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Introducció 
 
Les poblacions d’escamarlà suporten una elevada pressió pesquera a 

la Mediterrània. Malgrat tot, gràcies a determinats mecanismes 
d’autodefensa que dificulten la seva captura, aquesta espècie presenta 
certa resistència a la sobreexplotació. No obstant això, estudis recents 
han posat de manifest senyals de regressió que aconsellen reduir l’esforç 
pesquer. 

Fa més de quinze anys que s’estudia la biologia i la pesca de 
l’escamarlà (Nephrops norvegicus) al Departament de Recursos 
Renovables de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, un centre que 
depèn del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). 
L’escamarlà és extremadament apreciat a tota la Mediterrània, per la qual 
cosa es considera espècie "objectiu" per a la pesca a profunditats situades 
al voltant dels 400 metres. Qualitat culinària, escassesa relativa i preu 
elevat en fan un recurs molt atractiu, al costat del lluç (Merluccius 
merluccius), el rap (Lophius piscatorius) o la gamba (Aristeus 
antennatus), que es pesquen conjuntament a l’hàbitat demersal (el fons 
del mar i les seves proximitats). No obstant això, malgrat la forta pressió 
pesquera que suporta, l’escamarlà sembla resistir-se a la sobreexplotació, 
si bé aquesta afirmació és ja una mica incerta, ja que els caladors es 
troben seriosament amenaçats en l’actualitat. 

Els primers estudis científics referents a l’escamarlà es remunten als 
anys seixanta (1) i des de llavors s’han aconseguit importants avenços. 
S’han utilitzat des de les metodologies més clàssiques (captura, obtenció 
de freqüències de talles, dissecció i observació dels animals en aquari) 
fins la fotografia i els vídeos submarins. Des dels anys setanta comptem 
amb un grup de treball dins del International Council for the Exploration 
of the Sea (ICES), amb sèu a Copenhaguen (Dinamarca), que ha utilitzat 
tècniques estadístiques i models matemàtics per estudiar la dinàmica de 
població d’aquesta espècie en virtut de la seva explotació pesquera (2).  
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Entre 1993 i 1996, la Comunitat Europea ha subvencionat un estudi 
comparatiu sobre biologia i pesca de l’escamarlà a diversos països de la 
Mediterrània (3), els resultats del qual es resumeixen en aquest article. 
 
 

BIOLOGÍA DE L’ESCAMARLÀ 
 

Cicle vital de l’escamarlà 

Muda Femelles adultes Juv Mascles

Còpula Maduració gonadal Incubació d’ous   
E F M A M J Jl A S O N D 

Posta Eclosió 

 
 

L’escamarlà és una espècie de creixement lent i això es deu a dues 
raons fonamentals. En primer lloc, el creixement no és continu sinó 
escalonat en successives mudes. A determinades èpoques de l’any, 
l’escamarlà canvia la seva closca per una altra major que prèviament ha 
estat fabricada sota la vella. Aquest procés, fisiològicament i 
morfològicament complicat, es torna encara més complex a mesura que 
l’animal augmenta de grandària (4). És un fenomen comú a altres sers 
vius. Una vegada que assoleix certa talla, muda amb menor freqüència i 
creix, per tant, més a poc a poc. La segona raó és el període d’incubació 
de la posta per part de la femella, que transporta la seva prole en forma 
de petits ous adherits a l’abdomen. A les nostres latituds, la incubació 
dura uns cinc o sis mesos i impedeix que la femella mudi durant aquest 
període. Si ho fes perdria tota la posta, que quedaria adherida a la vella 
closca. Així doncs, la femella creix encara menys que el mascle quan és 
adulta i, per consegüent, la seva grandària és menor. Per fer-nos una idea 
de la relació entre edat i grandària, podríem dir que un escamarlà la talla 
total del qual rondi els cinc centímetres de longitud té un any de vida. 
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Així, els exemplars més grans que es poden veure sobrepassen els vint 
anys i la majoria dels escamarlans exposats als mercats no arriben als 
cinc o sis anys de vida (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Edat (anys)        T alla (CL mm)

    Mascles     Femelles

1 14 14
2 19.5 19.5
3 25 24.5
4 29 28
5 34.5 31
6 38 33.5
7 42 37.5
8 45
10 48
12 52
14 58
16 61.5

 

Cau d’escamarlà en fons de fang 

Escamarlans acostant-se
a l’esquer 
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L’escamarlà viu soterrat a galeries que excava al fang en forma de 
caus (6) i la profunditat de les quals oscil·la entre els 20 i 50 centímetres. 
Solen ser túnels allargats i estrets de forma irregular que poden tenir 
diverses entrades o sortides. Durant la major part del dia, l’escamarlà 
roman soterrat totalment al seu cau o treu les pinces a l’exterior. A la més 
mínima pertorbació de l’entorn s’amaga ràpidament al fons de la seva 
galeria. Es desplaça poc i rara vegada construeix nous túnels. L’activitat 
principal de l’escamarlà consisteix a mantenir oberta l’entrada del seu 
cau, a més de l’interior practicable, i defensar-la dels intrusos, siguin o 
no de la seva mateixa espècie. S’alimenta llaurant el fang pròxim al seu 
refugi, on obté tota classe d’aliments: invertebrats diversos, restes de 
peixos i detritus. Els escamarlans joves són menys actius que els adults i 
les femelles menys que els mascles. Les femelles, sobretot a la tardor  
–quan estan ovades–, romanen pràcticament tot el dia a l’interior del seu 
cau, gairebé sense menjar durant alguns mesos. L’activitat a diferents 
profunditats respon a la intensitat lluminosa i al fotoperíode (duració de 
la llum solar al llarg de l’any (12)). A poca profunditat, els màxims 
d’activitat es donen a l’albada i a la vesprada, mentre que a profunditats 
majors es registra un sol pic d’activitat cap al migdia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució  de  densitats d’escamarlà a  Serola 
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com més aviat millor. Però si mantenim l’esforç actual, que implica  
que probablement l’esforç continuï augmentant –en termes relatius– amb 
la tecnologia, les poblacions d’escamarlà i d’altres espècies aniran 
disminuint a poc a poc. 
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L’escamarlà es distribueix des dels 300 metres fins als 600 metres de 
profunditat, sobre substrat fangós i dens. Un dels descobriments 
científics més recents és que, a mesura que ens allunyem de la costa, 
augmenta la presència d’escamarlà fins a un màxim situat al voltant dels 
400 metres de profunditat (per després disminuir progressivament a 
mesura que augmenta la profunditat). En sentit longitudinal a la costa té 
una distribució heterogènia (7) en forma d’illes o cèl·lules més o menys 
circulars i d’uns 7 quilòmetres de diàmetre (vegeu mapa a peu de 
pàgina). Aquestes illes queden interrompudes per canons o valls 
submarins, on el fang és menys dens i més fluid, el qual impedeix 
construir galeries permanents. No obstant això, hi ha excepcions, com, 
per exemple la població que habita davant el delta de l’Ebre (Tarragona), 
entre 70 i 120 metres de profunditat. També es troba a poca profunditat 
(30-80 metres) al mar d’Escòcia i entre els 70 i els 200 metres a 
l’Adriàtic.  

Estudis recents (12) han demostrat que l’escamarlà presenta ritmes 
d’activitat diària fora del cau molt marcats, alguns surten durant el dia i 
d’altres a la matinada o capvespre en funció de la fondària i de l’època de 
l'any, això fa que l’escamarlà, encara que tingui fluctuacions entre 
setmanes molt marcades, sigui en general més vulnerable a la primavera, 
les femelles a la tardor i a diferents hores del dia. 
    

IMPLICACIONS PESQUERES 
    

Aquest comportament té avantatges i desavantatges per a l’explotació 
pesquera de l’escamarlà. Per una banda, en romandre soterrat la major 
part del dia, la captura només afecta una petita part de la població, això 
suposa una forma d’autodefensa. Però, per altra banda, en ser restringits 
els desplaçaments a un espai reduït, l’extracció s’exerceix sobre els 
mateixos individus al llarg del temps, que es tradueix en una disminució 
de la seva talla mitjana, pertorbacions de l’hàbitat i aïllament de les 
poblacions. Així doncs, davant la pressió pesquera, l’escamarlà només 
pot respondre amb una alta renovació dels seus efectius. Malgrat tot, com 
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les femelles posen una mitjana de 600 ous a l’any (8), que es considera 
una tassa de reproducció baixa, la renovació és molt pobre. Per sort, quan 
les larves eclosionen han adquirit un estat de desenvolupament molt 
avançat i aproximadament després d’un mes els individus més petits 
s’instal·len ja al sediment i la seva supervivència és alta. Els escamarlans 
adults no tenen depredadors clarament coneguts, la qual cosa constitueix 
també un bon avantatge per equilibrar les seves poblacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comportament sexual de l’escamarlà és extremadament complicat 
(9). Els mascles, per poder fecundar les femelles, han d’haver mudat 
prèviament per aconseguir una closca dura. Introdueixen llavors unes 
petites potes situades a la part anterior e inferior de l’abdomen en un 
receptacle de la femella, la qual ha hagut de mudar recentment perquè la 
seva closca sigui tova i permeti la fecundació del mascle. És a dir, els 
períodes de muda (creixement) i reproducció han d’estar sincronitzats en 
el temps i entre ambdós sexes. La femella emmagatzema durant algunes 
setmanes l’esperma del mascle al seu receptacle, fins que allibera els 
òvuls, així doncs els ovaris de la femella  han de passar per una fase 

Edat 
(anys)

Mida

CL mm

7 gr

2           4          6          8         10        12        14       

60

40

30

20 18 gr
60 gr

130 gr

Augment de les captures
Augment de la reproducció
Millora del producte, mida

Mesura legal de primera captu ra Primera maduresa 

Relació mida-edat  
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ara mateix s’abandonés la pesca d’una població determinada, trigaria 
anys a recuperar-se. L’explicació és simple: si les poblacions estan ja al 
límit de la seva capacitat d’explotació i les talles més freqüents ronden 
les de la primera reproducció, fa falta molt temps perquè els escamarlans 
més petits assoleixin en major nombre la talla dels seus progenitors i 
comencin a reproduir-se. És com si desaparegués gran part de la població 
humana per sobre dels 20 anys, trigaríem altres 20 anys a tornar a tenir 
persones entre 40 anys i 20 anys més (o sigui 40) perquè aquestes 
poguessin veure els seus fills amb 20.  

Així doncs, no hi ha solució immediata a curt termini, però si a mitjà 
i llarg termini. El que s’ha d’entendre és que qualsevol recuperació del 
recurs serà més llarga, difícil i traumàtica com més tard s’adoptin les 
mesures correctores. Aquesta és una tasca a realitzar a diverses 
legislatures, però han d’unir-se esforços i criteris comuns de forma 
solidària i amb l’objectiu que el recurs s’exploti de forma sostenible. La 
lògica més elemental indica que, si no es vol reduir el recurs, el millor és 
no pescar-lo en absolut. Però això és totalment inviable. Per tant, la 
reducció de l’esforç pesquer s’ha de programar a mitjà termini, amb la 
intensitat adequada, i mantenir-lo amb fermesa fins que s’hagi completat. 
Primer s’haurà de frenar l’increment real de l’esforç i, en una segona 
etapa, disminuir-lo. Tot i que, si en el passat, quan hagués calgut 
controlar realment l’augment de l’esforç, no es va fer, ara hauríem 
d’assumir una reducció directa d’aquest esforç, sense passar per l’etapa 
prèvia. 

Els nostres estudis indiquen que una reducció d’un 20% a l’esforç 
pesquer que suporta l’escamarlà (el que correspondria a una hora menys 
de feina al dia, un dia menys a la setmana, o uns dos mesos a l’any) se 
saldaria amb una millora aproximada d'un 12% per terme mig el 
rendiment de les captures després d’uns sis anys. Entorn a aquests valors 
podria aconseguir-se una millora a la pesqueria de l’escamarlà a mitjà 
termini. Però el que és inqüestionable és que la mesura conservacionista 
ha de passar forçosament per una reducció de l’esforç pesquer, en una 
magnitud adequada als resultats que es vulguin obtenir, i que s’apliqui 
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permet treballar simultàniament a tots els llocs i aquestes dades són 
exclusives del calador Serola, però també és evident que el que passa 
a un lloc ocorre també en d’altres si l’evolució de l’esforç pesquer és 
similar. Per tant, és hora de prendre mesures urgents i serioses per evitar 
la lamentable situació de la pesca a la Mediterrània, amb un empobriment 
progressiu dels recursos i l’alteració dels seus fons marins. 
 

Regular la pesca a la Mediterrània 
 

Hi ha dos problemes fonamentals per emprendre aquestes propostes. 
Un d’ells és que el sector pesquer viu al dia, darrere del màxim 
rendiment econòmic, sense que els pescadors es preocupin del que 
aconseguiran els seus fills o els seus néts. Són conscients que cada dia fa 
falta més esforç per obtenir el mateix rendiment, tot i que ara  pesquen 
més eficaçment. La mateixa escala temporal dels canvis i la duració de la 
vida del pescador permeten constatar-ho individualment. Aquest sector, 
però, reacciona de forma poc corporativa davant d’aquestes evidències. 
Per què?. Potser, perquè encara sobreviu?. Possiblement també perquè ni 
el mateix sector ni l’Administració són capaços de fer-ho. 

Aquí ens trobem amb el segon problema: l’Administració. S’enfronta 
als mateixos dilemes que el pescador, però a una escala socioeconòmica 
superior. També és conscient que el rendiment de la flota no és òptim, 
però no planteja polítiques de regulació efectiva a escala del temps i amb 
la magnitud que el recurs requereix. Encara que els motius són diversos i 
no vénen al cas, seria convenient una major col·laboració entre el sector 
pesquer i les administracions públiques, per una banda, i la comunitat 
científica per l’altra, així com un sistema de vigilància i de sancions 
ràpides i efectives. 

No obstant això, una reducció de l’esforç pesquer no es tradueix en 
un augment immediat de captures, ja que les poblacions mantenen una 
inèrcia, és a dir, un retard de resposta proporcional a la vida mitjana del 
recurs i al grau d'explotació que ha suportat prèviament. Per exemple, si 
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prèvia de maduració. L’atracció entres sexes es produeix per unes 
substàncies que secreta la femella anomenades feromones. Aquestes 
feromones són molt importants, ja que no només atrauen el mascle sinó 
que inhibeixen la seva agressivitat. L’escamarlà és una espècie territorial 
i molt agressiva amb els seus semblants. És aquí on es pot veure 
clarament la importància de mantenir poc pertorbats els fons on habita. 
Els arts d’arrossegament, que afecten constantment els mateixos fons dia 
a dia, provoquen una alteració física i constant del medi i de l’activitat 
diària de l’escamarlà, de manera que interrompen el seu comportament 
reproductor i el seu cicle vital. Només és necessari pensar que el procés 
de còpula pot durar uns quants minuts i que es realitza de manera oberta 
sobre el fons. 

L’escamarlà és d’hàbits fixos, com s’ha pogut comprovar en diversos 
llocs de la Mediterrània i a altres regions marines europees, inclòs el mar 
del Nord, Irlanda i Islàndia. Les petites variacions observades 
s’atribueixen a l’efecte de les condicions ambientals locals, com el tipus 
de sediment, les característiques de les masses d’aigua de zones molt 
concretes (delta de l’Ebre, Adriàtic, mar d’Alboran) o la resposta de 
l’espècie a la pròpia pressió pesquera. Això ens permet considerar a totes 
les poblacions d’escamarlà sota un mateix model biològic i centrar-nos 
en l’activitat pesquera com a font de pertorbació més important, directa e 
intensa. Totes aquestes qüestions han estat corroborades a través 
d’estudis comparatius, subvencionats per la Unió Europea (3), que s’han 
dut a terme a tota la Mediterrània. La pressió pesquera augmenta 
constantment (10), encara que és difícil fer un seguiment de la seva 
progressió, ja que les estadístiques anteriors als anys noranta eren poc 
fiables i perquè els sistemes de pesca s’han desenvolupat molt en els 
últims anys. 
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La pesca de l’escamarlà 
 

És cert que ara es pesca relativament menys que abans a canvi d’un 
major esforç pesquer. Per exemple, l’esforç (potència dels motors o 
nombre de vaixells) dedicat a la pesca de l’escamarlà no ha disminuït 
durant els últims anys, cosa que significa un augment en termes relatius. 
S’ha de tenir en compte que moltes potències declarades oficialment 
freqüentment no són reals, que els motors donen rendiments millors, que 
els arts de pesca són cada cop més grans i amb dissenys hidrodinàmics 
més eficaços, això fa que les portes que mantenen obert l’art quan està 
submergit augmentin de mida (que a la vegada exigeix major potència 
d’arrossegament). Quant a la tecnologia electrònica i hidroacústica, ha 
progressat de manera espectacular: navegació assistida per satèl·lit (GPS 
o Global Position System), traçadors de senyalització (registre informàtic 
d’enganxaments i llances), control remot dels arts (amplada i alçada de la 
boca, contacte amb el fons, repleció). En definitiva, els rendiments són 
cada vegada millors, la rapidesa i efectivitat de les maniobres ha 
augmentat i amb això s’incrementa la capturabilitat de l’espècie. 

Els estudis comparatius que s’han realitzat sobre l’estat de les 
poblacions d’escamarlà a diverses localitats de la Mediterrània -Algarve 
(Portugal); Lígur, Tirreno, Adriàtic (Itàlia); golf d’Euboikos (Grècia), i 
Alboran i Catalunya- posen de manifest que les tecnologies de captura i 
els nivells d’explotació difereixen d’uns llocs a altres (3). En termes 
generals podem dir que un dels llocs més castigats per la pesca és 
precisament la costa catalana, segons estudis realitzats al calador Serola, 
enfront de Barcelona (3,11). Pel contrari, les poblacions relativament més 
sanes es troben a les proximitats de l’estret de Gibraltar (Algarve i 
Alboran) i, en general, encara no donen senyals de sobreexplotació, 
Malgrat tot, algunes d’elles com les de Catalunya, Tirreno o Adriàtic, 
estan clarament en zona de perill. Podem dir que es troben ja al límit de 
la seva capacitat d’explotació i fins i tot presenten algun símptoma de 
sobreexplotació. Per tot això, arribem a la conclusió que si l’esforç no es 
regula estrictament i la tecnologia pesquera no s’inclou en aquesta 
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regulació, la sobreexplotació serà una realitat a mitjà termini a la majoria 
de caladors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Els símptomes de sobreexplotació són evidents si s’observen els 

senyals d’empobriment de les poblacions. Un dels més clars és la 
disminució de les talles mitjanes de la població de Serola, els integrants 
actuals de la qual tenen gairebé un centímetre menys de closca que els de 
fa vint anys. Això vol dir que la talla que més contribueix actualment a 
les captures se situa un, dos o tres anys per sota de la que ho feia fa vint 
anys. Per descomptat, sempre hem d’assumir en aquestes consideracions 
que el reclutament (incorporació de noves generacions) és constant. 

Un altre senyal evident de sobreexplotació és que malgrat haver 
augmentat l’esforç i la tecnologia, les captures no han augmentat. Per 
últim, s’ha de senyalar que els models matemàtics indiquen que les 
classes d’edat més castigades són les situades prop de la talla de la 
primera maduresa i que s’obtindria un millor rendiment a mitjà termini 
reduint l’esforç pesquer. Per descomptat, la nostra investigació no ens 
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