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La majoria dels ecosistemes marins més productius del món estan 
dominats per una o dues espècies de petits peixos pelàgics, que es 
troben ocupant una posició intermèdia dins de la xarxa tròfica i 
s’alimenten de plàncton. Aquest és el cas dels ecosistemes on es 
produeix l’activitat pesquera de la flota catalana, el golf del Lleó i el 
mar Català, on la sardina i el seitó són espècies clau pel seu 
funcionament (Coll et al., 2006; Palomera et al., 2007) i, al mateix 
temps, són espècies molt importants per a l’economia del nostre país.  

L’explotació comercial d’aquestes espècies és molt important a tota la 
Mediterrània (Lleonart i Maynou, 2003), i a les nostres costes 
s’exploten des dels anys 40 (Bas et al., 1955; Figura 1).  

 

Figura 1. Captures de seitó i sardina, en tones, a les costes espanyoles de la 
Mediterrània des de l’any 1940 fins al 2010. Fins a l’any 1992 aquestes dades 
s’han de prendre com una mesura de tendència més que com a dades 
absolutes. Les línies contínues corresponen als desembarcaments als ports de 
Catalunya.  

 

Al principi, les captures eren dominades per la sardina, probablement 
gràcies a la seva distribució més costanera. Amb la millora de les 
tecnologies de pesca als anys 60, es va afavorir la pesca més lluny de 
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la costa i tant les captures de seitó com les de sardina varen començar 
a augmentar. Els peixos pelàgics petits es pesquen mitjançant 
teranyines i xarxes de ròssec de fons per part de la flota espanyola i 
amb xarxes de ròssec pelàgiques per part de la flota francesa al golf 
del Lleó. Encara que la sardina, per la seva major abundància, aporta 
grans beneficis econòmics, el seitó té un preu més alt; és, per tant, 
més apreciat i està sotmès a una pressió pesquera més important.  

L’any 1994 es varen obtenir les captures més altes de sardina i seitó 
de les darreres dues dècades (39.000 i 20.000 tones, 
respectivament), fonamentalment a causa de l’augment de la flota 
pesquera. Des d’aleshores les captures han anat caient i han passat de 
representar entre el 40 i el 60% de les captures de Catalunya als anys 
90 a un 37% l’any 2010, de les quals la sardina actualment només 
representa el 15%, quan l’any 2000 aquesta espècie contribuïa al 34% 
de totes les captures (Figura 2). D’altra banda, des de l’any 1993 més 
del 60% dels desembarcaments de seitó de la costa mediterrània 
espanyola provenien de les captures de Catalunya, i actualment ja és 
el 70%; al mateix percentatge es troba la sardina, que fins ara només 
representava el 40% (Figura 3). Aquest fet és indicatiu del fet que 
actualment la major pressió pesquera s’està exercint sobre les 
poblacions de peixos de la costa catalana. 

Pel que fa a les estimacions de biomassa, és a dir, les abundàncies 
estimades d’aquests organismes al mar, en els darrers 20 anys s’han 
desenvolupat al nostre país diverses metodologies per avaluar les 
poblacions de peixos pelàgics petits a tota la Mediterrània occidental. 
Principalment els mètodes anomenats d’avaluació directa, que es 
basen en observacions directes dels organismes al mar, i no en les 
descàrregues pesqueres, com fan els mètodes indirectes clàssics. 
Aquests mètodes directes són: l’avaluació acústica mitjançant l’ús 
d’ecosondes i sonars, i el mètode de producció diària d’ous (DEPM), 
basat en l’anàlisi de l’abundància d’ous dels peixos al mar i de la seva 
capacitat reproductora.  

El mètode acústic és l’utilitzat regularment, des de l’any 1993, per 
investigadors francesos al golf del Lleó i per investigadors espanyols 
de l’Instituto Español de Oceanografía al llarg de tota la costa 
espanyola de la Mediterrània, incloent la costa catalana, des del cap de 
Creus fins al cap de la Nau (regió anomenada Tramuntana).  

El DEPM es va emprar l’any 1993 amb finançament de la UE i als anys 
1994, 2007 i 2008 sota encàrrec de la Direcció General de Pesca de la 
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Generalitat de Catalunya amb finalitats de gestió de les poblacions de 
seitó a la costa catalana.  

 

 

 

Figura 2. Evolució de les captures pesqueres a Catalunya des de l’any 2000 fins 
al 2011 de sardina i seitó i altres grups d’organismes.  

 

Els resultats obtinguts amb aquestes metodologies ens permeten fer el 
seguiment de l’evolució de les biomasses (abundàncies en pes) i, en 
conseqüència, de l’estat de les poblacions d’aquestes espècies als 
darrers 17 anys (Figura 4). Segons les avaluacions fetes mitjançant el 
mètode acústic, a la regió de Tramuntana la sardina ha passat de 
160.000 tones l’any 1993 a 50.000 tones l’any 2009; al golf del Lleó la 
tendència també és d’un esgotament de l’espècie, i això es fa palès en 
la contínua davallada de les captures de sardina dels darrers 5 anys. 
Pel que fa al seitó, al període entre 1998 i 2003 les biomasses es 
mantenien per damunt de les 50.000 tones, amb un màxim l’any  
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Figura 3. Percentatge de les captures de sardina i seitó desembarcats a 
Catalunya amb relació al total de desembarcaments a la costa mediterrània 
espanyola, des de Cap de Creus fins a Cap de La Nao.    
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Figura 4. Biomassa de sardina i seitó (barres) al Golf de Lleó i a la regió 
Tramuntana (veure text) i de seitó avaluat amb el DEPM a tota la zona des de 
Marseille fins al cap de La Nao. La línia correspon als desembarcaments als 
ports catalans.  

 

2001, quan es varen obtenir les biomasses més altes d’aquest període, 
amb la qual cosa a Catalunya els desembarcaments de seitó es 
mantenien al voltant de 5.000 tones de seitó anuals. A partir del 2003 
es va detectar un descens en la biomassa de seitó tant al golf del Lleó 
com a la costa catalana, entrant en un període de captures per sota de 
les 2.000 tones, i tot i que actualment les captures semblen estar 
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remuntant, les dades de biomassa per sota de 50.000 tones no 
permeten ser optimistes quant a l’estat d’explotació de l’espècie.  

Si bé és evident que la pressió pesquera és una de les principals 
causes de les davallades en l’abundància d’aquestes espècies, és difícil 
identificar quina part dels canvis experimentats en les seves 
poblacions es deuen a la variabilitat natural o a la pesca. En els 
darrers anys la recerca que s’ha fet sobre aquestes dues espècies ha 
contribuït a avançar en els coneixements de la seva biologia i ecologia 
i detectar els possibles processos que, a més de la sobrepesca, poden 
estar relacionats amb el descens de les seves poblacions a les costes 
catalanes. 

Per una banda, el creixement dels peixos pelàgics petits és molt ràpid; 
el seitó assoleix la talla de primera maduresa el primer any de vida, 
amb una talla aproximada d’11 cm, i la sardina, el segon any i amb 
una talla de 13 cm (Figura 5). El seitó es reprodueix durant la 
primavera i l’estiu i la sardina durant la tardor i l’hivern. Cada femella 
fa diverses postes durant el període de reproducció.  

El nombre d’ous posts per femella del seitó cada temporada pot 
oscil�lar entre 50.000 i 200.000, per a femelles de 12 a 16 cm, 
respectivament. No tenim aquesta informació per a la sardina de les 
nostres costes, però els valors es deuen trobar dins del mateix ordre 
de magnituds.  
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Figura 5. Corbes de creixement del seitó i la sardina de la Mediterrània 
occidental, indicant las talles, pes i edat de primera maduresa i la talla legal de 
captura. 
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Aquestes dades ens indiquen el fet incoherent que a la Mediterrània 
aquestes espècies es poden pescar legalment a talles en les quals 
encara no s’han reproduït (Figura 5) i, per tant, d’alguna manera 
s’està minvant la capacitat de renovació de les espècies.  

D’altra banda, les característiques biològiques dels peixos pelàgics 
petits els fan especialment sensibles a les fluctuacions ambientals, a 
causa de la seva vida relativament curta (3-4 anys, el seitó; 5-7 anys, 
la sardina) i a la seva dependència del plàncton com a aliment (Figura 
6). El reclutament d’aquestes espècies i de la majoria de peixos es 
determina bàsicament en els primers estadis del seu 
desenvolupament, els ous i les larves, cosa que fa especialment 
important entendre els factors que afecten el primer any de vida.  

Encara que la Mediterrània occidental es pot considerar globalment 
oligotròfica, és a dir, pobre en nutrients, algunes àrees són més 
productives gràcies a diversos fenòmens d’enriquiment. Aquestes 
àrees són importants per a la pesca perquè són zones potencialment 
preferides per a la posta de molts peixos, en especial del seitó i de la 
sardina (Palomera et al., 2007; Figura 7).  

Les aigües de la plataforma continental que envolta les 
desembocadures dels rius Ebre i Roine són un bon exemple de la 
productivitat que resulta dels processos físics i biològics. Aquestes 
aigües són relativament productives a causa dels nutrients aportats 
pel riu, a l’acció dels vents predominants del nord-oest i perquè tenen 
la plataforma més ampla que a la resta de la costa del Mediterrani 
occidental. El seitó i la sardina són les dues espècies més explotades a 
aquesta àrea, i nombrosos estudis han determinat, en els darrers 20 
anys, que són zones preferides per a la posta.  
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Figura 6. Esquema que representa el desenvolupament dels peixos pelàgics al 
llarg del seu cicle vital, ous, larves, juvenils i adults i els factors que a cada 
etapa poden afectar la seva abundància i la del seu aliment, el plancton.  

S’han fet estudis sobre la influència dels factors ambientals sobre 
aquestes espècies i les seves captures, tant al golf del Lleó (Lloret et 
al., 2001) com al delta de l’Ebre (Lloret et al., 2004). En el cas de 
l’Ebre es varen analitzar les possibles influències dels canvis en els 
cabals del riu i de les condicions dels vents sobre les captures de 
sardina i seitó de Tarragona. Els resultats varen determinar la 
importància de la supervivència larvària en el reclutament de les dues 
espècies. Les captures de seitó basades principalment en individus d’1 
any, estan relacionades positivament amb les descàrregues del riu 
Ebre, amb un decalatge de temps de 12 mesos, és a dir, produïdes un 
any abans. Les captures de sardina, que es pesca principalment a la 
primavera i la tardor, i la major part d’individus són d’1 o 2 anys 
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d’edat, estan relacionades amb l’acció del vent, amb un decalatge de 
18 mesos, i en canvi no ho estan amb els cabals d’aigua de l’Ebre. 

La diferent influència dels processos ambientals en les dues espècies 
té l’explicació en les seves estratègies de reproducció. Com hem dit, la 
posta del seitó es produeix a la primavera i a l’estiu i està limitada a 
les aigües més superficials (0-20 m). Quan els ous eclosionen, les 
larves romanen en aquestes aigües fins que poden nedar més 
lliurement. La supervivència larvària dependrà de la disponibilitat de 
plàncton, que al mateix temps depèn del contingut en nutrients de les 
aigües superficials.  

Per tant, un increment en la producció de nutrients venint de les 
aigües continentals afavoreix la producció de zooplàncton, que és el 
principal aliment de les larves de seitó (Tudela et al., 2002). Les 
avingudes del riu Ebre a la primavera, quan comença la posta del 
seitó, estan acompanyades d’una estabilització de les masses d’aigua 
a causa de l’escalfament solar i a la disminució de l’activitat del vent, 
s’inhibeix la barreja vertical de les aigües i els nutrients a la superfície 
s’exhaureixen.  

En aquestes condicions l’única font que pot contribuir a la productivitat 
superficial són les entrades de nutrients que provenen del riu. Al 
contrari que el seitó, la sardina té la posta a l’hivern, quan la columna 
d’aigua està barrejada per l’acció dels vents, és relativament freda i és 
homogènia pel que fa a les condicions fisicoquímiques. 
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Figura 7. Distribució de la posta del seitó a la costa del Mediterrani 
nord-occidental l’any 2008. S’aprecia la importància de les àrees 
pròximes a la desembocadura dels rius Ebre i Roina.  

 

En aquesta situació els nutrients generats en el fons arriben a la zona 
il�luminada, afavorint la producció a les capes més superficials. Els ous 
de sardina tenen una distribució vertical més repartida a tota la 
columna d’aigua (Olivar et al., 2001) i la supervivència de les larves 
està molt relacionada, doncs, amb la barreja vertical i, per tant, amb 
l’acció del vent com a mecanisme que la produeix. 
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Per concloure, podem dir que les investigacions demostren que la 
dinàmica del peixos pelàgics petits de la Mediterrània occidental està 
fortament condicionada per les variacions de les característiques 
hidrogràfiques i ecològiques del medi marí, que l’explotació pesquera 
exercida sobre aquests peixos està reduint de manera preocupant la 
seva biomassa i que, per tant, si no es prenen mesures de gestió 
adequades que tinguin en compte el risc afegit de la seva dependència 
de les variacions ambientals, agreujada actualment per la situació de 
canvi climàtic en què ens trobem, podem entrar en una situació de 
difícil recuperació de les poblacions. A més, gràcies al paper clau que 
els peixos pelàgics petits tenen en els ecosistemes de la Mediterrània 
(Coll et al., 2006), aquests canvis en la seva abundància poden tenir 
efectes importants en l’estructura i en la canalització d’energia de la 
xarxa tròfica, augmentant la vulnerabilitat d’altres espècies i de tot 
l’ecosistema.  
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