreguts
llargs a gran fondària), la frontera profunda del
mostreig es limita a arbitràriament  a 45 m. de
fondària; la sola excepció és el transecte de la
Barda del Sastre que s’allarga excepcionalment
fins a 55 m. de fondària perque es tracta d’una
zona molt rica en llagostes. Som conscients que
per sota de les àrees mostrejades encara poden
quedar zones que alberguin importants nuclis de
llagostes. Però l’objectiu del nostre seguiment no
és produir una estimació del nombre absolut de
llagostes dins el perímetre de les Medes sinó una
estima relativa que, per repetició cada any del
mateix esforç de mostreig sobre els mateixos tran-
sectes, ens permita tenir una estima fiable de l’e-
volució demogràfica de la població; aquesta és
una informació indispensable per poder decidir
qualsevol modificació en el que fa referència a la
gestió de les llagostes a l’Àrea protegida.

Els censos han estat realitzats per escombrat
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 de cada transecte, s’han
comptat totes les llagostes observades, anotant  la
mida dels individus, el lloc i la fondària on
havien estat vistos.

Per a estimar la mida durant els transectes
s’ha utilitzat la longitud total (L), entesa com la
distància des de la base de les antenes fins a l’ex-
trem apical del télson. Les talles s’han estimat
amb un regle com a referència, ordenant-les en 4
classes discretes:

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.

Reclutament, creixement  i supervivència post-
asentament

El reclutament i la supervivència dels indivi-
dus joves post-asentats s’han seguit al llarg de tot
l’any, mostrejant amb periodicitat mensual
durant els mesos d’hivern i amb freqüència set-
manal des del maig fins al novembre (ambdós
mesos inclosos). El seguiment de la densitat de
reclutes s’ha fet explorant de dia transectes fixes
de superfície pre-determinada. Per al seguiment
de la cohort asentada a la zona dels Arquets es va

establir un recorregut que es va anar repetint cada
setmana. Els individus detectats eren marcats
mitjançant una etiqueta que es col·locava a pocs
cm del forat ocupat. A més, per tal d’estudiar l’e-
volució de les talles s’han fet immersions noctur-
nes des del 15 de juny al 15 d’octubre amb perio-
dicitat quinzenal; mitjançant macrofotografies de
13 x 18 cm i amb l’ajut d’un marc de referència
que incorporava un regle de precisió milimètrica
es realitzaven fotografies dels individus aprofitant
que són fora del seu cau. Així s’han aconseguit
dades precises de les seves mides que permeten
estudiar el creixement sense haver de destorbar-
les treient-les dels caus de forma forçada, com
hagués estat el cas d’un estudi fet durant el dia.
Els paràmetres utilitzats per descriure l’evolució
de cada cohort han estat i) la talla, mesurada com
mida del cefalotórax (en mm) per tal de detectar
el creixement, i ii) la densitat mesurada com
nombre d’individus per m2 a cada grup de fondà-
ries, per tal de detectar variacions en la distribu-
ció per fondàries. Les fondàries han estat agrupa-
des en 4 categories: de 0 a 5 metres; de 5 a 10
metres; de 10 a 15 metres i de 15 a 20 metres

RESULTATS

Mida de la població de llagostes el 1999:

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 98.
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Taula 1. Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per
fondàries i per classes de talla (LT; cm) dels individus censats
a l’Area Estrictament Protegida de les Illes Medes el 1999.

Fondària(m)Juvenils Petites Mitjanes Grans Total

0-5 1 0 0 0 1
5-10 1 0 0 0 1
10-15 13 0 0 0 13
15-20 7 0 0 0 7
20-25 10 0 0 0 10
25-30 10 0 0 0 10
30-35 11 2 2 4 19
35-40 4 1 2 12 19
40-45 1 5 0 6 12
45-50 0 2 1 3 6
50-55 - - - - -
55-60 - - - - -



La figura 1 ens mostra la distribució dels
individus observats a les Illes Medes per fondà-
ries, diferenciant-ne les talles. Es pot observar
que tots els individus excepte els de la classe juve-
nil s’han vist per sota de la isòbata de 30 m. Dels
42 individus trobats entre 0 i 30 m., 40 eren
reclutes de primer any que generalment busquen
refugi en aigües someres. Per altra banda, la
fondària on s’han trobat major nombre de juve-

nils ha estat la de -10 a -15 m,  amb un total de
13 individus. Per primera vegada des que es va
iniciar el seguiment, han estat observades llagos-
tes al transecte de l’Escribana (antigament un
zona molt rica).

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 48,72%. Tots aquests individus són sexual-
ment immadurs, ja que la bibliografia proposa
una longitud total de 19 cm com la talla mínima
coneguda per a una femella ovada; mentre que la
talla mitjana de maturitat (talla en que el 50% de
les femelles són ovígeres), es situa entre 21.5 i
24.5 cm  de longitud total (Marín, 1987). D’en-
tre aquests individus juvenils, el major nombre
són individus reclutats el mateix any 1999. Cal
remarcar també que la proporció d’individus
grans (LT>30 cm) és del 30,8 %. Aquesta és la
classe de talla més fecunda, ja que si la mitjana
d’ous trobats per femella ovada de L=23 cm és
d’uns 13.000 ous, les femelles ovades de LT=34
cm en duen al voltant de 134.000 (Marín, 1987).
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Taula 2. Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per grans
classes de talla de tots els  individus censats a l’Area Estricta-
ment Protegida de les Illes Medes (totes les fondàries barreja-
des) el 1999.

Classes de talla Nombre d'individus

JUVENILS 58
PETITES 10
MITJANES 5
GRANS 25

Nombre d'individus
0 5 10 15 20

F
o

n
d

àr
ia

 (
m

)

0

10

20

30

40

50

60

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

Figura 1. Llagosta (Palinurus elephas). Distribució per
fondàries de la població censada a l’Area estrictament prote-
gida de les Illes Medes el 1999.
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Figura 2. Llagosta (Palinurus elephas). Estructura de talles
(LT; cm) de la població censada a l’Area estrictament prote-
gida de les llles Medes el 1999.

Figura 3. Llagosta (Palinurus elephas). Evolució del nombre d’individus de cada categoria i del nombre total d’individus
censats al llarg dels anys a l’Area estrictament protegida de les Illes Medes des de l’any 1993 al 1999.



La figura 3 mostra l’evolució del nombre
d’individus de cada categoria al llarg dels anys.
S’observa que els individus de les talles grans
(classes 2 i 3) han disminuït clarament en els
últims anys, mentre que la classe de talla 1 (juve-
nils) ha augmentat.

Estudi del reclutament:

El primer recluta detectat l’any 1999 va ser
observat el 15 de maig i la seva mida va ser 7,5
mm de longitud cefalo-toràcica (LCF).

Les figures 4, 5 i 6 descriuen l’evolució de la
cohort estudiada a la zona dels Arquets. El gràfic
4 representa l’evolució de les mides (longitud
cefalotoràcica; LCF)  dels individus censats als
Arquets durant els anys 1998 i 1999. S’observen
tres grups de dades ben separats entre ells:

1)l’any 1998 es poden seguir els reclutes de
l’any des que apareixen  a principis de l’estiu fins
a la tardor; però tots els individus desapareixen al
començar l’hivern;

2) l’any 1999, apareixen els nous reclutes en
la mateixa àrea de mostreig entre maig i juny, i
segueixen una evolució paral·lela als de l’any
anterior ;

3) el tercer grup s’observa en la part alta del
gràfic durant la tardor del 1999; amb mides del
voltant de 35 mm, podria tractar-se d’individus
de la cohort de l’any anterior detectats a major
fondària però encara prop de l’àrea de control.

La figura 5 mostra l’evolució de la mida mitja-
na dels individus post-asentats. S’observa un crei-
xement mitjà de 8 mm LCF en 3 mesos durant
l’estiu-tardor de l’any 1998 (veieu fig. 7), i de
7.6mm LCF durant els mateixos tres mesos de
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Figura 5. Llagosta (Palinurus elephas). Evolució de les mides mitjanes del cefalotorax (CLF; mm) de les cohorts d’individus
juvenils del sector dels Arquets dels anys 1998 i 1999.

Figura 4. Llagosta (Palinurus elephas). Dades de les mides del cefalotorax (CLF; mm) dels individus juvenils censats al sector
dels Arquets els anys 1998 i 1999.



l’any 1999. El creixement apareix discontinu, amb
una alternància de periodes de creixement limitat
i augment de la variància,  i de periodes de  crei-
xement més acusat i disminució de la variància.

La figura 6 mostra l’evolució de les densitats
a diferents fondàries al llarg del temps. S’observa
que els mesos d’estiu la major densitat es troba
entre 10 i 15 metres; després el pic es desplaça
cap a major fondària. Les densitats a poca fondà-
ria disminueixen clarament a partir de mitjans
d’agost; simultàniament, la densitat entre 15 i 20
metres augmenta fins a l’octubre i a partir d’aquí
va baixant de nou.

DISCUSSIÓ

Enguany hem observat una lleugera disminu-
ció en el nombre total d’individus censats a les illes
Medes respecte a l’any anterior; de tota manera, el
nombre 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
xifra poblacional més representativa és propera a
la centena. Tot i amb això, sembla que en els
darrers anys es tendeix a la disminució del nom-
bre total d’individus censats.
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Figura 6. Llagosta (Palinurus elephas). Evolució de les densitats per fondàries dels individus juvenils censats al sector dels
Arquets els anys 1998 i 1999.

Figura 7. Individu jovenil de llagosta (Palinurus elephas) fotografiat a la zona dels Arquets a l’agost de 1998.



Analitzant la distribució de talles veiem que la
població de llagostes de les illes Medes ha presen-
tat enguany una disminució d’individus de les
talles majors i un augment del nombre d’indivi-
dus juvenils com a resultat del reclutament oco-
rregut l’estiu del 1998 i el del 1999. Per altra
banda, l’estructura de mides dels individus de
més de 10 cm de longitud total es manté amb
una proporció gran d’individus que han arribat a
la maturitat sexual.

La zona de la Pota del Llop que l’any anterior
va presentar molt pocs individus, ha tornat
aquest any a valors més alts. El Montnegre conti-
nua presentant un nombre molt baix d’individus.
Aquestes variacions en les diferents zones sem-
blen episodis normals lligats a l’elevada mobilitat
(migracions ?) de les llagostes.

Les variacions del nombre d’individus detec-
tades en zones controlades durant els anys 1998-
1999 fan pensar en migracions entre l’Àrea
Estrictament Protegida i altres zones de la costa
propera. Si, com sembla suggerir aquesta gran
mobilitat, el “home range” de la llagosta medi-
terrània és realment important (de l’ordre de 103-
104 metres), resulta evident que la protecció ofer-
ta per un espai tan reduït com són les illes Medes
no es suficient per garantir tot el cicle vital d’una
població sencera; a tot estirar una part d’aquest.
Caldria ampliar l’àmbit de mostreig i accedir a
tècniques modernes de marcatge (tagging amb
bandes magnètiques i/o radio-tracking) per a
detectar els limits geogràfics d’aquesta població.

La distribució en fondàries apunta cap a una
segregació de mides deguda, potser, a una migra-
ció vertical lligada al creixement i a la recerca de
refugis més grans quan augmenta la mida dels
individus; el coral·lígen, amb la seva gran hetero-
geneitat ofereix gran nombre de refugis per als
individus de talla gran.

La mida reduïda del primer recluta censat
aquest any (7,5 mm LCF) ens indica que estem
detectant els individus als primers moments de l’as-
sentament, ja que el límit assenyalat per a la fase
post-puerulus és de 21 mm (LT) (Hunter, 1999)

Enguany també s’ha detectat un bon recluta-
ment ja des del mes de juliol que s’ha traduït en
un increment de la freqüència dels juvenils en el
cens global fet a la zona estrictament protegida
durant el mes de Setembre. Algunes immersions
de prospecció en altres punts de la costa del
Montgrí i les illes Medes han confirmat que
aquest fenòmen s’ha produït, com a mínim, en
tota aquesta franja del litoral Català. Els reclutes
en fase post-purulus han estat observats sempre

en forats de dàtil, com succeïa  en anys anteriors. 
L’evolució de la distribució per fondàries con-

firma que el reclutament es produeix a poca
fondària i que posteriorment hi ha una migració
cap a cotes més fondes, quan els forats de dàtils
queden massa petits per als individus que ja han
assolit una certa mida, alhora que disminueix la
densitat ja sigui per migració fora de la zona de
mostreig o per mort dels individus. Al final de la
tardor, la cohort controlada havia desaparegut
gairebé completament de l’àrea de mostreig. No
és possible quantificar amb les dades actuals
quina proporció ha estat depredada i quina ha
migrat fora de l’àrea de mosteig. Caldrà trobar un
mètode fiable de marcatge d’aquests individus
petits i augmentar l’àrea de treball per poder-ne
control·lar les migracions.

La revisió de les dades d’anys anteriors ens
mostra que aquests episodis de fort reclutament
es van repetint de forma irregular. Alguns anys de
bon reclutament han estat seguits d’altres en que
aquest ha estat més pobre. Així, els anys 1995 i
1996 haurien estat anys bons com el 1998 i el
1999, mentre que els anys 1994 i 1997 haurien
estat dolents pel què fa al reclutament.

La població de llagostes de les Illes Medes
sembla clarament per sota de la mida d’una
Població Mínima Viable i el reclutament de nous
individus probablement depèn d’aportacions
exteriors. A la vista d’aquests resultats continua
sent recomanable l’extrema prudència en la ges-
tió de la Reserva en el que fa a les zones ocupades
per les llagostes, per tal de no degenerar cap a una
evolució clarament negativa dels seus efectius.
Cal conscienciar al col◊lectiu d’escafandristes
usuaris de la Reserva per a que siguin molt res-
pectuosos amb els reclutes que poden observar a
poca fondària i que no promoguin visites als
punts on es troben les llagostes adultes, cosa d’al-
tra banda ben factible donat que, avui en dia, gai-
rebé tots els individus es troben en punts poc o
gens visitats; l’alta concentració de llagostes en
algunes zones de l’illot del Medellot (la Bota)
durant certes èpoques de l’any, desaconsellen la
ubicació de cap boia per a escafandristes en
aquest illot.
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