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La selectivitat dels arts d’arrossegament | QB007 

Introducció 
 

He estructurat la xerrada en quatre blocs, primer us donaré una visió 
general dels diferents tipus de selectivitat que existeixen per a les xarxes 
d’arrossegament, després parlarem de com s’avalua aquesta selectivitat, 
quins mètodes es fan servir i quins paràmetres determinen la selectivitat 
d’una xarxa, i finalment us exposaré els resultats d’un estudi que vàrem 
dur a terme l’any passat sobre la millora tècnica de la pesca 
d’arrossegament provant un nou cóp. 

La definició de selectivitat implica escollir o seleccionar les millors 
coses d’un conjunt. En aquest sentit, de tots els arts de pesca, els que es 
consideren menys selectius són els que impliquen algun tipus 
d’arrossegament. Per què?. Perquè no són selectius ni en les espècies que 
capturen ni en la seva mida; és a dir, amb els arts d’arrossegament es 
pesca una gran quantitat d’espècies diferents, ja siguin comercials o no, i 
amb un  rang de mides molt ampli, que van des d'individus molt petits 
fins a individus de mida considerable. 

El coneixement de la selectivitat d’un art de pesca és essencial per a 
la  bona gestió d’una pesquera, i la millora tècnica en aquest sentit és 
important per: 
 

a) La protecció del peix petit regulant la talla mínima de captura. 
b) La maximització del rendiment per recluta. 
c) Afavorir la reducció de la quantitat de descartament. 
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El problema de la selectivitat dels arts ja es va començar a estudiar a 
finals del segle XIX, però no va ser fins als anys seixanta que se li va 
donar certa importància. Al llarg de les últimes dècades s’ha anat 
incrementant la vàlua d’aquests experiments i dels seus resultats a l’hora 
d’assessorar la gestió d’una pesquera. La majoria d’estudis fets fins ara 
han estat en aigües atlàntiques i per pesqueres de caire industrial; a la 
Mediterrània hi ha poca constància d’experiments d’aquest tipus 
segurament pel caràcter multiespecífic de les pesqueres d’arrossegament 
que aquí es practiquen. 
 
MODIFICACIONS I ENGINYS PER MILLORAR LA SELECTIVITAT A 
LES XARXES D’ARROSSEGAMENT 
 

Al llarg de tots aquests anys s’han anat desenvolupant diferents 
modificacions a les xarxes d’arrossegament per tal d’augmentar-ne la 
selectivitat. Les modificacions més importants i que han tingut una certa 
rellevància són les següents:  
 
- Augmentar la mida de la malla: És la mesura més òbvia. Aquest 

canvi en la mida de la malla afavoreix l’escapament del peix que per 
les seves dimensions corporals poden passar fàcilment per la llum de 
malla. L’augment de la malla pot ser en la totalitat de la xarxa o en 
certes zones formant com una mena de panells (Figura 1). 
 

Figura 1.- Detall de l’augment de 
la mida de malla 
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- Millora qualitativa del treball de la pesca: 
  

- Reduint el temps que s’inverteix a fer la tria de la captura. 
- El disseny quadrat de la malla fa que el peix no quedi tan 

emmallat i la neteja de la xarxa resulta més fàcil. 

 
Punts febles 

 
- Reducció de la captura d'espècies amb notable valor comercial.  
 

- Mitjançant observacions a bord, s'ha detectat que la malla 
quadrada no és favorable per a la pesca de l'escamarlà i la 
gamba. 

 
- La forma afusada del cos d'alguns cefalòpodes (com el 

calamar), i la gran plasticitat i capacitat de deformació del 
cos (com passa amb el pop), fa que certa quantitat 
d'exemplars de mida considerada apta per a la 
comercialització passin a través de la malla quadrada. 
 

- Així com la malla quadrada afavoreix extraordinàriament la 
selectivitat de mides en espècies de secció de cos rodona, no 
és tan apta per a la selectivitat de mida en espècies de peixos 
plans com és el cas de la bruixa de quatre taques. 
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- Panells de separació horitzontal: Aquest sistema es fonamenta en 
les diferències de comportament natatori i de les reaccions que 
mostren les diverses espècies davant el pas de la xarxa (Figura 2). 

    
Figura 2.- Panell de separació horitzontal 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
- Reixes separadores rígides: Es van desenvolupar per primera 

vegada en la pesquera de la gamba a Noruega. La seva funció bàsica 
és separar les gambes de la resta de peix. El seu èxit ha estat total i a 
partir de l’any 2000 són obligatòries a la CEE per a la pesca de la 
gamba (krill). Altres reixes similars s’utilitzen per a l’exclusió de 
peixos de diverses mides i també per a l’exclusió de tortugues 
marines (Mèxic) (Figura 3).    

  
Figura 3.- Exemple de reixa separadora rígida per a crustacis 
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Taula 2.- Percentatge en pes dels peixos escapats, descartats i venuts per a cada un 
dels dos tipus de malla assajada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgrat la tria que es fa a priori i el descartament d'una fracció 
important dels individus que no assoleixen la talla mínima legal, sempre 
hi ha una quantitat d'individus petits que queden barrejats amb els 
individus aptes per a la venda. Això fa que en moltes de les caixes que es 
comercialitzen, s'hi pugui trobar una proporció d'aquests individus que 
no assoleixen la talla mínima legal. 

Un altre aspecte important és veure quants individus, de la fracció 
que queda retinguda i comercialitzada en els dos tipus de malla, són 
inferiors a la talla mínima legal. Segons els nostres resultats  
(Taules 1 i 2), aquest percentatge és molt elevat en la malla romboïdal 

    Mida mínima legal

              % Pes < >

Malla romboidal  Escapats Descartats Venuts  Retinguts  V enda (%) Venda (%)

L luç 0 ,62 3 ,24 96 ,14 99 ,38 11 ,00 89,00

L luça o Ma ire 0 ,34 17,22 82 ,45 99 ,66 0 ,01 99,99

Cap ellà 1 ,09 26,77 72 ,14 98 ,91 4 ,39 95,61

Roger de  fang 5 ,35 1 ,17 93 ,48 94 ,65 11 ,41 88,59

Sardina 3 ,32 36,88 59 ,80 96 ,68 0 ,00 100,00
Se itó o Anxova 68 ,75 13,17 18 ,09 31 ,25 0 ,42 99,58

L lue rna ve rda 4 ,48 39,53 55 ,99 95 ,52 0 ,00 100,00

G arneu 4 ,53 15,84 79 ,62 95 ,47 0 ,00 100,00

Bruixa  d e 4 taq ues 10 ,17 6 ,45 83 ,38 89 ,83 17 ,70 82,30

Molla 2 ,39 4 ,16 93 ,45 97 ,61 0 ,00 100,00

Sore ll 13 ,49 47,31 39 ,20 86 ,51 5 ,87 94,13

Verat 2 ,05 15,30 82 ,65 97 ,95 23 ,46 76,54

Malla quadrada
L luç 40 ,00 1 ,94 58 ,05 60 ,00 5 ,33 94,67

L luça o Ma ire 8 ,69 0 ,85 90 ,46 91 ,31 0 ,00 100,00

Cap ellà 54 ,77 0 ,78 44 ,45 45 ,23 9 ,13 90,87

Roger de  fang 67 ,47 0 ,05 32 ,48 32 ,53 5 ,15 94,85

Sardina 60 ,76 4 ,51 34 ,74 39 ,24 0 ,00 100,00

Se itó o Anxova 83 ,80 5 ,77 10 ,43 16 ,20 0 ,00 100,00
L lue rna ve rda 13 ,62 4 ,43 81 ,94 86 ,38 0 ,00 100,00

G arneu 18 ,55 3 ,52 77 ,93 81 ,45 0 ,00 100,00

Bruixa  d e 4 taq ues 3 ,73 2 ,26 94 ,01 96 ,27 14 ,78 85,22

Molla 6 ,50 0 ,36 93 ,13 93 ,50 0 ,00 100,00

Sore ll 6 ,27 0 ,18 93 ,55 93 ,73 2 ,04 97,96

Verat 77 ,01 7 ,28 15 ,71 22 ,99 15 ,38 84,62
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Figura 5.- Panells o finestres de malla quadrada a diferents parts de la xarxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.- Panells de malla quadrada  a diferents parts del cóp 
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- Construcció de cóps amb malla quadrada: L’estructura de les 
malles quadrades fa que el cóp mantingui una forma més cilíndrica i 
les malles restin obertes de manera més efectiva per a l’escapament 
del peix petit. Un cop el peix té la possibilitat d’escapar, el grau 
d’escapament i/o de selectivitat dependrà de l’obertura que deixi la 
malla i de la mida i forma del cos del peix que pugui passar a través 
d’ella (Figura 7). 

    
Figura 7.- Exemple de cóp construït amb malla 
quadrada 

Les diferències bàsiques entre un cóp estàndard de malla 
romboïdal i un cóp de la mateixa mida de malla però amb malla 
quadrada són que en el cóp romboïdal les malles tendeixen a 
tancar-se per efecte de la tracció de l’arrossegament, primer;  i 
després també pel pes de la captura que hi ha en el cóp. Aquest cóp 
acaba adoptant una forma de bulb, on la part anterior del cóp queda 
estrangulada tancant totalment les malles i impedint que el peix 
petit s’escapi. Per altra banda, el cóp de malla quadrada manté una 
estructura en forma de cilindre i les malles resten obertes en tot 
moment, de manera que augmenta la possibilitat que els peixos 
petits s’escapin (Figura 8). 
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Taula 1.- Percentatge d’individus escapats, descartats i venuts per a cada un dels 
dos tipus de malla assajada. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir d'aquestes taules es dedueix que el percentatge en nombre 
d'escapats per a totes les espècies és molt més elevat en el cóp de malla 
quadrada que en el de malla romboïdal exceptuant el cas de la bruixa de 
quatre taques, on passa el contrari. A més, el nombre de descartats es veu 
marcadament disminuït en el cóp de malla quadrada, en tots els casos.  

Pel que fa al percentatge en pes també hi ha una clara diferència per 
a totes les espècies amb els escapats i descartats a favor de la malla 
quadrada, a excepció de la bruixa de quatre taques que es comporta de 
manera contrària. 

 

    Mida mínima legal
    % Individus < >

Malla romboidal  Escapats Descartats Venuts  Retinguts  V enda (%) Venda (%)

L luç 7 ,19 2 1,31 71 ,50 92 ,8 1 60 ,20 39,80
L luça o Ma ire 1 ,80 4 5,05 53 ,15 98 ,2 0 0 ,04 99,96
Cap ellà 4 ,93 6 7,68 27 ,39 95 ,0 7 25 ,87 74,13
Roger de  fang 25 ,52 5 ,60 68 ,88 74 ,4 8 54 ,06 45,94
Sa rdina 5 ,37 3 7,82 56 ,80 94 ,6 3 0 ,00 100,00
Se itó o Anxova 81 ,05 1 3,41 5,54 18 ,9 5 3 ,00 97,00
L luerna verda 12 ,81 7 5,85 11 ,34 87 ,1 9 0 ,00 100,00
G arneu 20 ,85 5 5,26 23 ,89 79 ,1 5 0 ,00 100,00
Bruixa  d e 4 taq ues 46 ,87 2 0,69 32 ,45 53 ,1 3 44 ,44 55,56
Molla 16 ,63 1 9,50 63 ,86 83 ,3 7 0 ,00 100,00
Sore ll 28 ,36 5 9,59 12 ,05 71 ,6 4 32 ,10 67,90
Ve rat 5 ,35 2 1,93 72 ,73 94 ,6 5 53 ,47 46,53

Malla quadrada
L luç 87 ,40 5 ,67 6,93 12 ,6 0 13 ,56 86,44
L luça o Ma ire 34 ,90 1 ,46 63 ,64 65 ,1 0 0 ,00 100,00
Cap ellà 84 ,03 0 ,97 15 ,00 15 ,9 7 33 ,68 66,32
Roger de  fang 91 ,34 0 ,04 8,63 8 ,66 10 ,02 89,98
Sa rdina 79 ,41 3 ,13 17 ,46 20 ,5 9 0 ,00 100,00
Se itó o Anxova 93 ,53 3 ,99 2,48 6 ,47 0 ,00 100,00
L luerna verda 49 ,94 8 ,81 41 ,25 50 ,0 6 0 ,00 100,00
G arneu 69 ,43 1 3,25 17 ,32 30 ,5 7 0 ,00 100,00
Bruixa  d e 4 taq ues 34 ,72 1 1,99 53 ,29 65 ,2 8 44 ,53 55,47
Molla 61 ,51 2 ,46 36 ,03 38 ,4 9 0 ,00 100,00
Sore ll 51 ,33 1 ,02 47 ,65 48 ,6 7 19 ,71 80,29
Ve rat 88 ,11 6 ,58 5,30 11 ,8 9 50 ,39 49,61  
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Resultats 
 

De totes les espècies de peix capturades n'hem seleccionat 12 per fer-
ne un estudi de selectivitat més acurat. Aquesta elecció s'ha fet basant-
nos en la seva importància comercial i en què el nombre de dades 
obtingudes fos prou gran per dur a terme les anàlisis estadístiques 
pertinents. 

Les espècies que s'analitzen més detalladament són: lluç (Merluccius 
merluccius), lluça (Micromesistius poutassou), capellà (Trisopterus 
minutus capelanus), roger de fang (Mullus barbatus), sardina (Sardina 
pilchardus), anxova (Engraulis encrasicolus), lluerna verda (Eutrigla 
gurnardus), garneu (Trigla lyra), bruixa de quatre taques (Lepidorhombus 
boscii), molla (Phycis blennoides), sorell (Trachurus trachurus) i verat 
(Scomber scombrus). 

Per tenir una visió més acurada de l'efecte dels dos tipus de malla 
sobre les espècies anteriorment esmentades, hem desglossat el nombre 
d'individus i el pes de la captura total en: escapats, descartats, venuts i 
retinguts en percentatge. També s'ha calculat el percentatge, tant en 
nombre com en pes, d'individus que no assoleixen la talla mínima legal i 
alhora han quedat retinguts i comercialitzats. Complementant aquesta 
dada s'ha calculat al mateix temps el percentatge, en nombre i en pes, 
dels individus comercialitzats a partir de la talla mínima legal de venda, 
per a cada un dels dos tipus de cóps (Taules 1 i 2). 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QB007 

 7

Figura 8.- Esquema bàsic d’un cóp de malla quadrada i un de malla romboïdal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Altres modificacions en la construcció del cóp: hi ha altres 

característiques del disseny de les xarxes d’arrossegament a part de 
la mida de la malla que també afecten la selectivitat, com poden ser: 

 
- El nombre de malles incloses en la circumferència del 

cóp. Com més malles hi hagi en la circumferència del 
cóp això tendeix a tancar individualment les malles i fa 
augmentar la llargada de la peça d’extensió. Per evitar-
ho, la normativa per a la construcció de xarxes 
d’arrossegament fixa que la circumferència del cóp ha de 
tenir 100 malles. 

 
- La llargada del cóp. Com més llarg sigui el cóp, més 

tendeix a tancar les malles. 
 
- El gruix del fil de la xarxa i el tipus de material. Com 

més gruixut és el fil menys selectiu és. També el 
material influeix en la selectivitat, els cóps de polietilè 
(plàstic) són més rígids i impedeixen que el peix petit 
s’escapi, i si per sort n’hi ha algun que ho aconsegueix 
queda molt malmès perquè el plàstic és molt aspre i els 
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provoca ferides que posteriorment es poden infectar i 
produir la mort de l’individu. En canvi, els cóps de 
poliamida (niló) són més flexibles i deformables, i 
permeten que el peix s’escapi i que no quedi malmès, un 
cop passi a través de les malles.  

 
- La utilització de malles fetes amb doble nus en 

comptes de nus senzill. Encara que la mida de la malla 
sigui la legal, si aquesta està feta amb doble nus això fa 
que tanqui més i per tant que la selectivitat disminueixi. 

 
Un cop vist de forma generalitzada les diverses modificacions que es 

poden aplicar a les xarxes d’arrossegament per augmentar-ne la 
selectivitat, veurem com s’avalua aquesta selectivitat, quins mètodes es 
fan servir i quins paràmetres es calculen per determinar si una xarxa és 
més selectiva que una altra.  

 
MÈTODES D’AVALUACIÓ DE LA SELECTIVITAT EN XARXES 
D’ARROSSEGAMENT 
    
- Mètode del sobrecóp: consisteix a cobrir el cóp amb un sobrecóp de 

malla molt més petita o quasi cega per tal de retenir tots els peixos 
que hagin pogut escapar a través de la malla del cóp que es vol 
avaluar. D’aquesta manera és té coneixement de tot el peix que ha 
entrat a la xarxa i ha pogut escapar pel cóp, el nombre i tipus 
d’espècies, la quantitat i la seva mida (Figura 9). 
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Objectius 
 
Els objectius bàsics que ens vàrem proposar a l’hora de fer aquest estudi 
foren:  
 
- Comparar la capacitat de selectivitat entre un cóp de malla romboïdal 

i un de malla quadrada en pesqueres multiespecífiques. 
- Establir els paràmetres de selectivitat per a les espècies de més 

importància econòmica capturades amb els dos tipus de cóp. 
- Determinar l’efecte del canvi de disseny de malla sobre la quantitat 

de descartament. 
 

Material i mètodes 
 

Es va assajar la capacitat de selectivitat existent entre un cóp 
estàndard de malla romboïdal de 40 mm de llum de malla i construït amb 
plàstic, enfront d’un cóp de malla quadrada també de 40 mm de llum de 
malla però construït amb niló (material més suau que el plàstic i per tant 
no tan agressiu amb els peixos que aconsegueixen escapar-se). 

Es van realitzar vuit pesques amb cada un dels cóps per tal d’avaluar-
ne les diferències. Totes les pesques es varen fer a bord d’un vaixell 
d’arrossegament comercial seguint el procés de pesca d’un dia normal. 

El mètode emprat per avaluar la selectivitat dels dos cóps ha estat el 
mètode del sobrecóp. Després de cada vol, les captures del cóp i del 
sobrecóp foren recollides i triades completament, separant tots els 
individus per espècies. Es va separar la captura en tres categories: peix 
venut (espècies i mesures comercialitzades), peix descartat (espècies i 
mesures no comercials) i peix escapat (tot el que quedava en el 
sobrecóp). Amb aquestes dades es varen calcular els diferents paràmetres 
de selectivitat, principalment la L50, el rang de selecció i el factor de 
selecció. 
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ESTUDI PER A LA MILLORA TÉCNICA DE LA PESCA 
D’ARROSSEGAMENT: PROVA PILOT D’UN NOU CÓP  

 
 
Introducció 

    
La pesca a Catalunya genera un total anual aproximat de captures de 

50.000 tones (Figura 12), de les quals la pesca d'arrossegament en 
representa el 50%. La pesca d'arrossegament es compon de més de 50 
espècies comercials, les més important de les quals són: el lluç, el roger, 
la lluça, el rap, la molla, el capellà, el verat, el pagell, la palaia, el sorell, 
l'escamarlà, la gamba roja, el pop blanc i el roquer, la sèpia o el calamar. 

    
Figura 12.- Desembarcaments totals efectuats a Catalunya al llarg  
dels últims anys 

 
 
 
 
 
 
 
Malgrat la incorporació d’un ventall ampli de mesures tècniques per 

regular la pesca, les captures per unitat d’esforç segueixen una tendència 
a la baixa. Ara per ara la majoria dels estocs explotats comercialment 
estan formats bàsicament per peixos joves. 

La poca o nul·la selectivitat de les xarxes d’arrossegament fa que la 
captura d’exemplars juvenils sigui molt alta i en conseqüència hi ha una 
baixada dels possibles reclutes, la qual cosa posa en perill els estocs 
reproductors. 
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Figura 9.- Mètode del sobrecóp 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
- Mètode del pantaló: es tracta de construir una xarxa amb dos cóps 

individuals al final, un és el cóp estàndard o control i l’altre és el cóp 
que es vol assajar. La quantitat de peix escapat i les seves mides 
s’avaluen mitjançant la diferència de captures entre els dos cóps 
(Figura 10). 
 
 

Figura 10.- Mètode del pantaló 
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- Mètode de les xarxes bessones o en paral·lel: es tracta d’arrossegar 
dues xarxes idèntiques a l’hora, una amb el cóp convencional i l’altra 
amb el cóp experimental. Els paràmetres de selectivitat també 
s’estimen mitjançant les diferències entre les captures dels dos cóps 
(Figura 11). 

    
Figura 11.- Mètode de les xarxes bessones o en paral·lel 

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
Un cop obtingudes les mostres el que es fa és determinar les 

espècies, comptar i mesurar tots els individus que han quedat retinguts a 
la xarxa i al sobrecóp, si és el cas, per tal de saber el seu rang de mides; 
és a dir, quants n’hi ha de cada mida. Amb aquestes dades es fa córrer un 
programa informàtic que et calcula els paràmetres de selectivitat de la 
xarxa.  
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Paràmetres de selectivitat 

 
Existeixen molts paràmetres per saber la selectivitat d’una xarxa, 

però els més importants  i els que ens aporten més informació són 
bàsicament tres: 
 
- L50: Mida en centímetres en la qual el 50% del peix que ha entrat ha 

quedat retingut per la xarxa. 
 
- Rang de selecció (RS): és la diferència entre la L75 i la L25. La L25 

és la mida a la qual el 25 % del peix ha quedat retingut i la  L75 és la 
mida a la qual el 75 % del peix queda retingut. 

 
- Factor de selecció (FS): és el quocient entre la L50 i la mida de 

malla expressats ambdós en centímetres.  
 
Una xarxa serà molt selectiva quan tingui una L50 alta, un RS baix i un 
FS alt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




