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PRÓLEG

El programa "ESTUDIO DE LAS PESQUERIAS DEL NW AFRI
CANO" desenvolupat per 1*Instituto de investigaciones Pesqueras 

des del 1971 fins al 1975 i el cap del qual fou el Dr. caries
va permetre de dur a terme una série de treballs sobre qtí-eS 

tions encara obertes, algunes de les quals ja han culminat i 

dsaltres n!están en via.

Bas

La relació extraordináriament suggestiva entre una 

situació ambiental de característiques molt peculiars com és el 
cas de 15 aflorament costaner, i la importancia comercial de la 

pesqueria del bañe canário-sahariá han menat diverses persones 

a aprofondir en aquest estudi; s*ha d'esmentar d'antuvi el tre- 

ball de CRUZADO (1976) on s?estableix un model de simulació de
Establir els lligams que relacionen els parame- 

tres ambientáis amb total la massa d’éssers vius que en depenen, 
és una necessitat intelectual indefugible; cal, peró, conéixer 

préviament les característiques d*aquests éssers, per una banda 

els aspectes energétics i trófics que permeten de mantenir una 

biomassa explotable manifestada de manera tan espectacular, i 

d'altra banda els trets cencrets de les diverses comunitats d’or 

ganismes que componen la biocenosi d'aquell ecosistema.

18 aflorament.

La comunitat deis organismes epibentónics és un deis 

mes importan!s encreuaments de la xarxa trófica del sistema, és, 
malgrat l’explotació a qué está sotmesa, una de les més madures, 
i és, en definitiva, la de la qué l'home en treu directament el 

Tipificació i classificació d;aquesta comunitat 
com la cartografía i connexió amb els diferents parómetres ambi
entáis, és, dones, quelcom absolutament necessari per tal d1ar
ribar a conéixer el funcionament de tot el sistema en conjunt.

aixíprofit.



Aquest treball, on es tracten les problemátiques 

esmentades en el darrer parágraf, és, dones, quelcom estreta- 

ment lligat a les línies d!investigació actuáis en Ecología Ma
rina; per a dur-lo a terme moltes persones hi han intervingut, 

a elles i a les institucions que m’han permés de realitzar-lo 

vull fer palés el rneu agralment:

En primer lloc al Dr. Caries Bas per la direcció 

del present treball i per 1'enorme interés que s!ha pres tant 

en els aspectes prépiament científics com en l’ajut d'ordre ma
terial que mai no m'ha regatejat i que sense els quals aquest 
treball hagués estat illusori.

Al Dr. Ramón Margalef la lectura crítica del ma- 

nuscrit i els comentaris i suggeréncies que tan gentilment 

m'ha £et.

Al Dr» Caries Cuadras i al senyor Jordi Salat la 

revisió crítica de tot alió que, en aquest treball, toca les
També al senyor Lluís Ignasi Malagrida l’amabi- 

litat i interés amb qué m'introduí en algunes metodologies.
matemátiques.

Ais senyors Jaume Rucabado i Doménec Lloris 1*acti
va col-laboració en la posta a punt dsalgunes parts d5 aquest 
treball.

A les senyores Conchita Allué i Conchita Borruel 
i pacient, confecció deis rnolt nombrosos dibuixos1texcelTent 

i gráfics.

Al senyor Oriol Agell 1'acurada .revisió lingüística
del manuscrit.



A tots aquells que d-una manera o d'una altra van 

contribuir en el programa esmentat abans, que grácies a llur 

tasca ha estat possible de manegar unes dades excel*lents.

Al personal de 1*instituto de Investigaciones Pes
quera, i especialment al del grup de pesqueries, que tant m'han 

encoratjat a dur a terme aquest treball.

Finalment al propi instituto de Investigaciones 

Pesqueras el proporcionar-me un lloc físic de treball i faci- 

litar-me els seus servéis.
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Flantejament del problema i objectius1.1.

L"organització de les comunitats d’éssers 

engendra tot un seguít d'estrctures més o menys complexes i ar- 

ranjades de manera jerárquica a diferents nivells d'escala,que 

no tenen, peró, fronteres estrictes. 

dóna en l'espai i en el temps, és a dir, en un entorn fisic re
al i amb un dinamisme; rarament es pot estudiar una comunitat

vius

Aquesta organitz.ació es

sénse haver de fer drástiques simplificacions del component es
pacial o temporal. En qualsevol cas hom necessita d’instruments 

metodólógics que permetin de manegar simultániament conjunts de
mesures de la comunitat que, obtinguts 

són una representació més o menys fidel de 1'estat de la comu
nitat .

per via d’un mostratge,

15 estadística multivariada proporciona uns quants 

models escaients per fer descripcions unitáries de sistemes de
Els métodes d'análisi de dades multidimén-moltes dimensions. 

sionals aplicats a l'estudi descriptiu de les comunitatsban tin-
gut una importáncia cabdal en fitosociologia; de fet ha estat 

aquesta branca de 18 ecología on s'ha provocat la desclosa i el 
desenvolupament d’una série de técniques d'análisi que ha donat
uns resultats brillants a l’hora d'esbrinar les propietats de

Sovint s'han aplicat aquestsles unitats fitosociológiques. 

métodes a altres comunitats, especialment al pláncton, amb un
balanq positiu peí que fa a l’aclariment de les estructures d?a- 

questes comunitats; prácticament totes les comunitats han es
tat ja sotmeses a aquesta mena d'estudis, unes de les darreres

Diversos motiushan estat, potser, les comunitats nectóniques.
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poden explicar aquest fet: per una banda aqüestes comunitats 

són generalment explotades per l'home, en conseqtténcia interes- 

sen més els estudis de producció de les poques espécies comer
ciáis que l’enfoc ecológic; per altra banda les difícils condi
cions de mostratge no afavoreixen la disponibilitat de censos 

adequats per 18 aplicado deis métodes d'análisi de dades, hom 

pot dir que les comunitats explotades formades fonamentalment 
per peixos i invertebrats de mida mitjana i gran han estat la 

'ventafocs* de l'análisi multivariada i ádhuc de l'ecologia.

L'objectiu fonamental de l’anáüsi de dades és ob- 

teñir una representació sintética d’un gran conjunt de dades; 
els models que s’hi inclouen són, dones, descriptius, i' en cap 

cas no hi tenen cabuda els predictius i explicatius, tot i que 

les fronteres que els separen són poc clares, 

des es justifica per dos motius: el primer és psicológic, a la 

práctica és impossible de visualitzar directament els trets ge
neráis d'un gran conjunt de dades, aixó está estretament rela- 

cionat amb la tendéncia humana de sistematitzar l’entorn per 

tal de comprendre51, i que és el primer pas del métode cientí- 

El segon motiu és de caire més objectiu: és una hipótesi 
acceptada que tot sistema (en sentit cibernétic) está sotmés 

a uns parámetres, condicions o factors, que configuren els seus 

trets básics; en una taula de dades hom troba barrejats els di- 

ferents tipus d!informació, originada per la influéncia de les 

condicions esmentades i també per situacions més particulars i 

La simplificació de les dades permet, almenys te- 

óricament, de destriar influéncies de caire diferent; la iden- 

tificació deis parámetres i l8análisi de llur via d’actuació, 

és quelcom filosóficament posterior en el métode científic, i 

entra de pie en l'ámbit de la predicció.

La síntesi de da-

fic.

de l'atzar.
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Els métodes d’análisi de dades s’apliquen a taules 

rectangulars de números; en el cas present, i de manera conven
cional, es consideraran les files d5aquesta taula com observa- 

cions que hom ha fet del sistema (és a dir, mostres), i les co~ 

lumnes les variables mesuradas en cada observació (les espécies); 

un element de la taula és una mesura de la preséncia o quantitat 

de l’espécie (columna) en la mostra (fila).

Geométricament hom pot representar cada mostra com 

un punt en un espai de tantes dimensions com espécies s’han cap- 

turat en totes les mostres; les coordenades per cada dimensió 

que sitúen la mostra en 1*espai venen donades pels valors de les 

mesures de les diferents espécies en aquesta mostra. De manera
simétrica, hom pot representar les espécies com un núvol de punts

És enen un espai de tantes dimensions com mostres s’han pres. 
aquest rnodel geométric on actúen els métodes d'análisi de dades,
i hi cerquen grups, estructures o tendéncies.

Un deis pasos més trsnscendentals deis métodes d'a- 

nálisi de dades és l'elecció de la métrica d"aquest espai. Un 

cop 1!espai és dotat de la métrica, hom pot quantificar la re- 

lació entre un parell de punts qualssevol; del número que s'ob- 

té se'n diu distáncia (o similaritat); el conjunt de distáncies 

entre totes les parelles possibles de punts pot prendre la for
ma de matriu quadrada i simétrica, és sobre ella que directament 

treballen els métodes d’análisi de dades.

Les técniques d’análisi de dades inclouen diversos 

models que, malgrat teñir coses en cornú, es diversifiquen de 

manera notable; en general es poden dividir en dos tipus: clas- 

sificacions i ordenacions. Cal dir que s^observa una palesa
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manca d’unitat terminológica en la literatura; manta vegada la 

classificació no s'inclou en el concepte general d’análisi de 

aades, les definicions d?ordenació són sovint conceptualment di- 

ferents etc., de manera que cal adoptar una nomenclatura con
vencional sense comprómetre cap judici de valor#

Classificació i ordenació són els dos tipus més ge
neráis de models en qué es divideix lsanálisi de dades. Classi
ficació és 1'arranjament deis punts (entitats per classificar)

Ordenació és 15arranjament d’acuestes en-en grups o classes. 
titats en séries.

Els métodes de classificació permeten el reconeixe- 

ment d'agregats en el núvol de punts. Aquests métodes foren de- 

finitivament impulsáis per la taxonomia numérica, disciplina que
té com a fita reconéixer i estudiar grups que es poden conside
rar a la práctica com entitats discontinúes (espécies o qualse-

L'aplicació deis métodes devol altra categoria taxonómica). 
classificació a sistemes no tan discretitzats és una cosa fre-
qttent peró no tan justificada; hom cohloca fronteres on no hi lia 

més que una lleugera accentuació d’un gradient o ádhuc on hi ha 

un continu, ja que, en aplicar el métode de classificació hom o- 

bliga els objectes a agrupar-se malgrat siguin inagrupables. 

Tanmateix alguns tipus generáis de classificació permeten, a 

cops, de reflectir una estructura inagrupada.

Es poden definir gran quantitat de models de clas
sificació; SNEATH & SOKAL (1973) determinen qualsevol model a 

partir de vuit trets dicotómics (de dues opcions), de manera que, 
segons llur criteri se'n poden definir fins a 256 (óbviament no 

tots emprats); un d!aquests trets fa referéncia a la jerarquit-
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zació deis grups: una classificació jerárquica es representa 

com un grafus connex, prácticament sempre 

té tants caps com objectes s'han de classificar més un (que re
presenta el grup de tots els objectes); generalment es represen
ta en forma d'arbre (dendrograma) en el que la soca representa 

el grup de tots els objectes i els fináis de les branques els 

objectes separats, les divisions són dicotdmiques; cal acompa- 

nyar aquest arbre dsuna escala que permeti de visualitzar les 

relacions cuantitatives de les dicotomies.

sense cicles, que

ja s'ha esmentat abans que els métodes de classifi
cació són especialment adequats per la descripció de sistemes 

discretitzats, per aquest motiu no s 'Han emprat tant com les or- 

denacions en l'análisi de les comunitats; hom té la sensació de 

rebutjar la noció de continu quan aplica un métode de classifi
cació, noció que entra de protagonista en les ordenacions. De
tota manera, si hom dota l’espai amb la métrica escaient i em- 
pra un criteri de classificació adequat, el model jerárquic pot 
reflectir estructures continúes. En agrupar objectes es poden 

fer servir diversos criteris, cada un deis quals perrnet de con
servar en la síntesi final alguna propietat de 1®estructura del 
núvol de punts. LANCE & WILLIAMS (1957a) han estudiat des del 
punt de vista teóric les característiques deis algorismes de 

classificació jerárquica, pero molt poques vegades han estat a-
plicat a dades del tipus que aquí es treballen.

L'ordenació és quelcom més complex que la classifi- 

En aplicar aquest métode, hom arranja en séries els ob
jectes en estudi, és a dir, es col’loquen l’un darrera l’altre 

sobre una recta real a intervals no necessáriament iguals. Les 

fites de l’ordenació poden ésser diverses (ORLÓCI, 1978 en ci-

cació.
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ta cinc), peró aquí s'inclouen només les descriptives. 

molts models d'ordenació i no formen una familia tan coherent
Hi ha

com els de classificacio, se’n troben des de forga simples (com 

la de BRAY & CURTIS, 1957) fins a molt sofisticats (com l'análi-
S’inclouen en les ordenacions modelssi de correspondéncies). 

predictius i de recerca de tendéncies (com l'análisi de gradi- 

ents, molt emprat en fitosociologia), peró en aquest treball es 

consideraran les ordenacions en sentit restringit com análisi 
d5inércia; aquesta análisi té com a objectiu la recerca de di- 

reccions preponderants en el núvol multidimensional de punts, 

és a dir, aquelles direccions on la inércia és més elevada; la 

condició básica és que aqüestes direccions han d'ésser ortogo-
El conjunt de direccions (vectors) formen ales- 

hores una base de l'espai. L’aventatge principal és que es po
den despreciar un conjunt important de dimensions, les que cor- 

responen ais vectors de la base que tinguin menys inércia, i 

conservar-ne unes poques que per si soles expliquen la major 

part de 1'estructura del núvol. 
definit l'análisi d’inércia com un métode que consisteix a col- 

locar el núvol de punts en un subespai de dimensió reduída 

(CHARDY, GLEMAREC & LAUREO, 1976). 
les ordenacions peí fet que aconsegueix d’ordenar de diverses 

maneres els punts del conjunt (una per cada dimensió conservada) 

que a més a més són incorrelacionades linealment. 

que justifica la utilització de l'análisi dsinércia és, peró, 
discutible: suposa que cal conservar les estructures repetiti- 

ves perqué representen la informació que defineix el comporta- 

ment del sistema, i eliminar la resta en base a qué la incons- 

táncia reflecteix poc paper, transitorietat i ádhuc soroll.

nals entre si.

Per tots aquests motius s!ha

Aquesta análisi s'inclou en

El fonament
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Cal considerar un altre aspecte de l'análisi d9i- 

nércia; com s'ha dit abans, hom elimina dimensions de l’espai 
on está definít el núvol de punís, les dimensions primitives 

poden ésser moltes, generalment mes de les que calen intulti- 

vament per determinar alió que és fonamental en el núvol; dit 

d9una altra manera, sovint passa que un sistema (per exemple 

una comunitat) está sotmés a un nombre de parámetres condicio- 

nants menor que el nombre de mostres preses o d’espécies cap- 

tur ades; després del canvi d! orientado deis vectors de la base 

i de l'eliminació de les dimensions supérflues, les que queden 

han de correspondre ais parámetres esmentats, que en la taula 

original de dades (espai original) quedaven emmascarats per les 

situacions particulars i no era evident llur paper preponderant.

Hi ha diversos métodes ¿jdanálisi d’inércia (i que, 
aquests sí, formen una familia coherent), el rrtodel general deis 

quals ha estat formalitzat per LEB.ART & FÉNELON (1971); en a- 

quest treball se n’empren dos, que són, de molt, els rnés impor- 

tants: l9análisi de components principáis i l!análisi de corres- 

pondéncies. El primer és conegut d'anys (HOTELLING, 1933), i 

ha estat molt emprat en tots els ámbits de la ciéncia, incloent 

15ecología; treballa sobre un coeficient d'afinitat paramétric 

que usualment és la correlació lineal. L'análisi de correspon- 

déncies és rnés recent (CORDIER, 1965) i empra una mesura no pa
ramétrica: la distáncia xi quadrat; aquesta análisi ha estat 

molt menys utilitzada que 19 anterior i no només per ser més re
cent, sinó per un altre fet més pintoresc peró no pas infre- 

qüent: aquest métode,d3origen francés, ha romás ignorat pels 

autors anglosaxons fins que HILL (1973) ’descobrí' el méto- 

de del ’reciprocal averaging ordination9 idéntic al de corres-
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pondéncies; naturalrnent el malentés es resolgué immediatament, 
com al mateix HILL (1974) reconegué. És per tot aixó que en a- 

quest treball es planteja com una cosa interessant una revisió, 

potser més desapas3 i .onada, de la comparació deis dos métodes, 
emprant a més a més un material inédit.

Abans de deixar aquest tema s’ha d?afegir un parell 
En primer lloc hi ha un aspecte metodológic que ha

treballs d!análisi d’inércia: no existeix
de coses.
d’ésser central en el
cap prova de significació que permeti de decidir quantes dimen- 

sions cal conservar i com s!han de comparar els resultats amb 

una hipótesi nul-la d'atzar. En segon lloc cal un darrer acla- 

riment de la nomenclatura: alguns autors en parlar de 1'análisi 
d’inércia s'hi ref'ereixen amb l’adjectiu factorial (análisi fac
torial de components principáis, aiálisi factorial de corres- 

pondéncies), s’hauria de bandejar aquesta denominació ja que fa 

referéncia a un model predictiu construít sobre hipótesis molt
el qual está, de fet, molt relacionat amb les a- 

nálisis d*inercia; en ésser els objectius tan diferents caldria 

reservar el nom dsanálisi factorial ais models explicatius i 

el d!análisi d'inércia ais métodes descriptius

restrictives

Cal ara fer unes consideracions generáis sobre les 

característiques de les dades dsun inventaré, és a dir, les que 

es poden organitzar en forma de taula rectangular on les co- 

lumnes siguin espécies i les files mostres. 
generadors de la taula són entitats conceptualment diferents i 

no hi ha simetria en llurs propietats; les espécies són els 

descriptors del sistema (comunitat), són limitades en nombre i

Els dos conjunts
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generalment llurs propietats són incomparables, cada espécie 

és una entitat vivent de característiques molt particulars que 

poden ésser rnolt diferents de les d'una altra espécie. 
mostres són observacions que hom fa del sistema, el nombre de 

mostres depén solament de la capacitat de lsobservador i no es
tá afitat superiorment; les mostres són comparables entre si 
sempre que el mostratge tingui una certa unitat, i normalment 
no són sino un conjunt parcial d'ullades incompletes i simpli- 

ficadores d’un sistema sovint molt complex. Aixé fa que, tot i 

que els métodes d’análisi de dades són aplicables de manera si
métrica a tots dos conjunts, la interpretació deis resultáis 

ssha de fer en base a les característiques concretes del con
junt analitzat i, naturalment, sense perdre mai de vista que 

es tracta d’un sistema ecológic.

Les

A més a més de les técniques d'análisi exposades, 
hi ha tota una série de models descriptius univariats que han 

estat i continúen essent molt útils a lsecologia; es tracta de 

tot alió que fa referéncia a les distribucions, i que de cap ma- 
neranopot ésser oblidat en aquest treball. 

d'abundáncies, d'espécies per mostra, diversitat, etc. són con
ceptea molt cars a 1’ecología i que cal manegar si hom vol ad
quirir idees sintétiques de la comunitat en estudi, ja que és 

ciar que cap métode, per complet i abastador que sigui, no és 

capag de donar la visió unitaria que s5aconsegueix amb la con-
Tot i que els métodes d’análisi 

de dades, en basar-se en models multivariats, tenen la preten- 

sió de donar aquesta visió unitária (on la comunitat és més que 

un simple agregat d'individus de distintes especies), l'análi- 

si de les distribucions de la matriu de dades pot donar una in- 

formació que l’análisi multivariada no pot assolir.

Les distribucions

frontació de diversos enfocs.
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Una altra qüestió molt relacionada amb 15 anterior 

és el mostratge. Aquest és un deis punts mes delicats de l’e- 

cologia; tot i que existeix una teoria estadística del mostrat
ge, a la realitat hom topa amb una murió de problemes que ge- 

neralment cauen fora de l'ámbit de la teoria; per una banda els 

problemes purament técnics com mostratges indirectes (mitjan- 

gant aparells), mesures estirnatives, biaixos incontrolats, i 

édhuc qüestions crematístiques poden esgarrar greument les da- 

de s i invalidar-les. Per altra banda els problemes derivats 

de l’escala de mostratge, beterogeneitat de les mostres etc. su- 

mats ais anteriors, fan del mostratge un deis ámbits més es- 

querps de l'ecologia, peró albora més fonamentals, ja que tota 

la informadó que bom rep del sistema passa per aquesta via; 

no és casual que aquesta sigui una de 1® qüestions que més a- 

molnen 15 ecóleg.

No s3ha d'oblidar tampoc el tipus de relacions que
L'estadística paramétricaes donen en els sistemes vius.

treballa en la majoria deis casos a base de mcdels lineáis; a- 

quest tipus de relació es dona molt poques vegades, per no dir
Aixé és important perqué afecta les métri- 

ques que s'han d'emprar en els métodes d'análisi de dades i de
Malgrat aixé, en ésser aquesta una qüestió co~

a l’abast de l’ecéleg i con-

mai, en la natura.

distribucions.
neguda de fa ternps, la solució és 

sisteix en sotmetre préviament les dades a una transformaeió
linealitzant que permet aplicar més endavant els models lineáis 

Aquesta transformado és normalment la logarít
mica, especialment útil per aconseguir 1 iiomoge2ieitat de les 

varióncies, peró n!h.i d'al tres adequades per diversos casos. 
Davant un bipotétic fracás d9 aqüestes transformacions, bom té

pararnétrics.
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encara l'opció d’emprar rnodels no par ametrías. Cal af'egir que
les transformacions poden presentar problemes posteriorment a
l'hora d’eliminar-les per treballar amb el model no lineal; lfa- 

just s’ha fet a una escala que no correspoh amb la del model no 

transforma! i aixé pot generar errors.

Un deis objectius principáis dsaquesta memória és 

l'análisi crítica de l'aplicació de diversos métodes d'análisi
de dades a un sistema del qual es disposa d'informació empíri
ca previa, que ha de fer el paper de patró. Sistema que, per 

altra banda, és verge en quant a l'aplicació dfaquesta classe
de métodes.

Les dades provenen de la campanya pesquero-oceano- 

feta 1Eoctubre del 1975 al bañe pesquer ca~ 

En aquesta campanya ss obtingué, paral*lelament, 
informació hidrográfica, de la qual també es disposa i s'uti- 

litza.

ráfica ATLOR VI 
nario-sahariá.

De fet no és pas la primera vegada que es con-
trasten diferents métodes estadístics, tanmateix aquests tre- 

balls no abunden i a més a més molts cops semblen més la de
fensa dsun determinat métode que una valoració neutral de les

Per altra banda no sembla que hompropietats de tots ells. 

pugui general!tzar les conclusions que molts d!aquests autors 

han obtingut treballant generalment amb vegetáis superiors o
pláncton a una comunitat epibenténica de característiques molt
diferents, no solament ecológiques sinó pels métodes d’obsei--

El mostratge ha d'ésser fet amb un artvació que cal emprar. 
de réssec des d5un vaixell; fer 1*inventari d'una comunitat e-
pibentónica presenta forga més problemes que fer-lo d'una co-
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munitat florística, peró justament per aixó és molt más inte- 

ressant la possibilitat d*esbrinar-*ne l! estructura amb unes 

eines matemátiques de senzilla aplicació peró gran poténcia 

cora a descriptcrs.
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1.2. Pía de treball

Aquest treball ss inicia amb un estudi general de l5á- 

rea, tant des del punt de vista oceanográPic com faunístic i pes- 

Més endavant es feu 1!examen acurat de les eondicions hi-quer.
drográfiques de 13área en 13época que, simultániaraent, s'obtin- 

gueren els censos de la comunitat epibentónica. 

més Pinament el mostratge en els aspeciies dsestratégia, técnica 

De fet totes aqüestes qüestions són prévies i ca- 

uen Pora deis límits imposats en els objectius d3aquest treball; 

malgrat aixó,es tracta d'inPormació necessária per la interpreta- 

ció deis resultáis posteriors i en conseqüéncia s!ha inclós en 

el capítol II d!aquesta memória.

S’ha estudiat

i Piabilitat.

El treball própiament dit comenga amb 13examen gene
ral de la inPormació obtinguda amb el mostratge per art de rós- 

sec de la comunitat epibentónica; aicé inclou taxonomia i carac- 

terístiques numériques molt generáis, 

deix a Per les dues primeres seleccions d3 especies per tal de dis
posar de censos quantitatius de nombrositats i biomasses, i que 

han quedat justificades per diversos motius. 
sa a 15estudi de les distribucions, tant de la matriu qualitativa 

completa com de les dues seleccions quantitatives. 

ball citat Pins aquí tot i que ja entra en els objectius de la 

memória ho Pa com a metodologia acompanyant i ajut a la interpre- 

tació deis resultáis de les análisis posteriors.

Posteriorment es proce-

Tot seguit es pas-

Aquest tre-

El nucli del treball consisteix a l’aplicació deis
diferents métodes d’análisi de dades a les matrius origináis i

són les classiPicacions je-seleccionades. Aquests métodes,
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que són presentáis en aquest 
Els criteris

rárquiques i les análisis d'inércia
tot i que s'han fet simuliániament.rnateix ordre

de decisió que han permés de modificar les seleccions iniciáis de 

cara a guanyar resolució i arribar ais límits de capacitat d5a™ 

quests métodes per esbrinar 15 estructura de la comunitat, han es- 

tat condicionáis pels resultáis obtinguts en les análisis dsiner
cia i en cap cas per les classificacions jerárquiques. Els mé
todes es presenten en el capítol III, els resultáis en el IV i 

les conclusions en el V.

En el capítol III (Metodología) es presenten també 

alguns resultáis sobre significació i interpretació de les aná
lisis dsinercia; sobre aqüestes qüestions es feren alguns expe-4- 
riments especialment adequats peí tipus de dades que després es 

En l'apéndix (capítol VII) es descriu la construcció 

d!un model de simulació dsuna comunitat que ha estat emprat en 

1’experiment per estudiar la significació de l'análisi de corres- 

pondéncies.

trebalien.



ii. dsscripció de l8Area i dades originals
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Característiques del bañe canario-sahariáII. 1.

TopografíaII.1.1.

La zona estudiada en aquest treball es troba situada 

a la costa occidental d5África i está empresa entre els paral
iéis 232309N i 26210(punta Durnford i cap Bojador, respectiva- 

ment. fig. II.1). Aquesta zona es pot subdividir en dues árees 

de morfología Torga diferenciada separades peí paraMel 25°10'N 

(en front de Peña Grande); l'área nord está prácticament despro
veída de plataforma continental, es passa de la profunditat de 

00 metres a la de 500 d'una manera continua mitjangant pendents 

constante; al sud de l’esmentat paral'lel queda situada l'altra 

zona, caracteritsada per la preséncia d'una plataforma i un ta- 

lús perfectament diferenciats: la plataforma continental s'aixam- 

pla progressivament cap al sud fins arribar a una ampiada de 90 

mi lies a la latitud de cap Leven (222203N) i toma a disminuir 

cap al sud. La plataforma descendeix molt suaument amb ámplies 

zones de fons constant, s’hi pot estimar una profunditat mitjana 

de 50 metres. El talús s3inicia a una profunditat aproximada de 

150 metres i és extraordináriament abrupte.

II.1.2. Hidrografía, circulació i meteorología

Aquesta regió es troba inclosa en la zona que ocupa
1942).la massa d'aigua central Atlántica Nord (SVEEDRUP & alt 

En quant a circulació, la zona está sotmesa al corrent de les 

Canáries (JOHNSON & MOOERS, 1973): aquest corrent és máxim a ni
vel 1 de superficie prop de la costa, disminueix de manera mes o 

menys lineal fins ais 40 metres de profunditat sobre la plata-

• i
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FIGURA II.i Mapa de la costa NW d'Africa, El quadre limita el 
bañe canario-sahariá i l'irea estudiada en aquest treball.
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forma i f3 rs ais 100 metres sobre el talús i es maneé constant
Els valors máxims són de 90 cen

ia direc-
per sota d"aqüestes fondáries. 

tímetres per segon a la plataforma i de 60 al calús.
ció i sentit d*aquest corrent és do ME a S¥. •

El tret més notable de la hidrografía de la regió és 

la presencia d:afloraments: moviments d’ascensió d’aigües profun-
Aquests fenómens són caracteritzats per un 

refredament de les aigties superficials, augment de les concentra” 

cions de nutrients a nivell de superficie (nitrats, nitrits, si-

des a la superficie.

licats, fosfats, etc.), canvis en la salinitat i augment de la
Els efectes secundaris deis afloraments sóndensitat de l’aigua. 

el canvi de la coloració de l'aigua, que passa de les tonalitats
blaves normáis a colors verdenes, 1'augment de terbolesa i la pér- 

dua de transparencia} tot aixó és motivat peí creixement massiu 

del fitoplancton facilita! per 1'arribada d'aigua adobada a la 

zona fótica que comporta 1’aflor amenc.
gic més notable és justament aquest, 15augment explossiu de la 

producció primaria i en conseqüéncia de tota la biomassa que per 

via trófica suporten els productors primaris; aquesta és, en de
finitiva, la causa per la qual aquesta zona de l'Atlántic té una 

importancia pesquera tan considerable.

L:efecte de caire bioló-

La meteorología está caracteritzada fonamentalment 
per una circuíació anticiclónica amb vents de component nord pa~ 

raMels a la costa: els alisis (WOOSTER 8c REID, 1 963), aquests 

vents són mole constants, tant en intensitat corn en freqüéncia, 

cosa que repercuteix de manera notable en la hidrografía, partí- 

cularment peí que fa a l'aflormeit (CRUZADO, 1 976).



-18-

II.1.3. Fons

Els tipus de fons que di ha a la zona estudiada són 

poc coneguts; hi ha eontradiccions en les cartes de fons publi-' 
cades, tot i que s'hi observen uns trets generáis comuns.
RRO & LOZANO (1950), MAURIN (1968) i GARCIA CABRERA & ale. (1975) 

presenten cartcs coincidents en una plataforma de sorra gruixuda 

i un talús fangos, tots ells presenten clapes d9altres materials 

(o deis mateixos amb mida de gra diferent) a la plataforma, ñor- 

malment de sorra fina, perd aqüestes clapes no es corresponen 

en les diferents cartes com tampoc la situació de les roques.
Cap d'ells no dona dades d9 altres característiques mes fines del 
fons (per exemple matéria orgánica). 
general hi ha una discontinultat entre el tipus de fons de talús, 

de gra más fi, i e'1 de plataforma, de gra gruixut, i que tant el 
talús com la plataforma presenten poca variabilitat.

NAVA-

Toe aixó fa pensar que en

II.1.d. Fauna

L9 ampia zona compresa entre cap Juby i cap Blanc (fig. 

II.1) té una gran importáncia des del punt de vista faunístic i 

zoogeográfic, en ella s3hi reflecteixen situacions de transició 

entre la fauna paleártica (atlántico-mediterránia) i 15 etiópica 

(tropical-guineana) (MAURIN, 1968, 1970).
1950b) i CERVIGON (1960) sitúen a la latitud de cap Blanc la 

na de transició entre la fauna septentrional i la tropical; se» 

gons altres autors tota la regió de l'oest africá des de cap Es
parte! fins a cap Vera pertany al subsector mauritánic inclós en 

la provincia atlántico-mediterránia; FURNESTIN & alt,, (1958) 

creuen exagerat extendre fins a cap verd 1sesmentada provincia, 

ja que ádhuc a les costes atlántiques del Marroc és pales la in-

LOZANO CABO (1950a i

zo-
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fluéncia tropical. De toca manera s'ha de pensar que molt pro- 

bablement la transido es gradual i els límits de distribució no 

son els ¿nateixos per a totes les espacies: per algunes espécies
tronicáis el líiait nord es troba en les costes mediterránies del 
Marroc, cora és el cas de pagellus coupei citat per DIEUZEIDE (1960); 
Diplodus senegalensis citat en primer lloc a les costes del Sene- 

gal (CADENAT, 1964), s’ha trobat posteriorment a Casablanca (ALON
OLE, 1965) i a les costes del Sahara (RUCABADO & LLORIS, 1977) i 

molt receñtment a la badia de Cádis (LLORIS, com. pers.). 

mateix cas es troben Decapterus ronchus i algunes espécies perta™ 

nyents a la familia deis esciénids i deis pomatómids. Algunes 

espécies paleártiques presenten també una ámplia distribució cap

En el

al sud: punta;¡'¿o puntazzo arriba fins a les costes sudafricanes, 
Pagellus bogaraveo, tipie d’aigés septentrionals, ha estat captu-

Tot aixó sembla indicar que és difícil d3 es-rat a cap Bojador, 
tablir una frontera entre les dues faunos, i que en tot cas s-Iia
de revisar a la vista de les cartes marines i de les dades hidro • 
gráfiques; de les cartes marines perqué és molt probable que els 

canvis topográfics de la plataforma influencün decisivament en 

la distribució geográfica de les espécies bentóniques llevai de 

les cstrictament molt costaneres (RUBIÓ, 1956) i que la disconti- 

nultat en 1’estructura de la plataforma pot fer de barrera geo
gráfica en les espécies d’aquest hábitat; de fet ssobserva un

Des del punt de vista hi- 

drográfic es pot plantejar la relacio entre la distribució de les 

espécies i les diferents masses d’aigua; les dues masses d’aigua,

estretament a la latitud de cap 31ano.

nord i sud, de 1'Atlantic central es dirigeixen l'una contra l’al- 

rra i xoquen a latitud superiors a la del cap Blanc (xoc que con
tri bueix a la formacio deis afloraments) (FRAGA, 1 973; FRAGA &

suggestives causes iiiúrográfi-Ili ha,donesIIAi’RÍQUBZ, 1976).

a mes de geográfiques, relacionades aiab la frontera faunís •ques,
tica.
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En les figures II.2 i li.3 es reprodueixen uns mapes 

de MAURIN (1968), 011 es mostren els límits de distribució d'al- 

gunes especies de plataforma i talús, i que iilustren les carac- 

terístiques de frontera que té 1’ampia zona considerada.

Existeix una gran quantitat de bionomies i inventarás 

faunístics de la zona; ultra els ja citats: ALMONTE (1914), LOZA
NO REY (1934), BONNET (1 963) f MAURIN, LOZANO 8c BONNET (1970), LO
ZANO CABO (1970b), BAS, ARIAS & GUERRA (1974) etc. sense citar 

els dedicáis particularment a espécies o grups taxonómics (espá- 

rids, cefalópodas, etc.), 

bar enfocs unitaris a mes a més de notes históriques i bibliogra
fía exhaustiva (MAURIN, 1970; LOZANO CABO, 1970a).

En treballs més generáis es poden tro-

II.1.5. Pesca

La zona compresa entre les Canáries i el cap Blanc 

és d3una importancia pesquera molt gran ja que representa el ter
cer lloc mundial en quant a producció després de Perú i Namibia. 
Acuesta pesaueria és coneguda des del segle XV tot i que no es 

comengá a industrialitzar de manera important fins a les darreri- 

es del segle XIX.

Cal distingir entre la pesquería pelágica i la ben- 

tónica. Malgrat els problemas de nomenclatura (que serán comen
táis més ámpliament en II.2.2.1.) es pot dir que el nivell pelá- 

gic está composat de peixos petits, de vida mitjana curta, grans 

possibilitats natatóries i una forta reactivitat en front de les 

fluctuacions del sistema. La relació ingestió/pes 'total és bai- 

xa i tenen una elevada taxa de renovado. A aquest nivell es po
den observar tres grups de comportarnent ben diferenciad el deis 

clupeiforines, el deis escómbrids i el deis bentopelágics (deno-



FIGURA II.2 Repartició geográfica d'algunes espé- 
cíes caracteristiques del talús en el curs de les 
campanyes fetes els mesos de novembre i desembre 
del 1962. En línia discontinua s'indica l'exten- 
sió en latitud de les espacies atlántico-mediterrá- 
nies, en línia continua la de les tropicals (MAU~ 
RIN, 1968).

FIGURA II.3 Repartició geográfica d'algunes espé- 
cies caracteristiques de la plataforma continental 
en el curs de les campanyes fetes els mesos de no- 
vembre i desembre del 1962, En línia discontinua 
sindica l'extensió en latitud de les espécies at- 
lántico-mediterránies, en linia continua la de les 
tropicals (MAURIN, 1968).

Iro
l



■ ,,*><**

—22—

miiiació que s’aclarirá mes endavant). El primer está represen- 

tat pels géneres Sardina, Sardinella i Engraults que són forga 

costaners;Sardinella efectúa migracions latitudinals de gran am
piada per la cual cósa la seva presencia és periódica i ocasional 
en la zona d5 estudi. Sardina té migracions latitudinals de curt 

abast d5 origen reproductor i tp?¿fic* Bis clupeids represantéh 

el 60% de la biomassa pelágica del bañe canario-sahariá*

El grup deis escómbrids, encapgalat pels géneres Tra- 

Scomber, per ordre d '* importancia, está formatchurus, Caraño: i
per espécies d'individua de més grandária i rnés capacita! nadado
ra que les anteriora; la taxa de renovado és inferior, 

junt poden representar el 35% de la biomassa pelágica.
En con-

El grup que s'ha denomina! bentopelágic agrupa es- 

pécies de diversos taxons de carácter pelágic pero amo ritmes 

circadiaris d’ascens i descens molt intensos i formen grans mo
les a prop del talús. Tenen aqüestes característiques les espé- 

cies deis géneres Capros i Macroramphosus i la familia deis brá- 

Representeii el 5% de les especies pelágiques; tanmateix, 
peró, aquest percentatge está molt probablement esbiaixat i sub
es timat en motiu que ha estat obtingut a partir d'estadístigues 

de captures comerciáis i aquest grup no té molt a'interés des 

d: aquest puní: de vista.

mids.

Un darrer grup és el constituí! pels elasmobranquis 

(aproximadameiit el 0*4% de la captura total), molt poc importan! 
en quant a biomassa a causa de la seva posició en la xarxa tró
fica i la baixa taxa de renovado. De tota manera la captura 

deis elasmobranquis és molt apreciada pels pescadors de paisos 

Orientáis.
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Dins del terme bentónic s’inclou tot alió que ha que
da! fora del nivell pelágic. Representa una situació més madura 

que 13 anterior amb espécies de baixa taxa de renovació i molt a- 

daptades ais diferente hábitats del fons. Ben a prop de la costa 

s'hi troben tot un seguit de familias amb espécies de comporta- 

ment complica!, forga vistoses, territorials i sotmeses a un baix 

dinamismo energótic (per exemple lábrids).
toral, la plataforma continental és domini deis espárids, i en 

les zones més resguardades deis esciénids 

molt grans, i també deis heterosomátidsj cal no oblidar el pop 

(Qctopus vulgaris) la biomassa del qual ha augmenta! molt darre- 

Finalment cap a les vores de la plataforma s!hi troben 

algunes espécies de gadiformes, sobretot del génere Merluccius,

Fora de la franja li~

a cops amb exemplars

rament.

Dintre tot el conjunt de la pesquería del bañe cana™ 

rio-sahariá les captures pelágiques representen el 60% del total, 

tot i que és el nivell menys explotat. Representa el 1.5 de co- 

eficient P/D (pelágic/bentónic); aquest coeficient és de 1 a la 

pesquería de Namibia i de 9 a la del Perú.

Són poques les dades recopilades per l’área en estu- 

di; no hi ha cap organització internacional que reguli les pes- 

queries noroccidentals dfAfrica. F.A.O. ha intenta! d?alguna 

manera suplir la manca d’iniciativa privada crean! un organisme 

(CECAF) que molt recentment ha inicia! la tasca de recopilació 

d'estadístiques de captura, deixant per més endavant tot alió 

que fa referéncia a lsesforg de pesca. Aquesta situació s!ha a~ 

greugat degut a qué alguns paisos que disposaven d'estadistiques 

própies han divid.it llurs árees estadistiques amb límits molt 
distints deis que més tard ho ha fet la F.A.O. La informació de 

cu ó es disposa és, dones, pobra i dispersa i a aixó cal afegir-
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hi el biaix introduít per alguns paisos en els darrers anys: les 

valoracions aportadas per Espanya están subestimades i les de la 

URSS sobreestimadas.

Si s’accepta com a document básic de treball el 
CECAF/v/77/6 (FAO, 1976) i les divisions territorials proposades 

per la F.A.O., es poden construir el gráfics 11,4, II.5 i II.6
(ja s’ha dit que es desconeixen els valors deis esforcos de pes
ca) . Lsesmentat document comprón el periode 1964-74, i sJhi han 

introduít factors correctius per tal de poder establir la captu
ra total per la divisió 34.1.3, corresponent a la franja de cos
ta que s*inicia una mica al nord de cap Bojador i va fins una 

mica al sud de cap Tímiris (situat poc mes al sud de cap Blanc) 

-el nom original dsaquesta divisió és: Sahara Coastal Division- 

15 área compresa en aquest treball correspon a la fracció nord 

dJaquesta divisió. 

es fraccions pot conduir a errors grsus: les captures de cefaló- 

podes tenen lloc en la fracció nord, igualment com les del géne™ 

re sardina, rnentre que Sardinelia és capturada sobretot al sud, 
com també gran part deis esciénids.

Els intents d"atribuir les captures a les du~

E11 els gráfics representáis en les figures II.4 i 

s’hi poden observar dos fets forga notables: a) L!incre- 

ment de les captures de pelágics a partir del 1970, any en el 
que les poblacions pelágioues entren plenament en explotació i 

b) La sobtada tendencia d?explotació de cefalópodes que en la 

resta d’anys reco -ilats es manté per sobre del 300“¿ respecte del 
La captura deis cefalópodes era molt minsa abans dsaquest

II.5

1 964.
any.
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Aquests dos fets marquen la história dsaquesta pes
quería; 1sincrement de 1'explotació deis pelágics és degut úni- 

cament a 19 entrada en explotació d5 aqüestes pablacions. Molt di- 

ferent és la interpretació de la sobtada expansió deis cefalópo
das, que en gran part fou localitzada entre cap Bojador i punta 

Durnford i de manera més precisa entre Peña Grande i cap Leven. 
Aquesta expansió és conseqüéncia d'una substitució biológica; la 

constant explotació que sorgiren algunes espécies d'espárids 

(sobretot deis góneres Dentex i sparus), disminuiren aqüestes 

per sota deis llindars que eren limitants per a altres poblaci
ons, en concret pels cefalópodes (els ous i larves deis quals 

els servien d* aliment); per aquest motiu Octopus, Sepia i Loligo 

(especialment els dos primers) feren una auténtica explosió.
i

Aquesta hipótesi no queda reflectida en els gráfics que es pre
senten perqué dintre del grup deis espárids hi ha hagut també una 

substitució a favor de les espécies del génere Diplodus i d'ai- 

tres que abans no tenien cap mena d5importáncia.

Des del punt de vista de la pesqueria dernersal es 

pot afirmar que la captura per unitat d’esforg (c.p.u.e.) está 

baixant de manera espectacular des del 1970; que aixó no passi 
amb el grup 'altres demersals5 (vegeu gráfics) és degut a l'a- 

profitament d5espécies que abans eren rebutjades i llengades al 
mar per manca de valor comercial.

Les espécies que típicament es distribueixen a la 

vora superior del talús continental presenten una altra problemá
tica; cradicionalment pescades amb art de róssec des del 1969 

la introducció d'un nou art, la volanta, ha incrementat les cap
tures de manera constant i no sembla que s'hagi arribat al má- 
xim, ni que de moment hi hagi risc de sobreexplotació.
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A o ai» i. del bu ti le ti estactlsiic ja esweutat cal ex-* 

lar els creballs pesquers do BRAND'l (i 970), KLIMAJ (1 9 /O), GAR
CIA CABRERA (1970), CAS, MORALES & SAN FELIU (1971 ), OAS (1973) 

i GUERRA (12/7).
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FIGURA II.4 Percentatges de captura de cefalfipodes i diferents 
grups de peixos, i valor de la captura total en tones des del 
1964 fins al 1974 entre cap Bojador i cap Tlmiris (34.1.3 Sahara 
Coastal División). Peí 1968 comengJi a pescar-hi Polñnia, peí 
1970 Sudáfrica, peí 1971 Noruega i Bermuda i peí 1972 Bulgaria i 
Romania. Modificat de FAO (1976) per j. Rucabado.
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i cap TÍmiris (34.1.3 Sahara Coastal División). Modificat de FAO 
(1976) per j. Rucabado.
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Les campanyes pesguero-oceanográfigues: ATLOR VIII.2.

Les dades que s5 estudien en aquest treball provenen 

de la campanya pesquero-oceanográfica ATLOR VI que juntament amb 

altres campanyes (de noms SAHARA i ATLOR) forma part a5un pro
grama dut a terme peí "Instituto de Investigaciones Pesqueras5 
d5investigació oceanógrafica i biológica de la zona d"aflorament 
del NW d5 Africa. Les campanyes s’han realitzat a bord del vai- 

xell oceanográfic Cornide de Saavedra. Els resultats de moltes 

campanyes han estat ja publicats (BAS, 1974; BAS, ARIAS.& GUERRA, 
1976; BAS 8c CRUZADO, 1 976; CRUZADO, 1 974 i 1976; CRUZADO 8c MAN- 
RÍQUEZ, 1974; MANRÍQUEZ, RÜBIÉS Se CRUZADO, 1976; MANRlQUEZ & RU- 
CABADO (comp.) 1 976; LLORIS 8c alt 1978). El fet de prendre 

únicament la informació pesquera d5ATLOR VI, está justifica! per 

ésser aquesta campanya la que compta amb un nombre de pesques 

prou important com per fer les análisis que es proposen; natural- 

raent no s'oblida 'la informació de les campanyes anteriors, pró- 

pies o d'altri, tot i que les dades 

numéricrues. En els parágrafs següents es descriuen breument els 

métodes emprats per obtenir les dades oceanográfiques i amb una 

mica més de detall els pesquers, fent especial referencia en 

tots dos casos a ATLOR VI. Aquesta campanya fou feta per 15oc
tubre del 1 976.

♦ i

no entren en les análisis

OceanografíaII.2.1.

S5 estábil en la zona d!estudi una xarxa rectangular 

d'estacions disposades en onze radiáis i en nombre de cinquanta. 
En cada una de les estacions foren preses mostres d'aigua de di- 

ferents nivells mitjangant ampolles NISKIN de cinc litres de 

També a cada estació es feu un perfil vertical de 

temperatura amb un sensor MAREK EBT el qual era baixat i pu~
capacitat.
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jat a una velocitat constant de 10 metres/minut. Es mesuraren 

els segEents parámetres:

1) Temperatura. Cada ampolla NISKIN duia dos termómetres d’in- 

versió protegits i un també d'inversió sense protegir marca 

THERMOSCHEINDER, WERTHEIM MAIN. Les lectures foren corregides 

aplicant l'equació proposada per Hidaka (KEYTE, 1965). Peí que 

fa a les mesures de la sonda, els senyals analdgics eren lie- 

gits cada segon i digitalitzats mitjangant -un DATA LOGGER HP 

2012-A que perforava la informació en cinta de paper. L'estu- 

di de la dispersió de les dades obtingudes del sensor respecte 

de les ampolles va permetre estimar la precisió deis valors de 

la temperatura en els perfils i fou de +0.22C; s1observa també 

un decalatge constant de les dades de la sonda que va ésser cal- 

culat en -0.42c.

2) Salinitat. Es va determinar la conductivitat relativa de les 

mostres de les ampolles mitjangant un salinómetre d'inducció 

HYTECH 6220 fent servir com a patró ’Aigua Normal8 de clorini- 

tat 19.375 /6o.
les equacions proposades en les taules oceanográfiques interna- 

cionals (UNESCO, 1966).

La salinitat fou calculada aplicant directament

3) sigma-t. Fou calculada fent servir les equacions deduídes 

per Fofonoff (SWEERS, 1971).

4) Oxigen dissolt. Fou determinat peí métode de Wirkler (STRICK 

LAND & PARSONS, 1968), fent servir, peró, flascons de color to- 

pazi per tal de protegir les mostres.

5) Nutrients. L'análisi de nutrients (nitrats, nitrits, fosfats
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i silicats) fou realitzada automáticament mitjangant autoañalit- 

zadors TECHNICON (R), seguint els métodes descrits per STRICK- 

LAND & PARSONS (1978).

En les figures II.7 a 11.14 es presenten cartogra- 

fiats els resultáis de les mesures deis parámetros oceanográfics
Els métodes de procés de dadesa nivel1 dé fons d'ATLOR VI. 

hidrográfiques están publicáis per MANRÍQUEZ (1975).

Informació de tipus biológic peró no prÓpiament pes
quera tambe fou obtinguda en ATLOR VI; les dades de zoopláncton 

i ictiopláncton de les estacions hidrográfiques foren preses i 

están pendents de publicació, de tota manera existeix ja infor
mació pública de campanyes anteriors (RUBIÉS, 1976; PALOMERA & 

RUBIÉS, 1978), Es dispesa cambé d*informació addicional en al- 

tres treballs ( per exemple BLACKBURN & NELLEN, 1976).

II.2.2. Pesca

En aquést apartat hom presenta les caracteristiqu.es 

del mostratge i de les dades obtingudes. 
es fa referéncia al mostratge s5inclou una curta discussió so
bre l'ámbit de mostratge.

En la primera part, on

11,2.2.1. Mostratge. Amb la pesca d!arrossegament de fons, hom 

pretén obteñir mostres de la comunitat epibentónica (epifauna del 
fons: animáis de mida mitjana i gran que vaguen sobre el fons, 
MARGALEF, 1974). Alguns autors (per exemple CERVIGON, 1967) des- 

criuen aqüestes espécies com bentóniques, peró sembla preferible 

reservar agüest terme per les espécies que tenen más estreta 

relaCió amb el substrat (que viuen colgades o semicolgades en el 
fang o la sorra del fons). Accidentalment son capturades en la
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pesca de réssec espécies pelágiques i batipelágiques* 

difícil decidir si una espécie és pelágica (o batipelágica) 

pibentónica; aixÓ passa amb Merluccius merluccius, la qual és

A cops és
o e-

pelágica per MOHR (1965) i WOODHEAD (1965) i bentÓnica (en aquest 
cas sinónim d’epibentónica) per tots els autors que han treballat 

amb art de réssec. AÍtras espécids qué ofereixeh dubtes són les 

deis géneres Trachurus, Capros i liacroramphosus; de fet és molt 
probable que aqüestes espécies canviin de domini ecoldgic en el
cicle diari, amb l'edat, etc. passant per les diferents fases* 

Demersal és un terme creat per referir-se ais tipus obtinguts 

en les pesques d3arrossegament de fons» inclou les espécies epi- 

benténiques de manera majoritária i part de les benténiques*

Tanibé es pot obtenir informació de les comunitats 

epibenténiques mitjangant sondatges acustics i altres métodes 

més sofisticáis (televisió submarina etc,), 

tenor, aventatges i inconvenients, peré l’art de résscc és l3únic 

que permet de classificar acuradament les espécies des del punt

Tots els métodes

de vista taxonómic; llevat d?aquesta característica (importantís- 

sirna) gairebé la resta de propiecats són inconvenients: és un 

métode selectiu i en dependre aquesta selecció no només de la 

talla de 13 animal sino també de la forma, la selecció és dife- 

rent per cada espéeie. Per tal de disminuir aquesta pérdus dsin
formació s'acostuma a muntar en l”art un sobrecop que reté molts
elements que d!altra manera fugirien; així s3aconsegueix de re
huir la talla mitjana capturable i augmentar el nombre d:espé--

altre defecte de fortes repercusions és la pérdua de 

13 estructura interna de la mostra, cosa encara més greu en con
siderar que la forma geométrica és un rectangle rnolt estret i 

llarg, un hipotétic pas per una uona de discontinultat és impos- 

sible de detectar en la barreja d3espécies que apareix al cóp.

Un. cees.
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Altres arts de pesca (cerc, palangre etc.) tenen.des del punt 
de vista d’aparells de mostratge, altres delectes, peró en qual- 

sevol cas no són pas uns métodes millors que 1:art da róssec de 

cara a aquests objectius.

Amb els coneixements empírics que hom tenia de 1 sá- 

rea per campanyes propies o d'altri, es dissenyá una estrategia 

de mostratge per AT10R VI; 

en dues subárees peí parallel 252208N per tal de diferenciar la 

subárea nord de la del sud de topografies molt diferents (vegi's 

capítol II.1.1. i figura 11.15). 
tres estrats parallels a la línia de costa i separats per les 

isébates de 25 i 100 metres; estrat eostañer (de 0 a 25 metres), 
estrat mitjá (de 25 a 100 metres) i estrat profund (de 100 a 500 

metres), la causa d’aquesta estratificació es basá en la identi- 

ficació prévia de tres comunitats, les espécies característiques 

de les quals eren Qctopus vulgaris per 1’estrat eostañer, diver
ses espécies de la familia deis espárids peí mitjá i Merluccius 

merluccius peí profund. La intensitat del mostratge fou diferent 

en cadascuna de les zones que s3lian citat: més intens fou a la 

zona costanera sud (10.7 pesques per mil rnilles quadrades), se
guida de la zona profunda sud (5.56), zona nord (3.97) i final™

Primer de iot 18 área fou dividida

La subárea sud fou dividida en

ment la zona mitjana sud (3.06) (MANRÍQUEZ & SUCABADO (comp.), 
Dins cada estrat les pesques foren distribuiídes a l’at-1976).

zar.

Les pesques es feren o una hora d' arrossegarnent e~ 

fectiu (des del moment que l3art ssassenta fins que hom comen
ta a xorrar) a una velocitat variable adequada a les condicions 

Considerant les obertures deis arts, la superficie 

rastrejada en cada pesca oxcil*lá entre els 200000 metres qua-
de pesca.
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drats i els 300000; aquesta superficie té forma de rectangle on 

un costat es aproximadament 150 vegadas mes llarg que l’altre. 

Havent-se fet cinquanta pesques i essent la superficie total de 

l!área de 11200 millas quadrades, en tota la campanya es rastre- 

ja aproximadament el 0.3 per mil de la superficie total.

Algunes dificultáis impediren que les condicioné del 
mostratge fossin sempre idéntiques. 

arts: bou i baca, el primer de gran obertura vertical i poca am
piada i el segon de poca obertura vertical peró gran ampiada.
Es procura emprar sempre. sobrecóp, i quan no era possible s!a- 

parellá un cop de malla molt estreta; peró aixó tampoc fou sem-
Les condicions de

Sdagueren d’emprar dos

pre. possible (figura II. 16 i taula II.1). 

llum (relacionada amb la posició del sol) están representades 

en la figura 11.17 i també en la taula II.1.

Informado obtingudaII.2.2.2.

Cadascuna de les pesques ve descrita per un conjunt
El resultat és el conjunt de 

Les condicions es poden cías-
de condicions en les que s'ha fet. 

mesures del producto de la pesca, 
sificar de la seglient manera:

Condicions generáis
Situado (inicial i final) 

Prof'unditat (máxima i mínima) 

Velocitat (en nusos)
Distáncia recorreguda (en milles) 

Rumb (en graus)
Hora (inicial i final)
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Condicions meteorológiques 

Estat de la mar 

Vent 
Llum
Cel

Condicions del métode de mostratge 

Tipus d’art (bou, baca)
Malla del cóp (en mi 1*1 í me tres)
Preséncia de sobrecóp (de 10 mm. de malla)

Aquesta informació, per pesca,es presenta en la tau- 

en el peu s#indica el métode de mesura de les malíes.la II.1 ,

Un cop la pesca era feta es feren les següents me
sures independents per cóp i sobrecóp (mesures que són sumables, 
l'addició de les quals són les dades que s?han treballat aquí.)

Pes total (en quilograms)
Nombre total d5individua (en cas dshaver-n7hi molts 

era estimat)
Nombre total d!espécies
Pes total per especie
Nombre dsindividus per espécie

Els pesos foren mesuráis amb dinamómetres o balan
ces romanes (poc sensibles al balanceig del vaixell). En cas de 

preséncies molt massives d5una o diverses espécies es feren sub- 

mostres a l'atzar per estiraar-ne les quantitats.

D'algunes espécies préviament seleccionades per llur 

interés biológic, i segons llur abundancia, es mesuraren les ta-
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aquesta informado no és directament empradailes per individu; 

en aquest treball; aeró en alguns casos s’ha £et servir per Sepa
rar üna espécie en dues variables (indivídus grans i petits) quan 

s’ha cregut convenient per1 sospites de canvi de comportament arab 

1!edat (de la qual la talla n?és l’expressió, al raenys per edats
Finalment en ims al tres casos es préngüerehMolt diferents)«

atres mesures i dades de tipus biológic: pes per individu, sexe
estat sexual, olólits etc. quees i: nt. i contingut de l’estómac 

rió s'utilitzen en aquest treball.

la classificació taxonómica de les espécies de pei- 

xos eS £eu a base de les consultes deis treballs de FOWLER (i 936 ), 

BLACHE, CADENAT & 3TAUCH (1970), LOZANO REY (1928, 1947, 1952-60) 

i amb unes fitxes confeccionades per personal del 3 Instituto de
investigaciones Pesqueras5, de les quals se n9ha publicat part:

La nomenclatura s’ha emprat la del C.L.O.LLORIS 8c alt * , (1977).
F.N.A.M, (HUEEAU & I40N0D (ed), 1973), £inS a familia; per els 

gfrups supériors a familia de la cl-asse Osteichtfayes- s’ha emprat
Pels inverLebrats s' 'hanla proposada per G.RHENW00D & alt. (1966). 

emprat elS treballs de ZARIQUIEY (1968) i TORTONEBI (1965) entre 

d’altres, ultra les fitxes de classificació confeccionadas peí 
personal del 1,1.P. pels cefalópodas (ALLüÉ & alt 1977)*4 f
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15 22.0 
15 6.5
14 57.0
15 12.5 
15 22.0 
15 31.7
15 42.0
16 7.5 
16 22.0 
15 26.8 
15 39.0 
15 42.0
15 40.5
16 38.5 
16 19.8 
15 48.0 
15 47.0
15 55.0
16 0.5 
16 8.0 
16 48.0 
16.35.0 
16 9.0 
16.12.0 
15 37.0 
15.22.0 
15 18.0

18.33
9.36

19.35
1.50 

14.46 
18.25 
21 .23 
14.45
18.49 
12.00
20.19 
8.20

11 .04 
15.00
18.25
10.15
13.10 
16.09
20.20 
11.00
15.15
17.40
21.50 
13.17
17.50
21.25
10.30
13.50
16.30 
19.59
11.40
14.40 
6.35 
9.25

15.40
18.50
12.40
19.10
6.50 
8.59

10.50 
14.57 
17.08
14.30
19.40 
7.10

10.50
17.05
21.40 

7.30

19.20 
10.37 
20.36
2.50 

15.46
19.15 
22.26 
15.45
19.49 
13.00
21.20 

9.20
12.10
16.00
19.25
11.15
14.15 
17.09 
21.20 
12.00
16.15
18.40 
22.55 
14.17
18.50
22.30
11.30
14.50
17.30 
21.05
12.40
15.40 
7.35

10.25
16.40
19.50
13.40 
20.10
7.50 
9.59

11.50 
15.57 
18.08
15.30
20.40 
8.10

12.05
18.05
22.40 
8.52

4 170 170 249 
340 365 189 
103 105 200 

90 95 199
38 43 192
85 90 219
67 70 200 

151 152 193 
359 362 190 

90 90 229
50 55 197
34 40 211
43 44 245
70 73 230

2.41 1.9 3S 10 
39 10 
53 10 
53 10

BACA OIA 
BACA DIA 
BACA NIT 
BACA NIT 
BACA DIA 
BACA NIT 
BACA NIT 
BACA DIA 
BACA CREPUSCLE 
BACA DIA 
BACA NIT 
BACA DÍA 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA CREPUSCLE 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA CREPUSCLE 
BACA NIT 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA NIT 
BACA DIA 
BACA CREPUSCLE 
BACA NIT 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA NIT 
BACA DIA 
BACA DIA 
BACA ALBA 
BACA DIA 

BOU DIA 
BOU CREPUSCLE 
BOU DIA

2 7 3.02.9
4 7 2.6 2.6

85 4.2 4.2
86 2.2 2.2 53
87 3.0 2.5 53

8 8 2.5 2.6 53
910 2.0 2.0 26
911 2.5 2.5 26

12 10 3.0 3.0 26
13 10 3.0 3.1 26
14 15 3.5 3.5 26
15 15 3.0 3.3 53 10

2.3 53 10
2.6 53 10 
2.9 53 10
3.7 53 10 
3.5 53 10
2.7 53 10

16 15 2.3
17 15 65 65 222 2.6
18 16 38 42 2.9240

1619 30 30 217 
37 329

3.4
20 16 37 3.5
21 16 65 65 237 2.7
22 17 288259 3.1 3.1197 53
23 17 9291 2.4 2.4214 26
24 17 79 2.179 204 

230 180
2.1 26

25 225 2.717 3.0 26
26 18 24 25 2.1 2.1205 26

18 21 2.627 23 2.6211 53 10
28 18 22 23 229 3.9 4.2 53 10

23 25 3.129 61 3.119 53 10
18 2.620 200 2.630 19 53 10

21821 22 2.931 2.919 53 10
32 19 34 34 234 3.0 3.3 53 10

80 228 3.7 3.733 20 75 53 10
80 82 228 3.7 3.734 20 53 1Q
16 2.4 2.435 21 16 351 53 10

36 21 22 24 2.7 2.7270 53 10
38 22 2.321 22 2.3231 53 10

14 239 3.039 21 14 3.0 53 10
22810822 3.7 3.740 104 53 10
204 2.7 2.72241 40 40 53 BOU CREPUSCLE

ALBA
10

2.542 21 2.523 21 21 53 10 BOU
18 3.0 3.043 23 270 5314 10 BOU DIA

2.720 20 270 2.723 53 1044 BOU DIA
2624 215 2.4 2.423 5345 10 BOU DIA

228 2.925 2.925 5346 23 10 BOU CREPUSCLE
88 2.0103 2.0241 5347 24 10 BOU DIA

3.148 62 62 197 3.1 53 10 BOU24 NIT
80 80 180 3.0 3.0 5349 25 10 BOU DIA

3.2224 240 13 4.1 53 10 BOU DIA50 25
2.8138 2.8135 70 53 10 CREPUSCLEBOU51 25
2.1 2.1220 240 24 53 10 BOU NIT52 25
1.6 2.1254 292 24 53 10 BOU ALBA2653

TAULA II.i Característiques generáis de les pesques. Els dies 
corresponen al mes d'octubre del 1975. Les hores inicial i fi
nal són GMT, i com totes les altres condicions inicial i final, 
corresponen al moment de fer ferm l'art i de comentar a xorrar, 
respectivament. Les latituds i longituds s'expressen en graus, 
ninuts i décimes de minut; les latitud són sempre nord, i les 
longituds oest. Les profunditats s'expressen en metres, el rumb 
en graus, la velocitat en nusos i el recorregut en milles. Les 
malíes foren mesurades segons les- normes internacionals ICNAF/ 
NEAF: llum entre nusos oposats mesurada amb calibrador amb qua- 
tre quilograms de forgra i expressada en millímetres.
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La tamil a original de dados111,1

Destripe1'6 -i. rotacióIII.1.1

Un inventará de les espécies trobades en una área o en 

particular les dades sobre composició específica de les pesques 

fetes en una campanya pesquera poden ésser presentados en forma 

de taula o matriu rectangular on les files representin les mos- 

tres o pesques i les colurnnes les espécies; en la intersecció 

d’una fila amb una columna es fa constar d5alguna manera la in-
Els elementscidéncia de l’espécie columna en la mostra fila, 

de la matriu poden ésser dones diverses expressions de presén- 

cia o abundáncia, tais com nombres d’individua, biomassa, algún 

índex més o menys convencional dJabundáncia i ádhuc la simple 

indicació sobre la presencia o l'abséncia de lsespécie.

Per tal d'unificar la notació cal establir-la des d’ara, 
així com els diferents símbols que serán emprats en el present

El conjunt de les pesques, expressades en la áatriu de 

dades en forma de files, és anomenat I, i el seu nombre és sim- 

bolitzat peí M; el conjunt d’espécies (colurnnes en la matriu de 

dades) és el conjunt j i el seu nombre es simbolitza per M. 
fila qualsevol és simbolitzada per i, una columna per j.

treball.

Una
Un ele-

ment de la matriu de dades que es trobi en posició (i,j) s'espres 

sará com k k^ és la suma de tots els elements de la fila i,
k . és la suma de tots els elements de la columna jj k és la suma J
de tots els elements de la matriu.

i * *

En diverses ocasions será 

útil d'emprar probabilitats o freqüéncies en comptes deis valors 

absoluts, en aquest cas, mentre no ssindiqui el contrari, p(i,j), 

p(i),i p(j) correspondran ais valors dividits per k de k ki i
k ..

J
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A la práctica una taula d!aquest tipus no és mai una co
sa perfecta i cal teñir en compte el context d'on sJha extret la 

informació. El nombre de mostres no és un atribut del sistema 

sino que ve determinat per la metodología i leestrategia de mos
tratge, el nombre de files, dones, en ésser independen! del sis-

El nombre d9especies (M) és funció 

del sistema i de la técnica de mostratge, i en aquest últim sen
tí t per dos motius ben diferenciáis: per una banda Raspéete téc- 

del métode i l'aparell emprat per prendre mostres donen di- 

ferents representacions de les diverses especies amb biaixos de 

la mitjana independents entre sí; 

servir un art comercial dsarrossegament de fons, 

gic resta mal representat en comparado amb el demersal (o epi- 

bentónic), i ádhuc en aquest darrer, per diversos motius algunes 

espécies poden quedar subrepresentades i d'altres superrepresen- 

aquests aspectes s'estudien en el capítol de técniques de 

mostratge (a 1'aparta! 11,2.2-';-
déncia de M fa referéncia a la part teórico-matamática del mos
tratge, i concretament a la intensitat (grandária de N) i a la 

mida de les mostres, aixó s*estudia en el capítol de mostratge 

(aparta! següent).

tema no informa sobre ell.

nic

en el cas presen!, i en fer
el nivell pelá-

tades
L'altra aspecte de depen-)•

Cal recordar aquí el que ja s'ha dit bans sobre el fet
espécie5, que mes que un sentit 

biológicament estríete, representa propiament unitats taxonómiques 

que coincideixen en molts casos amb la definició biológica d*es
pécie.

de la significació del terme
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Mostratge i distribucionsIII.1.2,

L'observado superficial d'un inventari mostra, en
ni totes les espé-general, uns números desigualment repartits: 

cies són iguaiment abundants ni llurs inaividus distribuits a
l'atzar; aixó és un reflex del qué passa a la natura: les estruc
tures están organitzades de manera jerárquica, formes generáis 

(de gra gruixut) inclouén estructures (gra £i) que segueixen mo~ 

deis molt diferents (és tipie el cas de les moles de peixos pelá- 

gics; els individus -gra fi~ están agregats, i les moles poden 

estar distribuldes a l'atzar -gra gruixut--), el mostratge reflec-
Aparentment les comunitats 

d!organismos segueixen unes liéis de distribució l’estudi de les 

quals no és sempre senzill, cora, queda demostrat per l'esforg que 

s'hi ha invertit i que ha quedat reflectit en forma de publica- 

Alguns treballs deis més sintétics i generáis que es po
den citar sen els de PRESTON (1948 i 1962), GREIG-SMITH (1964), 
WILLIAMS (1964), PIELOU (1969 i 1 975) i DAGET (1976).

teix tot aixó da manera incompleta.

cions.

L'estudi de les distribucions en ecologia es fona- 

menta en uns quans mod Is teórica, molts d’ells desenvolupats 

per resoldre justament aquests problemes. Les hipótesis de dis
tribució a l’atzar en les seves distintes formes i llurs funcions 

de distribució teóriques (binomial, Poisson, normal) són insufi- 

cients per fer l’ajust de les distribucions observadas perqué ra- 

rament es donen en la natura aqüestes distribucions atzaroses; 
una prova d’aixó és el resultat de 1!aplicado del quocient va- 

riáncia/miija'a (hipótesi de Poisson: variáncia = mitjana) que 

generalment és molí: a3.t, cosa que mena a la substitució de les 

hipótesis esmentades per al tres d’agregado o contagi que són
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f orgia mes realistes, 

lars no són tsútils en ecología.
Les distribucions hiperdisperses i regu-

L’análisi i ajust de les distribucions observades 

després de conéixer les propietats del mostratge 

que ha perinés dfcbtenir les dades; en general les proves d*hi
pótesi distribucional impliquen unes condicions de mostratge

(la complexitat del dissen}'” experimental i l'a- 

náüsi de la variáncia n'és un exemple) que rarament les dades
En qualsevol cas es neces¿ita normal-

s'han de.:'

molt estrictes

d'inventaris compleixen. 
ment un mostratge fet sobre un univers homogeni (cal entendre
com univers homogeni -en sentit espacial™ aquell en el qual les 

variables aleató.des -biológiques- que s*hi mesuren segueixen 

el rnateix rnodel dis tribucional amb idéntics parómetres en tots 

els punts); les árees que comprenen els inventaris són general- 

rnent heterogénies i aixó afegeix dificultats a l’hora d’esbri- 

nar-ne les estructures -

Els números obtinguts en una campanya de mostratge 

han d’ésser un reflex £if’el deis números del sistema real (o 

del fenomen o estructura particulars que es volen conéixer).
De fet hom £a el mostratge quan el sistema no és totalment ob
servable, aleshores el mostratge fa d’intermediar! entre la si
tuado real i les dades, i cal que siguí un intermediari tan 

neutral com es pugui: que no doni resultáis esbiaixats o intro- 

dueixi molt sovoll (que reulecteixi la situació real de manera
Un bou mostratge ha de complir, dones, tot 

un seguít de condciorsen primer lloc les que fan referencia 

a les característiques técniques de 1!aparecí (estudiades ja en 

II.2.2.1.) x en sacón lloc les que exigeix la teoría estadísti
ca del mostratge; les raes importa- ts d!aqüestes darreres són:

exacta i precisa).



-47-

1Atzar, Les mostres han d’ésser preses amb independencia 

d’alló que es vol estudiar del sistema, és a dir, s'-'han de pren- 

dre a l'atzar respecte del fenomen o estructura objecte; la man
ca d!aquesta condició pot rnenar a conclusions totalment errónies 

(IBANEZ, 1973a, MARGALEF, 1974 pág. 352), Alguns métodes, pero, 
permeten de modificar aquesta condició quan hom ja coneix algu- 

nes coses i vol afinar més i optimitzar el mostratge (obtenció 

de la máxima informació amb el mínim nombre de mostres), aquest 
és el cas del mostratge estratifica!: si hom és capag de reco- 

néixer parts diferenciades del sistema (la variáncia de cadas- 

cuna de les parts mes petita que la del conjunt), aleshores es 

fa un mostratge independen! per cada una de les parts (estrats) 

i s’estudien sc-paradament (dintre cada estrat s ’ha de complir, 

peró la condició d!atzar).

El nombre de mostres que cal prendre ha d’ésser 

suficientment gran com perqué les fluctuacions motivades per 

l’atzar quedin reduides per sota de nivells significadas; val 
més la redundancia que el defecte d!informació.

2.- Intensitat.

La mida de la mostra ha d’ésser óptima respecte la 

del fenomen o estructura que es pretén observar, altrament res
ta inobservada o ho és defectuosament.

3.- Mida.

Al tres condicions més particulars poden ser: la for
ma de la mostra, el p -.per que pot jugar el temps d’ obtenció de 

la mostra, 1’alterado que sofreix el sistema en l’acte del mos
tratge, la conservado -o no- de 1’estructura interna de la mos
tra, etc.

És difícil a la práctica, i en l’estudi de comuni- 

tats, fer un mostratge teóricament perfecte; no sempre són con-



trolables totes les condicions exigides (la intensitat, per exem- 

ple, no pot ser sempre decidida per raons científiques 

ment hom queda curt). 

geixen noves dificultáis ja que els elements (individus) que cal 
obtenir s'ajusten a models distribucionals diferents (o al mateix 

amb diferents parámetres) segons l’espécie a la qué pertanyen; 
un mostratge óptim és, dones, difícil o ádhuc impossible. 
és un problema que ha preocupat sempre molt: 

den reflectides les distribucions reais després de passades peí 
filtre del mostratge s'ha estudiat tant des del punt de vista ge™ 

neral (GREI3-SMITH, 1952; COTTAM & alt

general-
En el cas concret de les comunitats s’afe-

Aquest 
la manera com que™

1953 i 1957; KERSHAW, 
1957; MORISITA, 1959, STUART, 1962; RIFFENBURG, 1963; CASSIE,
1965; McHUGH, 1967; GERARD & BERTHET, 1971; CASSIE, 1972; LAFRAN- 
CE, 1972; MEAD, 1974; TENENBEIN, 1974; etc.) com aplicat espe- 

cialment a casos concrets de mostratges amb aparells selec.tius 

o indirectes com és el del pláncton (BARNES & MARSHALL, 1951; 
WIEBE & HOLLAND, 1968; ANGEL, 1969; WIEBE, 1970 i 1971; FRONTIER, 
1973; IBANEZ, 1973a; CHANUT, 1975; IBANEZ, 1976a; GRAS & SAINT- 

JEAN, 1976; ANGEL, 1977; etc,) o el de la pesca per arrossega- 

ment de fons (BARNES 8c BAGENAL, 1951; TAYLOR, 1 953; MOYLE & LOUND, 
1960; ROESSLER, 1965; MACKETT, 1973; OVIATT & NIXON, 1973).

• i

Una altra qüestió de més fácil solució és la manca 

de linealitat en les relacions entre els elements de la comunitat 
que, naturalment, es reflecteix en les dades; els comptatges 

d!individus inclouen números dJ uns quants ordres de magnitud de 

Hom pot adoptar per fer les distribucions de fre- 

qüéncia, escales no lineáis en l'abscissa (WILLIAMS, 1964). 
també molt comú de transformar les dades mitjangant una funció 

no lineal, de manera que les relacions entre les transformades
En qualsevol cas, i especialment en alguns mé~

diferéncia.
És

siguin lineáis.
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todes d'análisi lineal (análisi de la variáncia o de components 

principáis) és necessária 1!estabilitat i homogeneitat de les va™
riáncies; és molt freqüent de trobar, en dades sense transformar, 

que la variáncia és alguna funció de la mitjana (si són iguals es
que generalment és poten-tracta de la distribució de Poisson), 

cial; si es necessita independencia entre mitjana i variáncia es 

pot aplicar una distribució adequada a cada cas; generalment s’em™
pra la logarítmica; PRONTIER (1974) considera que l’elevació del 
logaritme a alguna poténcia és convenient en alguns casos, 
tres transformacions són menys emprades tot i que són Porga útils

Al-

com l’arrel quadrada o alguna altra funció trigonométrica (CHARDY,
Un aspecte que no sempre es té en1970; IBANEZ & SEGUIN, 1972). 

compte és el següent: hom fa una hipótesi expressable mitjangant
una funció no lineal, peró que després de la transformació esca™ 

ient (per exemple logarítmica) passa a ser~ho i en conseqüéncia 

l'ajust és fácil de fer; hom transforma les dades segons la trans™ 

formació anterior (logarítmica) i fa l'ajust; finalment aplica la 

transformació inversa (antilogaritme) per tal de tornar al model 
original; pot ser que lEajust al model no lineal no siguí l'óptim 

(mentre que sí que ho era en el lineal transformat), i aquest er
ror pot ser gros quan els valors són d-ordres de magnitud de di™ 

feréncia entre ells.

S5ha dit abans que la hipótesi de distribució a l'at- 

zar és insuficient i que Calen distribucions contagioses; aqües
tes están peró relacionades amb les tres d’atzar esmentades abans 

(binomial, Poisson i normal). Els models de contagi es poden di
vidir en continus i discreta, i aquests darrers en els que tenen
definida classe zero i els que no. 
ment algunes de les distribucions més útils.

Tot seguit es descriuen breu-
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La distribucio binomial negativa (FISHER, 1941) és 

una distribucio discreta i amb classe zero definida; és determi-
Es def'ineix com el desenvolupa- 

També es pot definir, i és
com una Poisson on el parámetre (lambda) no és cons-

nada per dos parámetres, £ i k. 

ment d!un binomi (q~p) 

mes intuitiu
on q=1+p.

tant sino que es comporta com una variable aleatória de funció de
La binomial negativa és una distribu-distribució gamma d’Euler. 

ció molt útil per sistemes de contagi (com la dispersió deis in-
dividus d*una determinada especie; el parámetre k és la mesura 

de dispersió (1/k és un excel-lent índex d5 agregació); l’altre pa
rame tre (p) és funció de la mida de la mostra (FISHER, CORBET & 

WILLIAMS, 1943). Existeix molta literatura d’aquesta distribució 

en els seus diferents aspectos: l’estimació deis parámetres ha 

estat estudiada per HALDANE (1941), BLISS (1 953), FISHER (1 953), 
KATTI & G URL AND (1 962), SHENTON & WALLINGTON (1 962) i BARTKO (1 966. 
entre d'altres; les condicions que ha de teñir un mostratge lli~ 

gat a aquest distribució han estat també sotmeses a estudi per 

ANSGOMBE (1950) i MORRIS (1963). Hi ha molts exemples d'aplica- 

ció (ANSCOMBE, 1949; etc.) i especialment a peixos ha resultat
molt Útil (TAYLOR, 1953; MOYLE & L0UND,1960; TAYLOR, 1961; ROES-

Quan la classe zero és inobservableSLER, 1 965 ; LARRAÑETA, 1967).
-o és despreciada en un mostratge amb altres objectius- cal fer
lJajust d!aquesta distribució sense teñir en compte l3esmentada 

classe (distribució binomial negativa truncada), la qual té for- 

ga interés (SAMPFORD, 1955; BRASS, 1958; PIELOU, 1975; SLOCOMB, 
STAUFFER & DICKSON, 1977).

La distribució en série logarítmica (FISHER, CORBET 

& WILLIAMS, 1943), és també una distribució discreta peré sense 

classe zero definida. Té dos parámetres: x i alfa. Prové de la 

binomial negativa quan le val zero. Es el model a qué ss ajusta
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la distribució del nombre d'individus per espécie; aleshores el 
parámetre alfa es un índex de diversitat.

ANSCOMBB (1948) i QUENOUILLE (1949) han estiidiat les 

relacions entre totes les distribucions citades fins aquí, 
figura III.1 és un esquema d!aqüestes relacions.

L 3

En general s’ha dedicat especial atenció a les dis
tribucions de tipus contagios per tal de trobar bons índexs d*a-

La distribució de Neyrnan tipus A 

1939) és una distribució discreta de dos parámetres i
gregació per les espécies.
(NEYM/u
amb classe zero; els rnétodes d’estimació deis parámetres han es- 

tat estudiáis per ICATTI & GURLAND (1 962).
discontinua ínteressant és la de Pareto, la qual no té classe 

zero (RAFOPORT, 1966).

Una altra distribució

La distribució log-normal no és més que mía normal 
ajustada sobre els logaritmos, s'ha emprat també per les distri
bucions contagiosas.

En una matriu com la descrita en el capítol anterior 

(III.1.1.) es poden estudiar fins a cinc tipus de distribució, i 

si es consideren les dues opcions (dades qualitatives i quanti- 

tatives) n;hi ha deu. Tot seguit es presenten aqüestes distri
bucions.

1.- Distribució deis elements de la matriu de dades.
La distribució té dues classes:

Una mitjana próxima a zero significa heterogeneitat 
de l!érea o les mostres o mostres de mida patita que 

han perinés de reflectir la unitat mínima de la co
sí nombre máxim de presencies és igual a

zero i 1.1a) Cas qualiiatiu.

no
muñítat.
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Esquema de les relacions entre les distribucionsFIGURA III.1
normal, binomial, Poisson, binomial negativa i serie logarítmica.

variánciala mitjana (ju.) i laEs donen les funcions de densitat,
(cr1).

n! PX(1-P) n-xf (x) =í (n-x)!x! 

X = 0, 1 , 2, • • • nBINOMIAL
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MxN (totes les espécies presents en totes les pesques), 
el nombre mínim de presencies és igual a sup(M,N) ja 

que se suposa que no hi ha cap fila ni cap columna 

sense presencies (pesques nuiles o espécies no captu
rados; la mitjana, dones, no pot ésser inferior a 

sup(M,N)/MxN.
1b) Cas quantitatiu. Pot teñir interés en l3estudi de l'hetero- 

ganeitat de 13 inventari 
pot servir en la construcció de proves de significa-

i cora més endavant es veurá

ció en l’análisi de correspondéncies.

2,~ Distribució deis elements del vector marginal columna.
2a) Cas qualitatiu. És la distribució de les varietats (nombre

En una área hornogénia segueixd!espécies) per pesca, 
generalment la llei de Poisson.

2b) Cas quantitatiu. Distribució del nombre d8individus o biomas-
Els elements es poden cartografiar. 

(distribució espacial de la producció). 
teñir la diversitat de 13 área.

sa per pesca.
Permet d'ob-

3.- Distribució deis elements del vector marginal fila.
3a) Cas qualitatiu. Distribució del nombre de preséncies per

espécie. No ha estat trocada en la bibliografía. La 

classe zero no és observable tot i que teéricament 
existeix (espécies presents que no han estat captu
radas). La distribució de freqtténcies es desplaga 

cap a la dreta en augmentar el nombre de nostres.
3b) Cas quaititatiu. Distribució del nombre d3individus o bio- 

massa per espécie. Representa el cas tradicional de 

la série logarítmica.
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Distri'bució deis elementa d’una columna 

4a) Cas qualitatiu. Té particular interés la cartografía (área 

de distribució d’una espécie) en árees heterogénies. 

4b) Cas quantitatiu. Distribució deis individus (o de la biomas- 

sa per d'una espécie. En árees homogénies representa 

el ca.s tradicional de distribució binomial negativa.

4.~

5.- Distribució deis elements d'una fila.
5a) Cas qualitatiu. Nombre dsespécies per pesca (varietat per 

pesca).
5b) Cas quantitatiu. Distribució deis nombres o biomasses de 

les diferents espécies en una pesca; aixé es pot re
presentar en unes coordenad.es on les abscisses són
els valors de les nombrositats o biomasses i les or- 

denades nombre d!espécies. 
ga útil en alguns casos, de representar les espécies 

ordenades per abundancias decreixents, de manera que 

cada valor discret de l’abscissa será una espécie i 

i 15ordenada 15efectiu de cada espécie, així s’obte 

un gráfic decreixent (o pía si totes les espécies es 

presenten amb els mateixos efectius); 

és una mesura de la variáncia d5 aquesta darrera dis
tribució , ha estat estudiada particularment per MAR
GAL EF (1956, 1957, 1958, 1969a, 1974, i especialment 

aplicada a les pesquerías 1965a), basant-se en la te- 

oria de la informació (índexs de Shannon i de Marga- 

lef).
bundáncies ordenades són els de MOTOMURA (1947), se- 

gons el qual es tracta d’una progressió geométrica 

(model log-lineal)MACARTHUR (1957) i BARTON & DAVID

També es possible, i for

la diversitat

Els models més emprats en l’ajust de les a-
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(1956 i 1959) presenten un lipus de distribució que 

es pot anomenar del "bastó trencat3, que es comenta 

per altres rnotius en el capítol 111.3.2.4. 

te la primera distribució presentada (distribució de 

freqüéncies d5espécies per abundáncies) el model pro- 

posat mes notable és el de la. série logarítmica (FI- 

SHER, CORBET & WILLIAMS, 1943 i WILLIAMS, 1964), en 

el qual el parámetro alfa representa 1;índex de di~ 

versitat. PRESION (1948 i 1962) aplica per aquesta 

distribució el model log-normal.

Respec-

III.1.3. Selecció dsespécies.

Diverses raons aconsellen, i algunes obliguen, a no
Caldria que aqüestes ra- 

ons donessin criteris generáis i objcctius dseliminació d'espé- 

cíes o unitats taxonómiques, i algunes vegades ho són, peró ina- 

lauradament no sempre és aquest cas, 
rebutjar espécies i no considerar-les en les análisis es poden 

dividir en dos grups: aquells que tenen origen en les caracte- 

rístiques biológiques i ecológigues própies de les espécies, i 

aquells derivats de l'estratégia i técnica de mostratge emprats 

per obtenir-les.

treballar amb els inventaris complets.

Els motius pels quals cal

Sis han estat els criteris per prendre la decisió 

d5eliminar o no cada especie, tot seguit es detallen i comenten:

a) Eliminació de les espécies d!hábitat diferent del que s'estu- 

En aquest cas hom elimina acuelles espécies que, si bé han 

estat capturadas com qualsevol altra, és sabut que no pertanyen 

al sistema que es pretén estudiar.
Pa el mostratge amb un art de róssec de fons,

dia.

Si com en el cas present, hom 

es poden capturar
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accidentalment (peró a cops en molta quantitat) espécies pelági- 

ques; evidentment aqüestes captures no són representatives de 

les quantitats presents asaquesta espécie ni comparables amb les 

mesures quantitatives de les espécies epibentóniques. 
gir que en alguns casos les captures d;espécies pelágiques poden 

teñir sentit relatiu quan s'ha £et la pesca a molt poca fondária.

Cal afe™

Hom el i™b) Eliminació d!espécies defectuosament representades.. 
mina les especies que per llur forma o mida están en el límit de
resolució de 1saparell de mostratge, són capturades molt parcial™

Posar en prác™ment i, en conseqüéncia resten subrepresentades. 
tica aquest criteri al peu de la lletra conduiria a lseliminació
de totes les espécies perqué amb lsart de róssec no es capturen 

mai els estadis larvaris o molt juvenils de cap espécie, que ób™ 

viament són els estadis en que les espécies es presenten de mane-
Cal £ixar-se solament en les fases adultes, 

que per ser en molts casos de mida petita o forma que les per- 

met d'escapolir-se de l’art són capturades molt defectuosament, 

o no ho són en absolut, per la cual cosa els comptatges obtin™ 

guts d’aqüestes espécies adoleixen d’un greu error de defecte.

ra més abundant.

c) Eliminació de les espécies incorrectament o grollerament clas- 

Per una série de causes que sempre concorren en el 
treball de camp, no sempre és possible de classificar taxonómica™ 

rnent totes les espécies que es capturen en una campanya pesquera.
errors que afortunadament en molts casos poden ser lo- 

generalment els errors taxonómics es fán 

en espécies de molt poca importancia quantitativa. 

rnetre cinc tipus diferents d! errors taxonómics:
1 Confusió entre dues o més espécies. En aquest cas hom cogio
ca sota una única denominació diverses espécies.

sificades.

Hom comet
calitzats i corregits,

Es poden co™
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2.- subdivisió d•'una espécie. Aixó esdevé quan per alguna causa 

(dimorfisme sexual, canvis morfológics del creixement, existen
cia de diverses poblacions etc.) hora veu dues o més especies allá 

on només n'hi ha una.
3. ™ Confusió parcial d'una espécie.

Per exemple quan hora pot reconéixer els adults
de dues espécies peró confon els juvenils (situació freqüent en 

les rajades).
4. - Classificació errónia o provisional d*una espécie. 
a una espécie el ñora d’una altra peró sense barrej ardes per no

S?inclo-

És la combinació deis dos
primers errors.

Hora dóna

trobar-se 15espécie de la qual s'ha eramanllevat el nom. 
uen també els casos en els que una espécie és reconeguda cora a 

tal peró per inaccessibilitat del ñora científic se li'n dóna un 

de provisional (en molts casos relacionat amb un grup taxonómic 

raés general).
5.~ Errors de la própia definició d’espécie. Per exemple en el 
cas d!híbrids interespecífics.

D'aquests errors el primer és molt greu i pot invali
dar qualsevol análisi posterior si les espécies implicades són 

iraportants; els altres quatre no son, en principi,causa d!elimi
nado d’espécies (o unitats taxonómiques).

d) Eliminació de les espécies de les quals es disposa de dader 
És un defecte molt greu en un inventari no dispo

en aquest 
1!espécie és molt

incompletes.
sar de la indicado de preséncia d'algunes espécies 

cas cal eliminar aqüestes espécies i ádhuc, 
important o nshi moltes en aquest cas, renunciar a fer 19análisi.

S-L

Quan alió que manca són mesures quancitatives de nombre o biornas- 

sa 13error no és tan greu, d!antuvi les análisis qualitatives es 

poden fer sense cap mena de problema, peró en les quantitatives
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cal plantejar-se 1'eliminació de 1;espécie si hom és incapag d!es
timar l’ordre de magnitud de la quantitat; si aquesta estimació 

és possible cal fer-la tot i que s5introfueixi un error que en 

qualsevol cas no será tan greu com la prépia eliminació de 1?es
pacie (aixó és molt ciar quan falta un comptatge en una especie 

important); hi ha tota una serie de métodes per tal d5estimar da- 

des perdudes sense introdulr cap biaix (STERLIMG & POLLACK, 1968), 
aixó es especialment fácil si hom disposa d*informadó parallela
(per .-exemple estimar nombrositats quan hom disposa de mesures de 

Un altre cas és aquesll en el que no té sentit par-biomassa).
lar d’individua bé perqué es tracti d’una espécie colonial bé
per qualsevol altra causa, de tota manera existeixen métodes per 

estimar quantitativament d5 alguna manera aquests organismes. Fi- 

nalment pot haver-hi problemes en la mesura de la biomassa en es- 

pécies que presenten individus molt pesants per la possessió d*es
tructures minoráis no vives (com la conquilla en els gasteropodes) 

que fan sobreestimar la biomassa.

e) Eliminació de les espécies d’un baix índex de freqüéncia de 

Moltes de les espécies cap tur ades en una carnpanya són 

presents en una sola o molt peques pesques. En molts casos será 

recomanable per diverses raons l’eliminació de les espécies que 

no superin un determinat percentatge de preséncies determinat 
préviament (per exemple el 5%); aixó és evident per les espécies 

que han aparegut en una sola mostra ja que no aporten cap mena 

d9 informado al sistema multivariat, paró cal matisar tot aixó 

perqué una baixa freqüéncia d'aparició d’una espécie pot teñir 

diverse- causes, les principáis són:
1.- Que 15espécie en qüestió sigui realment rara.

en observado consta ja de moltes espécies no és in

captura.

Si el sistema
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convenient la seva eliminació sempre que no tingui 
interés especial com indicador ecológic o per algún 

altre motiu.
2. » Que l8área de distribució de lsespécie poc freqüent estigui

lleugerament superposada amb l’área d'estudi. 

donar-se el cas oue una mostra particularment allu- 

nyada de les altres (des del punt de vista de la co- 

munitat) tingui un nombre important d8 especies que 

només foren capturades en aquesta pesca: 
ció de totes elles pot introduir un notable error ja 

que hom tendeix a indiferenciar una pesca realment 
difernec.

3. - Que tal espécie estigui en el límit de resolució de l'aparell
de mostratge (cas comentat en aquest mateix capítol 
apartat b).
El segon és el inés conflictiu; potser una solució és 

1!eliminació d'aqüestes espécies de cara a les análisis peró sen- 

se perdre de vista la repercusió de la selecció sobre les dife
rente mostres.

Pot

15 elimina-

f) Eliminació de les especies amb pocs individus. 

rebutjar les espécies que han presentat un nombre diindividus in
ferior a un límit prefixat; MARGALEF (1965b) en estudiar la dis
tribució de les espécies del fitoplancton pren les espécies que 

presenten més de 50 individus i tot seguit comenta que les espé
cies rares o poc denses poden tanmateix poseir un gran valor com 

indicadors ecológics. 

dsun valor límit de biomassa.

Consisteix en

Es pot fer també la selecció per mitjá

En definitiva, dones, hi ha tota una série de crite- 

ris independents per tal d'emprar en les análisis les espécies
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adequades; el fet de treballar amb material biológic, amb la com- 

plexitat que aixó implica, £a que lraplicació d’aquests criteris 

hagi d!ésser discutida en cada cas. 
ser important la possibilitat de fer unes primeres análisis qua- 

litatives en que hi participin totes les especies.

De tota manera no deixa de
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La matriu de dimilaritatsITT.P.

Reoreseniacions de la. matriu de dades: l'espai de 

referencia, técniques Q i R.
III.2.1.

La matriu de dades conté tota la informació que hom 

ha extret del sistema» de manera que només podran ésser esbrina
des les estructures del sistema que estiguin reflectides en la 

matriu de dades.

Una taula de nombres és iniractable si no es pren cap 

algorisme que permeti una visualització de les estructures que 

inclou. Aquesta visualització pot fer-se mitjangant dibuixos o 

representacions» o redulnt el nombre de parámetres de manera 

que es sintetitzi la informació.

Tant les files com les columnes de la matriu són vec- 

tors en l’espai que engendren les columnes o files, aixó dona 

una interpretació geométrica euclidiana a la matriu. D5 aquesta 

manera es poden considerar les files com punts o vectors en un 

espai de tantes dimensions com columnes iii hagi, i a l’inrevés. 

Cal recordar que en aquest treball les files són mostres i les 

columnes especies.

CATELL (1952) en un treball d’análisi factorial en 

psicología» doné els noins de técnica o mode R a l’estudi del 
conjunt de relacions entre parelles de carácters, i técnica o 

mode QáLcUi conjunt de relacions entre parelles d’individus. 

Aquesta nomenclatura ha passat a l’ámbit de 1’ecología assimi- 

lant especies a carácters i mostres a individus, de rAanera que
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les dues formes simétriques es poden definir de la segttent ma
nera:

Mode R.~ Estudi del conjunt de relacions entre parelles 

d'espacies.
Mode Q.— Estudi del conjunt de relacions entre parelles de 

mostres.

WILLIAMS & LAMBERT (1 959) i WILLIAMS, LAMBERT 8c LA
NCE (1966) donen els noms d'análisi 'normal9 a la corresponent 
al mode Q i análisi 'inversa9 a la corresponent al R.
& DALE (1965) introdulren els noms d’espai A a 19 engendra! per 

les espécies (i on es representen les mostres) i espai I a l'en- 

gendrat per les mostres (i on es representen les espécies), de 

manera que el mode R treballa sobre 15espai I i el mode Q sobre 

el Aj en els métodes d'ordenació és possible fer, peré, estudis 

R en 19espai A , i a 19inrevés, propietat que es comenta en el 
capítol III.3.2.

WILLIAMS

Cal recordar algunes consideracions ecolégiques so
bre la matriu de daues: en un inventari, el nombre de files pot 
augmentar indefinidament mentre hom vagi afegint mostres, el 
nombre de les qu ..ls no está afitat; aixó no passa amb les co~ 

lumnes, el nombre de les quals no podrá superar rnai 
que correspon al nombre d9espécies presents (tot i que hom pot 
afegir-hi tantes columnas nuiles -espécies no presents™ com vul- 

gui). Deixant de banda els delectes de mostratge, si. en cada 

mostra es mesura la preséncia de totes les espécies que hi són 

capturades, les mostres quedaran mes ben representades que les 

espécies, ja que aqüestes, en 19espai format per les mostres, 
están de fet en un subespai d'un espai teéric d!infinites di-

1 rnáxim
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mensions, una per cada possible mostra; la situació de les mos- 

tres en l'espai de les espacies és, en canvi, inamovible, car 

les espacies que es puguin trobar pósteriorment no afecten la 

situació de les mostres on no hagin estat capturades, i en afe- 

gir noves mostres, les anteriors, óbviament, no canvien de lloc. 

Tot aixd mena a pensar que són més ñiques en significa! les 

mostres (files) que les espécies (columnes), per tant, des del 
punt de vista ecológic té més sentit l'espai A que no pas l'I. 

Efectivament, les mostres són entitats comparables entre sí, i
el resulta! de la comparació pot teñir sentit ecológic; en les 

espécies aixó és més problemátic i sobretot de caire més par
ticular. En comparar mostres, hom compara situacions generáis 

de la comunitat, en el segon cas alió que es compara són les 

característiques particulars de dues espécies, amb la pega de 

més a més d'haver-hi biaixos de mostratge (tant técnics com 

estratégics).

Des del punt de vista matemátic no hi ha cap dife
rencia entre els espais A i I, peró la diferéncia de magnitud 

entre M (nombre de columnes) i N (nombre de files) afecta la 

significació de les mesures que hom pugui prendre entre parells 

de punts de l'espai; són més significatius els punts que están 

en lsespai de més dimensions, de manera que si el nombre de 

mostres supera el d:espécies, malgrat el que s’ha dit en el pa- 

rágraf anterior, serán més significativos (estadísticament) les 

mesures que hom pugui fer en l'espai I que les de l’espai A.
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Similaritats i distánciesIII.2.2.

De cara a obtenir les represen!acions sintétiques de 

la matriu de dades hom ha d'establir criteris que permetin repre
sentar de manera quantitativa les relacions entre les entitats 

ecológiques (espécies i pesques) que són els elements deis con-
Aquests criteris han de traduir-se en 

forma d'allunyament o apropament entre espécies o pesques; per 

aixé hom ha de prendre el conjunt de files o columnes i establir- 

hi relacions mitjangant criteris d'associació o diversificació.

junts de files i columnes.

Bis criteris de diversificació o associació s’han d£en~ 

tendre com un intent deestructurar el conjunt de files o columnes 

En general es tractará d'assignar un nombre real a cada parella 

d!elements, de manera que es doni una idea de com es relacionen. 

Per establir les estructures es poden fer servir diversos métodes 

que permetin agrupar files o columnes en relació a un criteri es- 

tablert (i que pot donar, com a resultat, una jerarquia).

Tot seguit es donen unes quantes definicions necessa- 

ries per la classificació deis diversos índejs de similaritat o 

distáncies que s!empraran en aquest treball.

1.- Distáncia és una mesura de dissimilaritat que pot ser defini
da de diverses maneres; en particular es diu que una distancia és 

métrica (i lrespai o está definida és un espai métric), quan com- 

pleix els quatre axiomas següents:

i) d(j,j!)^0; d( j , j)=d( j 1 , j 5 )=0 

ü) d(j,j E )=¿(j5 , j)
iil) Si j^jf, aleshores d(j,j?)J>0
iv) <3.(j,j’)^ ) + d(j? J") (desigualtat

triangular)

(propietat simétrica)
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No totes les mesures de dissimilaritat són métriques; 
les que no compleixen l!axioma iii) son anomenades semimétriques. 
En alguns casos 1!axioma iv) és substitult per un altre de mes 

restrictiu, anomenat de la desigualtat ultramétrica, el qual ens 

forneix una geometría on tots els triangles són isósceles:

iv!) d(j,j!)^sup(d(j,j[!),cL(j! , j'*))

com es veurá mes endavant, aquest axioma permet establir jera?- 

quies.

2.-~ s'anomena índex de similaritat a tot criteri d'associació 

que compleixi els següents axiomes:

i)
iii) q(jfj) = k

X>0
ü) q(j.j’) = q(j’.j)

Normalment k=i i q(j »j f) es positiu. Qualsevol distáncia d pot 
convertir™se en índex de similaritat £ent: 1-d. Un índex de si™ 

milaritat és una mesura de l'acord entre dos estats de coses (j 
i p); SNEATH & SOKAL (1973) els presenten com coeficients d’as™ 

sociació, i reserven el mot similaritat per conceptas mes generáis. 
Cal afegir que hom enten per índex ultramétric aquell que £a de 

la forma l~q(j,j’) una distáncia ultramótrica.

3.“ Coeficient de correlació o índex angular en general és un 

índex que compleix la propietat:

Aquest índex és la mesura del cosinus d'un angle, i és, dones,
Es pot considerar també com una distán™dibuixable en l'espai. 

cia sobre 1Jesfera unitat (distáncia esférica).
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Bis índexs de similaritat probabilística inclouen l'estadís-
Mesuren 1 • hetcrogeneitat (homogeneitat) 

o contingut d'informació de les particions dfun conjunt; permet 
establir jerarguies.

tica de la informació.

Tot seguit es detallen els punts esmentats. En gene
ral es donaran les equacions deis índexs de similaritat entre dues

:a el cas de les distancies cal adoptar la for
ma vectorial i les esmentades columnes es representaran com x i 2*

í i j!;columnes ,

I,- Distancies

La distancia euclidiana és la més usual de les dis
tancies; hom la defineix com la norma de la diferéncia de dos 

vectors:

(¡ 42d (x, y) =jjx~y¡ | ='x-x; producte
escalar)

i es calcula mitjangant 1*expressió (s5empra ara la notació rna- 
tricial (x=j=(k le

N 2)i‘W ia(j.í) =
i=1

El cosinus de l:angle que formen els dos vectors x i y (_j i j_!)
és:

x* yeos = fNÍIfyl
que també s5empraUna altra mesura de distancia, 

sovint, és la distancia xi guadrat; és la que es fa servir en
l'ariálisi de correspondéncies; hom la defineix cora la variáncia 

de la diferéncia de dos vectors:
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d(x,y) = var(x-y)

(on var = variáncia; cov = covariancia): var(x) = cov (x,x)

Si hom col-loca els punts a les distancies xi quadrat 
en un espai, ob’cé la representació euclidiana de 1; espai de la 

métrica xi quadrat. En aquest espai, el cosinus de l'angle de 

dos vectors és:

Gov(x>y) x
(var(x) var(y))^’

eos >íy =

és a dir, en la métrica xi quadrat el cosinus de l'angle de dos 

vectors és la correlació entre els dos vectors (en la represen™ 

tació euclidiana).

Amb notació matricial, (on el vector x és la columna 

k .)) la distancia xi quadrat es calcula mitjan-i = (;Vk2j
gant l'expressió:

. f • • •
Nj

N p !
d(iJ!) = (X(f(i/j)--£(i/j)) /f(i))*

i=1
N M

k = X S.-ü»
i=1 j=1

H
= k./k; k. = >_k.

V ’ 1 1.1
on: £(i)

J=1

i f(i/j) =

La distánc-a xi quadrat es pot entendre també com la 

dissimilaritat entre els perfils de ¿ i de (CORDIER, 1965; 
BEWZÉCRI, 1976).
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2*- índexs de similaritat

Són molt abundants, n8hi ha que treballen amb dades 

bináries (zeros i uns) i al tres amb dades de molts estats (cruan- 
En primer lloc es presenten els índexs del primer 

tipus coneguts com índexs gual.it atius.
titatives).

S'empra la notació de LERMAN (1970):

s - nombre de preséncies simultánies en ¿ i j? (1,1) 

t = nombre d'abséncies simultánies en j i | (0,0)
u = nombre de preséncies en j. simultánies amb ab- 

séiicies en j_! (1,0)
v = nombre d:abséncies en j simultánies amb presén

cies en j 5 (0,1)

es té, dones: s+t+u+v = N,

En general s i t són coincidéncies i per tant fonts 

d'associació; és, peró, discutible que s i t tinguin el mateix 

valor, en ecología generalment les coincidéncies positivas tenen 

mes significa! que les negatives, Alguns índexs de similaritat 

per aguest motiu no tenen en compte %, molts d'aguests responen 

a un mateix model:

q(j.j') = i/(i+id) (d = (u+v)/s)

1 és un nombre positiu: si 1=1 s * obté 1 * índex de DICE (1945), 
per 1=1/2 el de JACCÁRD (1908), per 1=2 el de SOKAL & SNEATH 

(1963) 1 .

Altres índexs en el cálcul deis quals no intervé 

t son oís de OGHIAI (1957), els de íOJiiCZYNSKl (1927) 1 i 2 etc.
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ndexs que computen les dobles abséncies 

en el cálcul d:afinitat nshi lia que les £an intervenir sumades 

amb les dobles presencies (en la forma s+t), al tres, en canvi,
Entre els primers 

alguns segueixen un model general semblant a 1*exposat pels ín
dex s sense t, és a dir, responen a la forma:

Entre els

no sumen els dos nombres de coincidéncies.

(d = (u+v)/(s+t))q( j »j') - 1/(1+Id)

De la mateixa manera 1 és un nombre positiu; si 1=1 

és 1»índex de S0KA1 & 3NEATH (1 963) 2, per 1=1/2 s'obté 18 índex 

de SOKAL & MICHENER (1958) i per 1=2 el de ROGERS 8c TANIMOTO 

(196o). Altres índexs amb la forma s+t que no segueixen aquest 
model son els de 0CJH1AI (1 957) 2, '"OKAL & SNEATH (1963) 1, i 

KULCZYNSKI (192 c 7 ^ 2./)

Indexs que tenen en compte t amb una forma diferent 

a s+t n’hi ha també ba^-tants. pero aquí se’n citará un de sol 
que és també el mes emprat; es tracta de 1síndex de DAGNÉLIE 

(1960) que es calcula mitjangant l’equació:

st- ’UVq(j ,j) = -- '“"'i
((s+v) ' s+u) (t-nv) ( t+u) )2

Aquest índex es coneix també peí nom de 

ció de punt’ i els valors que dona varíen de ~1 a +1 . 
ral quan _s i _t s* assemblen 15 índex creix, de manera que si £ és 

petit respecte t (situació molt freqüent en ecología), les dobles 

presencies pesen, mós cue les dobles abséncies cora a font d8 afini- 

tat, i a 1■inreves (per exemple en casos de gran homogeneitat 
faunística).

coeficient de córrela™
En gene™
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GOWBK (1971) proposá un índex general de similaritat 

aplicable a dades quantitatives o qualitatives} de fet molts deis
L 5 eguacióíndexs de similaritat son casos particulars d’aquest.

que permet calcular-lo és:
N

5 w.y ijj ijj
s.

1=1q(jJ') = N
— ijj

i=1

un parámetre (pes) que val 1 en les comparacions que 

hom considera valides i zero en cas contrari.
. es calcula:

on v/ :9 esijj
En el cas de les

dades quantitatives sijj

lA, )= ( le. .V * 1J 1Js. . 
IJJ1 1

on R. és el rang de variació de la fila i. s.1 — 2
i 1; rang de variació que coincideix amb el de 1?índex: sero per 

la máxima dissimilaritat i 1 per la identitat. Quan

varia entre Oij j';

val 1w
ijj

oer tot i_, j i | i hom treballa amb dades qualitatives de dos 

e^tats, aquest índex coincideix amb el de JACCARD (1908).

3.-- Coeficients de correlació

El coeficient de correlació és, de fet un cas parti™
El més ernprat és el coeficient de 

correlació lineal de Bravais-Pearson, i es defineix com la cova-
cular d!índex de similaritat.

riáncia dividida per la mitjana geométrica de les variáncies 

(aquest índex ja ha estat citat en parlar de la distancia xi 
quadrat), El rang de variació varia entre -1 i +1; quan és zero 

implica independencia (de les dues columnas j. i ), si val -1 

vol dir dependencia total amb relació decreixent i si val +1, de™ 

pendéncia total amb relació creixent. És un índex centrat i re-
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En alguns casos (MARGALEF & GANZALEZ-BERNÁLDEZ, 1969) pot 
ésser útil fer servir 1?índex centrat perd no reduit, aleshores 

hom elimina el denominador, resi:a, dones, la covariancia.

duit.

El coeficient de correlació és especialment emprat
en alguns models dianálisi d5 inercia (análisi de components prin- 

El problema més greu que presenta ve de l’exigéncia decipals).
linealitat que poques vegades es dóna en la natura; sovint hom 

empra transformacions (sobretot la logarítmica) que permet, al~
menys, estabilitzar les variáncies.

4.™ Indexs de similaritat probabilística.

Són mesures d'informació (desondre, variáncia, con- 

entropia etc.) entre dos o més entitats (coluirmes de la 

S'utilitzen en la classificació i en motiu
fusió
rnatriu de dades). 
d'esser un métode molt específic es presenta en III.3.1.1.

Finalment cal afegir que hi ha molts altres indexs 

de similaritat i distáncies, que en aquest treball no es fan ser- 

Els més importants d'aquests són els indexs de similaritat 

no paramétrics (de spearmg.n i de ICendall), els quals són molt 
utils; en el cas present Ja seva utilitat está rninvada per la 

gran quantitat de zeros oye hi ha en la matriu original de dades 

treballada aquí.

vir.

Una análisi fnchaustiva deis diferents indexs de simi
laritat qualitatius apljcats a 1’análisi d’inércia, ha estat £eta 

per BLANC & alt. (1976^.
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La raatriu de similaritats o distancies.III.2.3.

A partir del conjunt de files o columnes de la matriu 

de dadas i un deis criteris de similaritat (índex o distáncia) 

que s’han descrit préviament, hom pot construir una matriu que 

s'anomena de similaritat o distáncia (segons el criteri emprat). 
Aquesta matriu és quadrada, d'ordre N sí s?ha partit del conjunt

partit del conjunt de columnes. L'element 
d5aquesta matriu és igual a q(i,j), és a dir, a la similaritat

de files i M si sJha ■
a. . 
ij

(o distáncia) entre els elements i i ¿ del conjunt de files o co-
Del fet que tots els criteris de similaritat o distáncia 

siguin simétrics se'n desprén que la matriu també ho és. 
cas de les distáncies la diagonal principal será de zeros i, nor- 

malment, en el cas de similaritats será d'uns (vegeu axiomes cor- 

responents).

lumnes.
En el

La matriu definida d*aquesta manera és una síntesi de 

les dades feta a través deis criteris de similaritat o distáncia 

elegits, i tota análisi posterior es fa a partir d®aquesta matriu; 

dit d’una altra manera, la matriu de similaritats o distáncies 

substitueix les dades i aqüestes no tornen a actuar.

Els métodes d'análisi de dades, dones, actúen sobre 

aquesta matriu i, de diferents maneres, n'obtenen una simplifica- 

ció, en forma de agrupacions, análisi de tendéncies etc 

met de visualitzar de manera senzilla les característiques princi
páis del sistema que representen.

que per-• f

Hom pot considerar que el treball de tipus biológic 

s'interromp en arribar a aquest punt. S'iia acomplert una primera 

etapa que va des del mostratge fins a l'establiment deis criteris



-73”

La segona part vindrá en el moque donen pas a l'estadi actual.
interpretació deis resultáis que s'obtinguin en l'a-ment de la 

nálisi.

L'actuació deis diferents métodes d'análisi de dades 

sobre la matriu de similaritats o distáncies és diversa; no té 

res a veure un métode de classificació jerárquica amb una análi- 

si d'inércia; el primer consisteix en optimitzar un sistema d’e- 

liminar informació tot conservant-ne una part; en general hom pot 

considerar que en £er una classificació jerárquica» bom substitu- 

eix la matriu de similaritats o distáncies per una altra del ma- 

teix ordre que conserva els nombres mes grans (en el cas de les 

similaritats) o mes petits (en el cas de les distáncies) mentre 

que la resta es simplifica de manera que permeti la jerarquitza- 

ció deis elemtnnts.

L'análisi d'inércia recorre a métodes mes sofisticats 

d'algebra matricial» go és, la diagonalització de la matriu, que 

en definitiva és també una substitució de l’esmentada matriu per 

una matriu diagonal; en general per l'explicació d'aquests méto
des cal entendre la matriu com una forma quadrática definida sobre 

l'espai de referéncia (III.2.1.).
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III.3. Análisi de dades

L9análisi de dades consisteix en optimit£.ar una sirn- 

plificació de la matriu de dades. Aquesta simplificació pot fer- 

se a partir de la própia matriu o mitjangant la representació ge
ométrica descrita en III.2.1. Els métodes d3análisi de dades són 

descriptius i no explicatius, aixó £a que siguin problemátics els 

que exigéixen fortes hipótesis prévies, mes aaients per models de 

simulado que no per la descripció dfun sistema del qué, en prin- 

cipi, no sesn sap res, i del qual, dones, no es pot fer cap hipó
tesi de quines són les seves propietats (per exemple distribucio- 

nals). La simplificado está justificada per dos motius: per una 

banda la impossibilitat humana de comprendre directament informa
do multdimensional, i per l'altra perqué aquesta informació es
tá barrejada amb soroll i cal trobar métodes óptims per discrimi
nar-dos i mesurar-ne les quantitats. En general un métode d*op- 

timització consisteix a fer paleses les estructures repetitives 

d'un sistema i eliminar-ne les contingents, sota la hipótesi, ám- 
pliament acceptada peró discutible, que les primeres són engen- 

drades per factors deterministes del sistema mentre que les segó- 

nes són situacions molt particulars o desviacions atzaroses deis 

factors esmentats. Aquests métodes operen sobre la matriu de si- 

milaritats o distancies. Diversos autors, especialment franceso^ 

han tractat de manera general 1*análisi de dades: DENIAU & LEBART, 
(1969), BERTIER 8c BOUROUCHE (1 975 ) , . CAILLEZ 8c PAGÉS (1976), DAGET 

(1976), DIDAY & LEBART (1977) etc. De lfestat espanyol cal citar 

especialment les aportacions de GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ.

Els métodes d5análisi de dades es poden dividir en 

dos tipus: análisi de grups i análisi d5inercia, que també es po
den designar amb els termes més generáis de classificació i orde- 

nació respectivament.
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III.3.1. Análisi de grups (classificació)

S'entén per classificació el reconeixement de grups
Els conjunts

que aquí es classificaran són els de files i columnes de la ma-
Des del punt de vista geométric la classificació

entre els elemenis que formen part d'un conjunt.

triu de dades.
es pot entendre com el reconeixement d!agregáis de punts en un 

espai multidimensional; els punts són, en aquest cas, els elements 

del conjunt de files o columnes i la forma de representació pro- 

vé de la matriu de similaritats o distáncies. De fet l'objectiu 

de la classificació és justament aquest i no la detecció d'estruc
tures, tan diferenciades com es vulgui, la característica de les 

quals no siguí poseir una més gran densitat de punts (per exem- 

ple zones amb punts a l'atzar o cadenas de punts). En alguns ca
sos s'ha plantejat la generalització del reconeixement de les es
tructures d’un núvol de punts a totes les propietats possibles, 

i construir, dJaquesta manera, retines o analitzadors generáis 

d1estructures de diversos tipus (DIDAY, 1971 i 1972).

En general qualsevol classificació comporta dos pasos: 
en primer lloc l'elecció dsun índex de similaritat o una distan
cia i en segon lloc un algorisme ds agregado que és el métode que 

permet detectar grups a partir de la matriu de similaritats o dís-
obtenir la representació sintética de les da-táncies, i, dones 

des.

Hi ha molts tipus de classificacions, de manera que 

fins i tot alguns autors s'han plantejat la 'classificació de 

les classificacions! (GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ, 1970); les sistematit- 

zacions fetes són diverses, aquí es segueixen les de GONZÁLEZ- 
BERNÁLDEZ (1970), SNEATH & SOKAL (1 973) i BENZÉCRI & alt. (1 976).
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Molts altres autors, peró, s’han plantejat la 

ñera prou general, per citar tan sois els llibres: BONNER (1964),
1973), BIJNEN (1974), DU- 

EVERITT (1974), GLIFFORD 8c STEPHENSOí (1975), 
HARTIGAN (1975), GNANADESIKAN (1977) ultra els ja citats. Cal dir, 

de passada, que existeix una certa confusió en el significat deis 

mots, classificació, agrupament i agregació, aquí es segueix la de 

GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ (1970), tot i que d’altres autors han proposat 

solucions diferents (DAGNÉLIE, 1975).

classificació de ma

lí ERMAN (1970), CORMACK (1971), ANDERBERG 

RAND & ODELL (1974),

Els resultats de l'aplicació dsaqüestes técniques ve 

donat per tres factors independentsf les dades, 1"Índex de simila- 

ritat o distancia escollit, i el criteri dsagregació (algorisme). 

Els dos darrers són elecLius i la utilització errónia o elecció 

inadequada pot menar a resultats absurds; de fet hi ha diversos es
tudia en aquest sentit, especialment en alió que fa referencia al 
criteri de similaritat: DAGNÉLIE (1 965), CLIFFORD & STEPHENSON 

(1 975), BLANC & alt. (1 976), CAILLEZ 8c PAGÉS (1976). 
ja s’ha fet una introducció a les distancies i similaritats, tot 

seguit es comenten els algorismes més importants.

En III.2.2.

III.3.1.1 .Algorismes

Els tipus de métodes es poden dividir en tres, el 
primer deis quals és forga diferencial deis altres i inenys sofis- 

ticat:

i) Tócniques visuals 

ii) Tecniques d5agregació 

iii) Tecniques jerárquiques
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i) Técniques visuals. En totes elles l’objectiu és representar 

gráficament les relacions més intenses (superiors a un límit fix) 

entre els elements a classificar tot rebutjant les altres, 

a) Diagrama d’enreixat.(trellis diagram). Consisteix en la reorde- 

nació de la matriu de similaritats (o distáncies) de manera que 

els valors máxims (o mínims) quedin el máxim d'aprop possible de 

la diagonal principal. Cada element de la matriu es pot pintar a 

aleshores amb cmbrejat proporcional al grau d’afinitat o proximi- 

tat i visualitzar d9 aquesta manera els grups, que corresponen a les 

variables que formen els núvols més foscos. És un métode forga em- 
prat per bentólegs (SANDERS, 1959; WIESER, 1960; NICHOLS 8c ROWE, 
1977 etc.) tot i que també el fan servir en altres tipus de comu- 

nitats (CHARDY, 1970) i fins i tot en peixos (DAY 8c PEARCY, 1968).

b) Grafus de similaritat o 

sentades per punts són unides per línies de gruix proporcional a 

la forga del lligam; d9aquesta manera apareixen xarxes que reflec- 

teixen l'estructura del núvol (ALCARAZ 8c alt.,1975; LLEONART, 1977)«

!.correlogrames9. Les variables, repre-

1951). Consisteix enc) Arbre de longitud mínima. (FLOREK 8c alt 

la construcció d'un grafus conex sense cicles que relacioni tots 

els elements de manera que existeixi un sol camí per anar d'una va
riable a una altra i que aquest camí siguí el més curt possible 

(suma de les distáncies mínima -o afinitats máxima-). Pot teñir 

interés en alguns casos: GOWER 8c ROSS (1969), ROUX 8c ROUX (1973),

• f

ROUX 8c alt. (1 573).

Cal fer alguns comentaris abans d9 entrar en els altres dos 

tipus: SNEATH 8c SOKAL (1973) donen vuit trets básics amb els quals 

és possible de definir gran part deis algorismes de classificació. 

Cadascún d9aquests trets básics presenta dues opcions contráries 

(obligatóries i mútuament excloents):
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Agiomeratiu - Divisiu 

jerárquic - No jerárquic 

Sense solapamant - Amb solapament 
Seqüencial - Simultani
Amb criteris locáis - Amb criteris globals 

Solució directa -- Solucions iteratives 

Amb pes - Sense pes 

No adaptatiu - Adaptatiu

1
2
3

5
6
7
8

Des d'aguest punt de vista es poden engendrar fins a 

256 rnodels diferente de técniques, que, naturalment, la majar part 

no tenen interés; de fet, a la práctica aquests trets no tenen 

tots la mateixa importáncia ni tampoc són absolutament independents 

el segon és, de molí, el més emprat per dividir les técniques de 

classificació en dos grans grups: jerárquiques i no jerárquiques o 

d’agregació (GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ, 1 970); en les primares Iiom opti~ 

mitza la via d'obtenció deis grups mentre que en la segona la co
sa optimitzada és una propietat determinada d’un grup d'elements 

(LANCE 8c WILLIAMS, 1 967).

ii) Técniques d•agregació (no jerárquiques). El resultat de l8a“ 

plicació d'aqüestes técniques és un conjunt de grups, sovint amb 

mesures de variáncia interna 

RUBIN, 1967; SCOTT 8c SYI'ÍONS, 1971). 
són molt diferents deis jerárquics i ssapliquen a diferents pro- 

Normalment cal determinar !a priori? el nombre de grups 

a formar pero en alguns casos pot ser prou sofisticat com per au- 

tomatitzar l'óptim de grups per cada cas i ádhuc deixar els ele- 

ments més diversos aillats sense incloure en cap grup (FLOS, com. 
pers.). Hi ha diversos algorismes per aqüestes técniques les quals 

usualment treballen amb un métode de centroide (HYVARINEN, 1962;

variáncia intergrups (FRIEDMAN 8c 
Generalment aquests métodes

blemes.
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BONNER, 1964; BALL & HALL, 1965; FORGY, 1965; DIDAY, 1971 i 1973; 

FLOS, 1976). Els principáis avantatges que presenten aqüestes 

técniques són: estalvi en el temps de cálcul (més rápides que les
jerárquiques), peró'sobretot el ésser, generalment iteratius i a- 

daptatius (GARCIA-NOVO & WISHART, 1972
meten un joc de trasladó de centroides i moviments deun grup a 

l’altre deis elements que £a que els grups 'aprenguin 

que es va avanqant en l'análisi. 

menys informació que que els de les técniques jerárquiques (de fet 

corresponen a un tall transversal dsun dendrograma) i són especial, 
ment adequats en els casos en que es disposa de molts elements per 

classificar, cadascun deis quals contingui poca informació (molts 

punts en un espai de poques dimensions), de manera que en aplicar
elements perden individualitat i nornés són identi

ficados com a pertanyents a un grup (Ies técniques jerárquiques 

conserven la individualitat deis elements).

en diuen relocatius) per-

a mesura
Els resultatas contener, peró,

el métode els

Les dades emprades en aquest treball, i en general les 

dades ecológiques, són riques en informació i poques en nombre al 
nivell que es considera, ssha preferit, dones, emprar tan sois les 

classificacions jerárquiques.

Una estructura jerárquica del con-iii) Técniques jerárquiques. 
junt J és un conjunt de parts de J que verifica (BENZÉCRI, 1976):

1 J pertany a la jerarquía
2 Tot conjunt format per un sol element pertany a la

jerarquía
3 Si dos conjunts de la jerarquía no són disjunts,

aleshores l8un ha d5 estar dintre l'altre.
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Freqüentment les classificacions jerárquiques sénagio- 

raer at ives , és a dir, es parteix de tots els elements separats i a- 

caba amb tots els elements reunits en un sol conjunt; normalment, 
a la práctica, s'empren sense solapament (amb solapament implica 

no verificar la darrera condició de les esmentades abans) tot i que 

les classificacions amb solapament poden ésser ütils en alguns ca-
Usualment són métodes seqttencials, 

directes i no iteratius (SNEATH 8c SOKAL, 1 973).
sos en ecologia (LLORIS, 1977). 
locáis

Una classificació jerárquica es presenta en forma de 

dendrograma o arbre, aixó es un grafus de dos dimensions, amb tants 

caps com elements hi ha per classificar, connex, sense cicles i 

divisions dicotómiques; generalment va provei’t d’una escala que 

permet de saber a quina similaritat o distáncia s’uneixen (o sepa
ren) dos grups.

Les técniques de classificació jerárquica provenen de 

la taxonomia (CZEKANOWSKI, 1 932; SNEATH, 1 957; SOKAL & MICHENER,
1 958; ROGERS 8c TANIMOTO, 1 960; SOKAL & SNEATH, 1 963; CAR'MIGHAEL & 

SNEATH, 1969; SNEATH & SOKAL, 1973; etc.) peró es poden aplicar 

els mateixos o semblants criteris a les comunitats d5organismes 

substitulnt carácters per espécies i individus per mostres; d'a- 

questa manera aquests métodes han estat emprats en ecologia, espe-
cialment en fitosociologia (JACCARD, 1908; COLE, 1999; WILLIAMS & 

LAMBERT, 1959; DAGNÉLIE, 1965; ORLÓCI, 1966; WILLIAMS & alt., 1965 

ROUX & ROUX, 1 967; GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ 8c alt., 1 969; GARCIA-NOVO &
1976, ORLÓCIt 

Alguns autors han ge-
WISHART, 1 972; BLANC 8c LAUREC, 1 976; BERTHET 8c alt.
1978; WHITTAKER, 1978; GOODALL, 1978 etc.), 

neralitzat les técniques jerárquiques i n’han formalitzat els mé
todes, especialment SOKAL & SNEATH (1963), WARD (1963), LANCE & 

WILLIAMS (1 967), SNEATH 8c SOKAL (1 973) i BENZÉCRI & alt (1 976).
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Existeixen també gran nombre.de treballs que tracten ds aspeetes 

més particulars deis algorismes (FAGER, 1957; SOKAL & ROHLF, 1962; 
EDWARDS Se CAVALLI-SFORZA, 1 965; WISHART, 1969; FARRIS, 1969; LEE™ 

MAE, 1970; WISHART, 1971; HARTIGAN, 1975; GOODALL, 1978; etc.).

Qualsevol índex de similaritat permet 1'estructuració 

jerárquica del conjunt, tal com s’lia definit. 

endavant, ni ha diverses maneres de construir una jerarquía a par
tir dsun índex, o siguí, d’extendre la definició d'índex (válida 

tant sois per elements) ais conjunta de la jerarquía; hom dirá 

aleshores que 1'índex mesura la jerarquía i s'anomenará jerarquía 

indexada. Segons que lsíndex generalidad siguí ultramétric o no, 
jerarquía será monótona o no; s'entén que una jerarquía indexa

da és monótona quan donats dos conjunts de la jerarquía i lEun es
tá contingut en l!altre, 1!índex del petit és més gran que 1'ín
dex del gran.

Com hom veurá més

la

Un algorisme d! agregado és una manera d’extendre un 

índex de similaritat ais conjunts de la jerarquía (grups); en al- 

guns casos 1'índex generalitzat es converteix en ultramétric (mal- 

grat el primitiu no ho Eos), en aitres casos aixó no passa i la 

jerarquía obtinguda no té perqué ésser monótona.

El grup dJalgorismes més important és el que SNEATH & 

SOKAL (1973) designen sota l'acrónim de SAHN (Sequential, Aglome- 

rative, Hierarguic, Nonoverlapping clustering methods). 
present treball es £an servir sis deis algorismes que s'inclouen 

en el SAHN i que es descriuen tot seguit fent servir les nomen
claturas de SNEATH & SOKAL (1973) i BEwZÉCRI (1976).

En el
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Agregation suivant le saut1 SLC (Single Linlcage Clustering. 

mínimum) Hom uneix les dues particions (grups) per ais quals és 

máxima la similaritat (o mínima la distáncia) entre els dos ele- 

ments més similars (o més próxims) de cada partició. 

gorisme té sobre l?espai un efecte de contracció, de manera que 

és difícil la incorporació deis elements més aiHats. Aquest al-

Aquest al

gor i sme fa la transformació ultramé trica, de manera que permet 
obteñir jerarquies monótones. PRITTCHARD & ANDERSON (1971), ROUX 

& ROUX (1 973) i CLIFFORD Se STEPHENSON (1 975) troben poc eficag 

aquest métode, el qual es defensat per JARDINE & SIBSON (1968).

2.- CLC (Complete Linkage Clustering. Agrégation suivant le dia- 

Métode introdult per MAcNAUGHTON™SMITH & ale. (1 965); hom 

uneix els dos grups (o particions) per ais quals és máxima l'afi- 

nitat (o mínima la distáncia) entre els dos elements més dissí- 

mils (més allunyats) de cada una de les particions. 

pai té efectes contraris a 1?anterior, és a dir, el dilata} és 

dones molt fácil la incorporació d'elements aillats i per tant 

a l’inrevés de lsanterior algorisme, aquest té tendéncia a super- 

agrupar els elements. és un algorisme ultramétric.

métre)

Sobre l'es-

3.“ UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using arithmetic Avera-- 

Agrégation suivant la distance rnoyene) En aquest métodeges.
i en tots els que resten l’unió ssaconsegueix amb la participa- 

ció de tots els elements de les particions que sshan d’unir. En
aplicar aquest algorisme hom uneix les dues particions del con- 

junt per ais quals és máxima la mitjana aritmética de totes les 

similaritats (mínima en el cas de les distancies) entre cada un 

deis membres ce cada partició aínb tots els de l;altra. Aquest al
gor i sme (com tots els que resten) és conservatiu respecte l'espai.
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¿i.~ UPGMC (Unweigiited Pair-Grup Centroid method). 
i els que resten fan servir el raétode cel centroide, introduSt per 

SOKAL & MICHENER (1958), el qual consisteix en representar cada 

partició per un punt o element (centroide), 

risme present, hora uneix les dos particions o grups els centroi
des de les quals són més propers o similars; el centroide que re
presentará al nou grup es colloca sobre la recta que uneix els 

dos centroides vells, i a una distáncia (o similaritat) d’ells 

inversament proporcional al nombre d'elements de qué constaven. 
Aquest algorisme no introdueix la desigualtat ultramétrica, de 

manera que els dennrogramen no tenen perqué ésser monótons,

Aquest métode

En el cas del algo-

5.- WPGMC (Weighted Pair-Group Centroid Method) De la mateixa 

manera que en 1’anterior, hom uneix grups o particions amb els 

centroides més similars o propers; el nou centroide es cogioca
sobre la recta que uneix els vells i en posició equidistan! in- 

dependentment deis elements de qué constin les particions. LANCE 

& WILLIAMS (196?) l’anomenen el métode de la mediana, i també 

No introdueix la desigualtat ultramétrica.GOWEE (1967).

Aquest método introduit per WILLIAMS, 
LAMBERT Se LANCE (1 966), forma part del grup d! algorismes SAHN peró 

es molt diferenciat deis que s5acaben d3exposar; entre altres co
ses implica 1'utiliisació d’una distáncia molt específica, 

gorisme es pot considerar com un métode de centroide, 
que es presenta aquí és per aplicar a dades bináries (preséncies- 

abséncies).

6.™ Análisi drinformació.

L ! al~
El inodel

Hora empra una distáncia que és una mesura df informa
ció entesa com a desondre, variáncia, confusió, entropía etc.
Es defineix la quantitat de desordre existent dintre un grup o



-84-"

conjunt de coiumnes) cora:partició (es a dir, an

N
aiL)'ln (tL - aiL)JH = N-t • 1 n t - 

jj Jj Jj .1 '
t -■ ln a. +a.T

lL LlL
1=1 -

N = nombre de files de la matriu original de dades.
L = nom convencional del grup de coiumnes considerat 

del qual se5n mesura el desordre.
= nombre de coiumnes del grup L.

= nombre de coiumnes de L que tenen incidéncia 

positiva (presencia) a la fila i..

on:

1
a‘T

lL

L'algorisme de classificació consisteix a unir les 

particions (que poden estar formades per un únic element) per les 

quals és mínim l'augment d1 informado; es a dir, s'uneixen els 

dos grups L i K pels quals l’increment dfinformado definit com:

H = H ... . hk
L+K

sigui mínim.

Cal afegir algunes coses sobre els algorismes de clas
sif icació. Els íAÓtodes de centroide (UPGMC i WPGMC) tenen interés 

conceptual ja que el centroide, en éssor expressat en forma de 

vector com un element més, dóna noticia del lloc que ocupa el grup 

a qué representa dins l'espai; en motiu del sentit que pugui teñir 

cada una de les dirnensions aquesta interpretado pot ésser enriqui- 

dora: per exemple, en classificar per un métode de centroide espé-
cies definides en l'espai de les mostres, els centroides són espé- 

cies fictícies definides per un vector que indica les preséncies, 
nombrositats etc. dfaquesta ’espécie en el conjunt de mostres, 
de manera que es pot cartografiar i donar la distribució de 'l'espé-
cieE .que representa el grup. UPGMC i WPGMC donen idéntica resultats 

quan s'empra un índex de similaritat qualitatiu.
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SignificacióIII.3.1.2,

La quaütat d;un arbre o dendrograrna o de qualsevol 
altre sistema ae grups, cora a simplificació d’una matriu de re- 

lacions bivariades és quelcom que, per diversos raotius, cal que 

siguí conegut en primer lloc per saber fins a quin puní una de
termine ¿a classificació és una representació fidel de la matriu 

de similaritats o distancies i en segon lloc per fer la tria óp
tima entre els diversos models d’agrupament. SNEATH & SOKAL 

(1973) es plantegen i estudien exhaustivament sis preguntes que 

són les següents:

1. - Qué és una bona classificació?
2. - És la classificació A millor que la B?
3. - Cora són de semblants dues classificacions?
4. - Existeix alguna estructura significativa en un conjunt d’ele

menta per classificar?
5. - Difereixen dos o més grups, construits per un procediment an

terior, en les noves propietats observades?
6. - Difereixen dos o més grups, construits per análisi de grups,

en alguna de les propietats emprades per classificar- 

los?

Les tres primeres preguntes són molt generáis mentre 

que les tres darreres están orientades cap a la taxonomía numé- 

Per tal d5 estimar la bondat de la classificació SOKAL & 

ROHLF (1962) desenvoluparen el métode de la ’correlació cofené
tica5 , més tard analitzat en profunditat per FARRIS (1969). El 
métode consisteix en reconstruir la matriu de similaritat o dis
tancia a partir de la informació continguda en 15arbre; aquesta 

nova matriu s'anomena matriu cofenética; aleshores es calcula el 
coeficient de correlació lineal que hi lia entre la matriu de si-

rica.
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milaritats o distáncies origináis i la cofenética, a partir deis 

elements de posició idéntica en totes dues matrius; aquesta cor- 

relació és la correlació cofenética. Bis valors més freqüents 

osciflen entre 0.6 i 0.95 (SNEATH & SOKAL, 1973). Altres mesures 

• de la bondat de la simplificació han estat proposades per JARDI- 

NE & SIBSON (1968) i HAETIGAN (1 975).

El métode de la correlació cofenética és també útil 

per comparar classificacions ..entre si, com ha fet BOYCE (1969) i 

ádhuc es poden emprar els propis métodes de classificació jerár
quica per simplificar una matriu de correlacions cofenétiques 

(no la matriu cofenética) entre parelles de classificacions.

Un altre aspeóte que cal considerar és la qualitat 

de la informació aportada per l’arbre. 
horn preten classificar no apareixen en grups sinó encadenáis, és 

formen pocs o un sol grup; aixó pot ésser degul a dues 

causes: a) que realment els elements a classificar poseeixen a- 

questa estructura que es reflecteix fidelment en l'arbre i b) el

A cops els elements que

a dir

métode emprat subagrupa els elements i en definitiva 15 estructu
ra situació extrema per 

En qualsevol cas una cías-
ra mostrada no és més que un aparat. 

l'altra banda és la superagrupadó. 

sificació que no agrupi no és útil en absolut, i si hom estima 

que és el reflex de la situació real, ha de rebutjar els métodes 

de classif icació per ahalitzar el sistema. LANCE 8c WILLIAMS (1967)
han estudiat exhaustivament aquest problema.

La correlació cofenética i la qualitat deis grups for- 

mats poden dir coses molt diferente d'una mateixa classificació. 

Pot passar que una correlació cofenética molt alta correspongui 
a una classificació que ha encadena! els elements sense arribar a
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agrupar-los; també és possible, 

dir,
i freqüent, el recíproc, és a 

que una estructuració jerárquica clara amb els grups molt 
diferenciáis siguí invalidada per una correlació cofenética bai-
xa.

En els arbres, els grups reais es detecten amb les 

algades relatives de les dicotomías; per aixó cal teñir en compte 

la significació de lsíndex de similaritat o distáncia emprat, co
sa que permet de veure la importáncia relativa de les diverses 

divisions. Per determinar guins són els grups óptims es fa una 

recta transversal a la jerarquía a un nivell determinat de 1*ín
dex (escala lateral), hom té aleshores tans grups com branques 

de la jerarquía lia tallat la recta; de tota manera no sempre es 

poden establir els grups mitjangant un procediment tan simple.
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III. 3.2. Análisi d?inércia (ordenació)

El orocés d'arranjar mostres o especies al llarg dfun 

eix re? el nom d5ordenació (GOODALL, 195a; BRAY Se CURTIS, 1 957).
En fitosociologia, ordenació és sinónim d”análisi de gradients; 

quan l‘eix on es disposen ordenades mostres o espécies és un gra- 

dient ambiental, hom fa 1*análisi directa de gradients; si l’eix 

és cjuelcom més abstráete, obtingut a partir de la direcció de va- 

riació de la comunitat, hom fa 15análisi indirecta de gradients
Alguns métodes u’ordenació indirecta són tam

bé coneguts com métodes d!análisi drinércia, i tenen com a objec- 

tiu l'obtenció de representacions sintétiques de grans conjunts 

de valors numérics; dit d1’una altra manera, es tracta de simpli
ficar un sistema multivariat, expressat com un núvol de punts en 

un espai multidimensional (III.2.1.) de forma que pugui ésser des- 

crit amb un nombre ¡nínim de dimensions que conservin, albora, el 
máxim d!informació sobre el sistema.

(WHITTAKER, 1978).

Básicament el mecanisme operatiu consisteix en un 

canvi de base de I5espai multidimensional original definit en III.
de manera que alguns deis vectors de la nova base s^orien- 

tin en les direccions que són preferents en el núvol de punts, és 

a dir, les direccions on el núvol acumula més inércia o variáncia

2.1 ♦ 1

(que en aquest cas s:han de considerar sinónims). Naturalment un 

sol vector de la nova base s?orientará segons la direcció prefe- 

rent del núvol, un altre vector ho fará en la direcció en qué el 
núvol acumuli més variáncia i sigui ortogonal a i?anterior i ai- 

xí successivament. De manera ideal, dones, uns pocs vectors de 

la nova base acumularan ells sois gran part de la inércia total
del núvol; hom desprecia la resta de dimensions i pot descriure 

el núvol de punts amb forga fidelitat emprant un espai de moltes
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És per aixó que tambémenys dimensions que no pas 15original, 

es defineixen aquests métodes com la col-locació d'un núvol de 

punts en un sutespai de dimensió reduida (CHAEDY, GLEMAREC &
LAUREO, 1977).

El sentit de lr aplicado deis métodes d'análisi d!i- 

nércia rau en la hipótesi que un sistema (en aquest cas la dis- 

tribució espacial de les espécies d'una comunitat) está sotmés 

de manera important a un curt nombre de parámetres que són els 

que condicionen en gran part el comportament del sistema; aquests 

parámetres no son sempre observables en les dades de manera di
recta (és a dir en l’espai original), i no obstant aixó són as- 

similables a les principáis direccions d'inércia del sistema.
De cota manera cal dir que aixó no és sempre així, i que a cops 

direcció de máxima variáncia no correspon a un parámetre li
sie o tangible del sistema sinó a un concepte més abstráete po-ró 

també real, no mesurable directament (per exemple eutroficitat,

la

maduresa etc.); a cops peró aquesta direcció privilegiada pot 
respondre a situacions menys clares i ésser difícil i ádhuc im-

De fet en l'análisi d'i-possible d*esbrinar-ne el significat. 

nércia, hom simplement t.roba les direccions preferents del nú
vol i en quantifica la Inercia; que corresponguin o no a paráme
tres del sistema és una cosa menys sensilla.

En fer l'análisi d'inércia, hom aconsegueix, d!alguna 

manera destriar el soroll de la informado (dit d'una altra ma
nera, alió que és contingent o atzarós d5 alió que és general i

No sembla que es pugui dir, peró, 

que les dimensions que acumulen més inercia siguin les úniques 

que continguin informado, mentre que la resta solament és so
roll; sembla més edequat pensar que les primeres contener una

predictible, en el sistema).
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proporció menor ele soroll. 

més endavant en el capítol de significació (111.3.2.4.).
Aqüestes qüestions són discutides

L’análisi d’inércia té 15origen en l’análisi facto
ría clássica (de factors comuna i específics) creada i perfecci
onada per Spearman, Thurstone i Burt; aquest métode parteix d’un 

model lineal ¡noli restrictiu (exigeix de les dades unes propie- 

tats distribucional que rares vegades es poden assolir); a més 

a més l’análisi factorial té objectius de predicció o explicació 

mentre que els de l’análsi d5 inercia són de descripció.

Hi ha tota una colla de métodes d’análisi d’inércia 

que responen de fet a un mateix model que LEBART & FÉNELON (1971) 

anomenen Análisi General, 
específics a partir de l’Aaálisi General compromet tres opcions:

La diversificació de rnodels i métodes

i) Elecció d’una métrica 

ii) Elecció d'un origen 

iii) Adjudieació, o no,de pes ais punts

Tres són les análisis d’inércia més importants que 

s’obtenen a partir de 1JAnálisi General: l’análisi de components 

principáis (HOTELLING, 1933), l’análisi de correspondéncies (C0R- 

DIER, 1965) i I 1análisi de coordenades principáis (GOWER, 1966). 
Altres métodes d’análisi d’inércia no tenen tanta importáncia i 

molts d’ells s’han de considerar com lleugeres rnodificacions 

deis tres tipus esmentats (per exemple l’análisi de covariáncies 

parcials o l’análisi de rangs).

El procediment de canvi de base de l’espai és fo~ 

namentalment el mateix en les diverses análisis: consisteix en 

la diagonalització de la matriu de la métrica (o de similaritat),
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és una operació que es pot enunciarDiagonalitzar una matriu 

de la següent manera: si S és una matriu (m x m) simétrica (en 

aquest cas és la matriu de la métrica), hi ha una matriu B (m x
m) ortogonal tal que Bs SB és una matriu diagonal; és a dir:
B' SB = C, qualsevol element c. . de C és zero si is¿j. La matriu

1JC només té valors diferents de zero en la diagonal principal, i 

aquests elements són les arrels característiques de S (els va- 

lors propis). La matriu B és la nova base de l’espai, els vec- 

tors de la base són els vectors propis; cada vector propi esté 

associat a un valor propi.

L3espectre de valors propis correspon a les inércies 

de cada una de les dimensions definides pels vectors propis res- 

pectius. Normalment es presenta la nova base ordenante els vec
tors propis en sentit decreixent de llurs respectius valors pro

el primer vector propi és el que té un valor 

propi més ale (és a dir, el de més inércia), i el darrer el més
Els vectors de la base s'anomenen sovint eixos o factors.

pis, de manera que

petit,

El terne ordenadó aplica! a 1!análisi drinércia fa 

referéncia a la disposició sobre una recta real (un eix de la 

nova base) deis elements a ordenar (que són els punts de l'es- 

Com que en 1!análisi d3inércia hom pot reteñir més d’un 

resultáis no s’acostumen a presentar com l’ordenació 

de punts sobre una recta siné com a un núvol de punts en un es- 

pai de dos dimensions, és a dir,la manera usual de presentar 

l'espai és per la projecció del núvol de punts en un pía defi- 

nit per dos vectors de la base. Cal afegir que per definició 

els eixos són ortogonals i, dones, incorrelacionats (peré aixó 

no vol dir que nopuginda? lligats per alguna fundó de depen
ciénda més complicad? *»vegeu capítol III.3.2.5.).

pai). 
eix, els
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Una característica notable d!aquests méiodes és la
possibilitat de relacionar 1 = espai i amb 1'espai A (definíts en 

el capítol III.2.1.), Tan si hom treballa en 18espai I (mode 

R) com amb 15espai A (mode Q) pot estudiar els inodes Q i R res-
pectivament, per via indirecta. Les relacions entre els dos 

espais permeten mitjangant l’equació de transició (LBBART 3c 
FBNBLON, 1971), representar de manera similar també les varia
bles que en 18espai original definien l3espai. Adhuc 1;análisi 
de correspondéncies permet de representar ambdós conjunts en el 
üiateix espai.

Diversos autors han estudiat comp ar at ivanient di ver
ses cécniques d’ordenació, en aquest sentít cal citar especial- 

ment els treballs de ORLÓCI (1966), AUSTIN 8c ORLÓCI (1966), 

6AUCH & VHITTAKER (1972b) i CHARDY, GLEMAREC & LAUREO (l9?6). 

£*han estudiat també sistemes no métries (ARDERSON, 1971; FA- 

SHAM, 1977; PREUTICE, 1977).

En aquest treball s'han £et servir les análisis de 

componehts prinicpals i de correspondéncies, per aquest motiu 

es describen breument en els capí cois següents. Els altres ca- 

pítols d!aquesta part están dedicáis a la comparado deis dos 

méiodes, a la significació deis resultáis i a lainterpretació.

Análisi de components principáisIII.3.2.1.

Lcanálisi de components principáis (HOTELLING, 1933) 

és la que ha tingut fins ara més importáncia i la oue ha estat 

més emprada, especialment per autors anglosaxons. 
les tres opcions que la defineixen com a cas particular de l'A- 

nálisi General de LEBART & FENELON (1971), sempra el coeficient 

de correlació lineal com a índex de similaritat (centrat i re-

Respecte de
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duít) peró també es poden emprar altres índexs de similaritat. 

La situació de 1:origen és un problema una mica complex; treba- 

llant, per exemple, en l'espai I (1 ‘ engendrat per les files fi
les, mostres en el cas present), 1!origen de coordenadas está 

desplagat del centre de gravetat del conjunt cíe columnas (mode 

R), en canvi queda siuuat en el centre de gravetat de les pro- 

pies files (mode Q). 
da així:

Aixó presenta! de manera esquemática que-

SITUACIÓ DE L9 ORIGEN DE COOR
DEN ADES RESPECTE DEL CENTRE DE GRAVETAT

ESPÁI 
ANALITZAT

MODE

desplagat
coircideix
coincideix
desplagat

I R
I 0
A R
A Q

Totes aqüestes relacions en l’análisi de components 

principáis i al tres análisis d5 inórela han estat eurosament es
tudiadas per CIÍÁRDY, GLEMAREC 3c LAUREO (1 976). El pes (tercera 

opció del model general) és el mateix per tots els punts.

En l’aplicació d1aquest model a dañes biólógiques 

i especialment a comunitats ss freqüent aplicar una transforma- 

ció no lineal a les dañes abans de qualsevol altre procés. Aixó 

és degut a les exigéncies de la correlació lineal; generalment 
la transformado és la logarítmica pero també se'n fan servir 

ds altres (CHARDY, 1 970; IBANEZ, 1971; IBANEZ & SEGUIR, 1972).

La literatura sobre diferents aspectes de l’análisi 
de components principáis és molt abundan!. Ha estat molt emprat 
en l'análisi de comunitats vegetáis (DAGNELIE, 1960; LOUICS, 1962; 
noy-MEYR 8c AUSTIN, 1 970; SVAN, 1 970 etc.), i també a comunitats
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planctóniques (CASSIE, 1963 i 1967b, FRGNTIER, 1969; MARGALBF & 

GONZÁLEZ-BERNALDEZ, 1969; ESTRADA, 1972; IBANEZ, 1972 i 1973a;
ALLEN 8c KOOJMCE, 1973; FLOS, 1 976; eLc.), i bentóniques (CHARDY, 

1970; LIE 8c KELLBY, 1970; CIA3ATTI & alt 1976; DAHL 8c alt, 1 976;
1977; etc.) i mes rarament a dades

* 9

FOREMAN, 1 977; VLBMIROV 8c alt.,
de comunitats ictiológiques (EBELING 8c alt. , 
PAMHOEST, 1976).

1970; DOMAIN, 1972; 
Respecte a aüestions d5aplicabilitat d'aquest

métode a 1! ecología i 1a. significació deis resultats, cal citar 

els treballs de ORLÓCI (1 967), GAUCH (1 973b), IBANEZ (1971 i 1976b), 
FRONTIER & IBANEZ (1974), ORLÓCI (1978), FLOS (1978) etc.

III.3.2.2. Análisi de correspondéncies

L5análisi de correspondéncies (CORDIER, 1965; LEBART,
1 969; DENIAU 8c LEBART, 1969; BENZÉCRI, 1 973 i 1976), és d*origen 

francés i més moderna que la de components principáis, per la qual 
cosa no té tanta tradició ni ha estat tan emprada; de fet fins fa 

molt poc no ha estat aplicada per autors anglosaxons (MALMGREN 8c 
alt., 1978).

Respecte de les tres opcions que la defineixen com un 

cas particular de 1:Análisi General de LEBART 8c FENELON (1971) 

pren la distancia xi quadrat, l’origen de coordena es está despla- 

gat cap al centre de gravetat del núvol deis elements, i adjudi
ca pesos diferents ais elements, el pes de cada element está re- 

lacionat anib el valor numéric resultan! de sumar els valors de 

les coordenades del punt en l'espai original, 

terístiques més notables dsaquesta análisi és la simetria que ob- 

té en les represen!acions deis dos conjunts I i J de files i co- 

lumnes: tots dos conjunts queden representáis en el mateix espai, 

(en 1!análisi de components principáis quedaven en espais dife-

Una de les carac-
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rents), i per tant es poden prendre mesures de distancia entre 

punts que representm files i columnes (aixó és cert des del punt 
de vista matemátic, el sentit que puguin teñir aqüestes mesures 

en els casos concrets és propi de cada cas; BENZÉGRI, 1976, reco- 

inana prudéncia); els centres de gravetat deis dos núvols de punts
Finaimentcoincideixen entre si i amb l5origen de coordenadas, 

les análisis deis espais I i A donen resultáis idéntics tan en el
Totes aqüestes propietats provenen de l'uti- 

lització de la métrica de xi quadrat, la qual en mesurar la dis
tancia entre dos punts pondera aquesta amb les freqüéncies margi
náis que afecten els punts consideráis.

mode R com en el Q.

La distáncxa xi quadrat permet, a més a nés, d’apli
car l'análisi a dades brutes, és a dir, no cal que siguin trans- 

formades; l'análisi de correspondéncies és especialment adequada 

per aplicar a Paules de contingéncia, dependéncia o freqüéncia 

(un inventari és el darrer cas) on els dos conjunts I i J 

tots els elements identificadles en tot moment (no passa aixó en 

moltes taules de dades de mesures on els elements del conjunt i 

-observacions™ poden ésser molt nombrosos i hora no preté reconéi- 

x:er~los individualment).

tenen

L'análisi de correspondéncies permet també de calcu
lar la posició en l'espai factorial (és a dir, l'espai expressat 
amb la nova base) de noves variables afegides posteriorment sense 

necassitat de repetir l'análisi. óbviament aqüestes variables 

plemeniáries hi participen sense pes.
su-

Aquesta análisi aporta un voluin considerable d'infor- 

mació addicional nitkangant les mesures de contribució deis ele
ments (tant les files com les columnes) a la inércia deis eixos.
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En l’análisi de correspondéncies s'elimina sistemati- 

caiTient el primer vector propi eixit de la diagonalització que sem- 

pre té un valor propi igual a 1 (naturalinent la resta de valors 

propis són inferiors) ja que és 1'howóleg del factor trivial en 

1’analisi de coraponants principáis i que apareix sistemáticament
DEaquesta manera el no espaien l'análisi de correspondéncies. 

queda amb una dimensió menys cue 18original.

Com a nota pintoresca cal afegir que la ciéncia de 

parla anglesa va redescobrir l';análisi de correspondéncies l'any 

1 973 (HILL f 1 973), després de sis anys d5ignorancia d’alld que 

s'esdevenia a Franca; a aquest método d'ordenació sed va bate- 

jar com 'reciprocal averaging'; naturalment el malentés quedé rá- 

pidament aclar.it i reconegut peí rnaleix autor (HILL, 1974); mal- 

grat tot, encara ara molts autors anglosaxons fan servir el méto- 

EA' (reciprocal averaging) citant unicament HILL (1 973 i 1974),de

De la literatura sobre 18aplicado de l’anélisi de 

correspondéncies a l’ecologia i especialment a 18estructura de 

les comunitats es pot citar tot un conjunt de treballs inclosos
ROMANE (1970 i 1972) ha 

aplicat 1'análisi a la fitosociologia; LEFEVRE & alt. (1972), BI- 

NST & alt. (1 972), IBANEZ SEGUIN (1 972) a la planctologia; LÉVÉ- 

QUE 8c GABORI'T (1 972), REYS (1 976), CHARDY 8c alt. (1 976), BLANC 8c 
LAUREO (1976) a les comunitats bentóniques i DURAND (1976) 

ictiológiques.

en
els dos volums de BENZÉCRI 8c alt. (1976).

a les
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Couiparaci ó deis mé codes d! ordenacióIII.3.2.3.

Les implicacions practiques de l'aplicado d'un méto- 

de d"ordenació en comptes d'un altre poden teñir certa importán- 

cia en la idea que hora es fa del sistema que sotmet a análisi; de 

fet cada en deis inétodes mesura coses diferents del sistema i la
primera pregunta que cal fer-se fa referéncia ais objectius que 

hom pretén assolir 

cripció del sistema
en fer 15análisi. L'objectiu 'una Dona des- 

es ambigú ja qtia !bona descripció5 és una 

expressió que es presta a diversas interpretacions segons les ca-
racterístiques que es considerin importants.

Diversos autors han estudiat comparativament diverses 

ordenacions: ORLÓCI (1966a), AUSTIN & ORLÓCI (1966), GAUCH & WHIT- 

TAKER (1 972b), WHITTAKER & GAUCH (1 978) entre d5 altres han estu
diat les propie tats compar ades d’uns quaiis inétodes d1 ordenació 

q*. e inclouen 15 análisi de cenoclines (GAUCH & WHITTAKER, 1972a), 
el métode de BRAY & CURTIS (1957), I’análisi de components prin
cipáis i altres métodes i variants emprant diferents índexs de si- 

mi lar i tat o distancies.

Els treballs on es comparen els dos métodes d?análi
si d'inércia emprats en aquest treball no son tan abundants: IBA
ÑE Z & SEGUIN (1972) apliquen a dades de zoopláncton els dos méto
des, les conclusions que n'extreuen son clarament favorables a 

l1análisi de components principáis, acuesta análisi, diuen, posa 

en evidéncia eixos representatius de l'evolució de les masses
d’aigua, cicle térmic i aflorament; 1:análisi de correspondéncies 

no solament aporta rnenys informació sinó que els dos primers ei~
i a més a més és sensiblexos no són estocásticament independents 

a 1’heterogeneitat de les mostres, per la qual cosa les dades ne-
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cessiten una transformado no lineal prévia (cosa que també ne- 

cessita la de components principáis).

CHARDY, GLEMAREC & LAUREO (1976) arriben a conclusi- 

ons contraries: 1?análisi de correspondéncies els sembla millor 

perqué és menys afectada per les característiques contingenta del 
sistema (o de les ciadas), 
tres (és a dir,sempre en mode Q) obtingudes d'una análisi de cor
respondéncies i de dues de components principáis (una a partir de 

l’espai A i l’altre de l’espai I), els autors citats troben els 

següents resultáis en quant al paper de les influéncies de diver
sos factors sobre i'ordenado:

En comparar les ordenadora entre mos-

CORRESPONDÉNCIES COMPONENTS PRINCIPALS
IA

Abundáncia d5 espécies
Densitat de les mostres
Perfils de les mostres
Dobles abséncies dsespécies
Proporció de trivial!tat del

primer eix

+
+

+

+

+

Aquesta autors troben, dones, que 19análisi de corres
pondéncies és poc, o gens, afectada per les influéncies contin- 

gents de les dades mentre que la de components principáis lio és, 
ainb la particularitat que aqüestes influéncies són compleménta

lo t aixé suggereix que en erarles en els dos espais consideráis, 

prar 1!análisi de components principáis sigui més útil el mécode 

és a dir, lsanálisi de l’espai I (engendra! per lesindirecte
mostres) per estudiar el mode Q (el núvol de mostres), i la de 

l’espai A peí -mode Rj a més a més en aquests casos 15origen de 

coordenadas queda situat en el centre de gravetat.
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GAÜCH & alt. (1977), WHITTAKER & GAUCH (1978) i NOY-
MEIR & WHITTAKER (1978) Tan estudia comparatius de RA (Recipro- 

cal averaging) i PCÁ (principal components analysis). 

que en general 1: análisi de correspondéncies i la de coiaponents 

principáis s6n molt semblants, peró cue la primera és menys vul
nerable a la distorsió que la segona, i es inés adaptada a la man- 
ca de linealitat de les dades ecológiques.

Troben

L’análisi de compo- 

nents principáis és més sensible ais desplacaments motivats per
1*error del mostratge que la de correspondéncies. En general a-
quests autors troben que l’análisi de correspondéncies té lleugas
aventatges sobre la de components principáis.

Significado111.3.2.4.

1"análisi adinérela permet mesurar el repartiment 

de la inércia entre els eixos de la nova base; la inércia de ca
da eix es el valor propi associat; la suma de valors propis és 

la traga i és la
ralment hom empra per cada factor o eix, no la quantitat absolu
ta d’inércia que acumula o explica (valor propi) sino el percen- 

tatge respecte de la inércia total del sistema (tDx vábr propi divi
did par la traga); aixó permet comparar diferents análisis ja que 

espectres de valors propis molt diferents poden donar espectres 

de percentatges molt semblants.

¡mesura de la inércia total del sistema. Gene-

La significado deis resultáis d’una análisi d5inér
cia es pot plantejar en els següent termes: hom tracta de destri
ar d’una taula de dades alio que és sorol1 d’alló que és informa-

el nombre de dimensions de l’espai de manera 

que poques dimensions expliquin la major part de la inércia del
desitjable que els valors propis siguin

ció i albora reduir

És donessistema.
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molt desiguals: pocs grans i significatius i molts petits que 

serán eliminats. En tractar el tema de la significació en ter
mes d5informació (entenent per informado alió que és determinan 

per parámetres generáis i per soroll les desviacions motivadas 

per l’atzar), hom pot fer dues hipótesis:

i) L:análisi d'inórcia reuneix la informació general del siste
ma en uns pocs eixos que acumulen molta inórela. La 

resta d5eixos no conté més que informació particular 

i soroll.

ii) Cada eix obtingut en una análisi d'inórcia conté inórela de™ 

guda a informació i inórela deguda a soroll. 

neral els eixos arnb més inórela contener una propor- 

ció mes alta d!informació.

En ge™

En definitiva les dues hipótesis plantegen una qües™ 

tió clau: cal trobar el nombre de factors (eixos) significatius 

a un nivell de significació predetermina!, i cal conóixer la sig
nificació deis factors escollits nvitjangant l’estimació de l?es~ 

peranga d’inórcia deguda a l'atzar.

Aqüestes qüestions no están resoltes a nivell teóric, 

tan sois es disposa de proves emperiques i de simulacions. Bn
general el nombre d3 eixos per reteñir ha. estat el problema que

presenta una síntesi de les 

La significació deis eixos retinguts no ha
ha preocupat més; tot seguit 

principáis proves. 
estat objecte de tants esforgos.

es

IBANSZ (1973) proposó la prova £ per tal de decidir 

el nombre de factors a extreure en una anólisi de componen!s 

Tal prova consisteix a introduir en la matriu deprincipáis.
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¿lacles una nova variable de distribució a l’atzar. A partir d’un 

cert factor aquesta variable ficticia queda resaltada; aquest és 

el primer eix no significatiu (explica l'atzar) i tots els ante
riora han d'ésser tinguts en compte. Acuesta prova no té sentit 

en l’análisi de correspondéncies.

És freqüent, també en l’análisi de components princi
páis, d’escollir els eixos amb valors propis superiors a 1 (que 

expliquen més d’una variable de la matriu original), 

tode és inaplicable a l’análisi de correspondéncies per raons ób- 

vies.

Aquest mé-

CORDIER (1963) proposa una prova per tal de determi
nar el nombre de factors significatius d’una análisi de corres
pondéncies; es basa en la hipótesi nul*la d5 independéncia estocás- 

tica deis dos conjunts que engendren la matriu de dades (conjunts 

I i J). Aquesta hipótesi és:

P(ifj) = P(i) P(j)

on: P(i) = k./k’, p(j) = k./k; p(i,j) = k../k
i ijJ

De fet l’análisi de correspondéncies chuna matriu de dades amb 

independéncia estocástica perfecta dona tots els valors propis
De fet és una Hipótesi

CORDIER mos tra que en 

els valors pro-

iguals a zero i, dones, la traga nulda. 
evidentment falsa en la major pare de casos, 
l’análisi de correspondéncies de qualsevol taula 

pis es van acostant ais obtinguts en l’análisi d’una taula amb
independéncia estocástica fins a arribar a no haver-hi diferén- 

cies significativos 

ser significatius.
és aleshores quau els factors deixen d’és- 

COEDIEE (1 965) rnostra que:
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v "S V (P(i>l)--P(i.)P(j))2
f-f- P(Í)P(J)

O

= kT

(on t = traga i Ic = ^ -Ckij ^
3

es distribueix com xi quadrat amb (M-1)(N-1) graus de llibertat; 

aleshores quan la quantitat:

ií4 J = valor propi de l'eixmt-x, -q i J

té una probabilitat notable d'ésser inferior al xi quadrat amb 

(M-1)(N-1) graus de llibertat, el nombre de factors significatius 

és igual a r-1.

FRONTIER (1974 i 1 976) proposa la prova del “bastó tren- 

(bSton brisé) introdulda per BARTON & DAVID (1956 i 1959) i 

El raonament seguit és: es parteix d’una quan- 

bastó! de longitud unitat, es trenca 

en S trossos (segments) per s-1 punts distribuíts a l!atzar, s'or 

denen els segments obtinguts en base a la seva longitud de més 

gran a més petit amb la qual cosa s'obté un decreixerfient teóric 

que és possible de calcular; diverses funcions donen series que 

s'hi aproximen, dues d’elles són:

cat
McARTHUR (1957). 
titat fixa assimilada a un

ij_
S i j +1 1=0 B(1j) sUrj1= I

(b)E(1 .) = (a);J

(on s = nombre de trossos; j = una posició en la série 

ordenada de segments; 1^ = longitud del segment de posi
ció j; E(1.) = esperanga matemática d*aquesta longitud), 

ü

correspon a les vari andes re-
(t = / /T) obtingudes en una análisi a a

La série E(1 ), B(l2), 
siduals ordenadas t ,t

• • •

f • * *21
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d'inércia d'una taula de dades a l’atzar, de manera que les i- 

nércies relatives superiors al percentatge estimat teóricament 
peí model, correspondran a factors significatius$ a partir dEun

les inéreies relatives observades son inferi- 

FROMTIER (1974) proposa la prova 

per l'análisi de conyonents principáis, i fa servir coni a valor 

de S (nombre de segments del model) el nombre de columnas (rang 

de la matriu de correlacions que hom diagonalitza) M (S=M). Amb 

criteris semblants hom pot aplicar la mateixa prova a l'análisi
BLANC & LAUREO (1976) 

discuteixen 1'aplicabilitat del model tal i corn s!ha exposat 
aquí (forma simultánia) i suggereixen una variant (forma progres- 

siva) que consisteix en extreure el tros més llarg i, dit de ma
nera poc formal, tornar a trencar un altre bastó 

menys, i així successivament. FRONTIER (1974) recull la suggeren- 

cia i compara les dues formes; conelou que és més útil la forma 

simultánia perá les diferéncies són petites.

determinat ordinal 
ors a les estimades peí model»

de correspondencias (peró aleshores s=M~1).

ara amb un tros

BEKZÉCRI Se alt. (1976) calcula empiricament mitjanes 

i variáncies deis valors propis i inércies relatives d'una col- 

lecció d5 análisis de correspondéncies de matrius quadrades (M=N) 
on controla k i oa cada element de la matriu de dades és una va
riable aleatória de distribució binomial. Després d'analitzar un 

nombre suficient de matrius de característiques semblants con-
clou:

Fixat k, el primer valor propi és funció crei- 

xent de M
Fixat M, la mitjana i la variáncia deis valors 

propis són proporcionáis a 1/k

1

2
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!
Fixat M, la mitjana i la variáncia da les inér- 

cies relativas (t ,t2 

Fixat k, la mitjana de t

3
) son indepencients de k. 

és funció creixent de M.
f • * •

4 •i

í s}ha fet el resum de la tasca teta per di-Fins aqu
versos autors en el camp de la significació deis resultáis de les
análisis d5inércia. Observi5 s que en cap cas s'ha parlat del pa~ 

per que pot jugar N (nombre de files) sobre la trapa o 1’espec
tro de valors propis (se suposa que sempre es diagonal!.tza la ma- 

triu de similaritats o distáncies entre columnes). 
les dades es preñen cid un univers homogeni, k és funció lineal de 

Per tal d*ampliar la informació empírica del comportament de 

l!análisi de correspondéncies, i en motiu que les proves de sig
nificació exposades no donen resultáis molt satisfactoris quan

De fet si

N.

s5 apliquen a dades com les que es ireballen aquí, s'han fet tres 

exrperiments empírics que es descriuen tot seguit.

1.- A partir de les Paules de dades a l’atzar de FISHER & YA
TES (1953) s5han construít matrius rectangulars de dades que han 

estat analitzades mes endavant. En tots els casos M=8 i N és
de la matriu és el valor que 

pren una variable aleatória de distribució regular entre 0 i 99 

i és independent de qualsevol altre k. .. Part deis resultáis 

obtinguts en 1*análisi d*aqüestes matrius es presenten en la 

taula III.1. Les conclusions són:

variable. Qualsevol element k
ij

= k/PHÍ'
(conclusió par alíela a la segona de BENZÉCRI, 1976) 

t. és funció decreixent de N i t

(kLa traga és funció decreixent de k1 ij ij

2 Fixat k hoij' 'i 
és creixent.

M-1
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Traces i inércies relatives (percentatge) obtingudes 
en diverses análisis de correspondencias de matrius de dades a 
15 atzar.
i el nombre de files és variable (N).

TAULA III. 1

En totes elles el nombre de columnes és constant (m=8),

N *4T tt t2 31

0.2760 
0.2370 
0.3112 
0.1977 
0.2690 
0.2054 
0.3215 
0.2062

50 13.99
13.06
14.77
10.47
13.09

9.69
8.92
7.18

1 7.38 
1 9.53 
20.1 9 
23.52 
26.21 
23.75 
28.7 6 
33.87

24. 94 
27.46 
26.27 
41.77 
40.6 3 
41.29 
36.22

15.57 
15.77 
1 7.21 
1 7.72 
14.64 
1 9.69 
16.66 
12.17

25
25

8
8
8
8
8 43.09

La segona conclusió própia és contradictoria amb la 

tercera de BENZÉCRI (1976). Si és cert que t és funció de N, o 

que d”alguna manera N intervé en el resultat de l'análisi, ales- 

ñores les proves que tan sois fan intervenir M (com la del 'bas
tó trencat9) són inaplicables.

L'análisi de components principáis dona resultáis sem- 

blants, és a dir, hi ha una relació inversa entre el nombre de fi
les i el percentatge d‘inércia del primer eix; en aquest cas sem
bla d'explicació rnés senzilla per la significado menor de les cor 

relacions calculadas amb menys files-

2. • Per tal de teñir una font de dades comparables a les dades 

pesqueres reais i de poder-hi realitzar diverses análisis en con
di cions totalment controlades, s'ha dissenyat un model que simula 

un espai poblat d! especies en el cual s’lii han fet di verses !cam-
panyes pesqueres9 en condicions conegudes; la construcció de 19 es
pai i el 'poblament de les espécies es descriu en l’apéndix I

L*espai, de 100x100 (=10000) po-
en unes condicions

(VII.1.) d9 aquesta memoria, 
sicions discretes és poblat per 12 'espécies
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determinades i descritas en l3apéndix. Cada campanya consis- 

teix en prendre N mostres (N és predeterminar per 15operador) 

de mida també predeterminada; s3obté d3 aquesta manera una ma--
triu de dades de MxN (on M es sempre igual a 12); abans de pas- 

sar a analitzar-la es prenen uns parámetres de la matriu que 

són els següents:
1. - N (nombre de files, mostres o Spesques!).
2. - MM (mida de cada una de les mostres -totes les d’una campa

nya són iguals- expressades com posicions llegides).
3. - P (nombre de preséncies).
A.~ k (nombre total d’individus pescats).
5. ™ Z (percentatge de zeros: Z = 1-(P/(MxN))).
6. - k (nombre mitjá d'individus en cada k : k = k/(MxN)).
7. - A (percentatge de 19 área que ha ostat mostrejat:

A = 100 X (N x MM/iOOOO)).

Les mostres són preses en situacions determinades a 

l'atzar (com a font de nombres a lfatzar s'ha emprat la subru
tina RANEO de WDV? 1S72).

Es fa. una análisi de correspondéncies de la matriu 

de dades i com a resultat es pren la L’raga i les variances re- 

siduals deis quatre primers valors propis: t 

ordenacions (matriu factorial^'han bandejat ja que eren prác- 

Lxcament idéntiques, sobretot en 'campanyes’ de N gran.

t t
2’ 3 i t Les4*1

En total s’han fet 356 9campanyes3 que comporten 

7133 mostres o ípesquesí de diferents mides. De cada campanya 

M, N, MM i A está controlat; en funció deis tres últims (el 
nombre d{especies és constant i no entra en les comparacions) 

es poden agrupar les 'campanyes' de la manera següent (taula ttt.p) •
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TAULA III.2 
pécies.
Grup amb la mida de mostra (KM) 
constant =100.

' Camp anye á' fetes en la simulació dsun espai amb es-

Grup amb el nombre de mostrea 
(N) constant = 10.

ns scampanyesns : campanyes;N=A sMM=lOA
10 56 56100

125
200
225
500
500

15 23 23
20 3 4 13
25 5 30
30 6 30
35 183
50 17
45 2 Crup amb el percentatge dsárea 

(A) mostrejada constant = 40.50 10
55 2
60 2 !SMM n2 'campanyesN
63 2 188 50070 2 3010 40075 2 161 6 25080 2 20 200 1785 7 32 1 25 1 9

1 750 100

En les taules III.3 a III.6 és mostren les córrela-
cions obtingudes entre els parametres dfentrada (MM, N, A, k, P, 
k i z) i els resultáis de les análisis (T, t V V'
cada un deis tres grups de campanyes i per totes juntes. e1 fet

és discutible ja que per una banda els re™

V per
1 ’

d!emprar correlacions 

sultats d‘una análisi son valors de funcions, i per 19 altra les 

relacions no teñen perqué ésser lineáis (cosa que tampoc s!ha 

comprovat), de tota manera, de cara ais objectius per ais qué 

s’iia fet la simulació» la correlació és el métode més senzill per 

visualitzar tendéncies tot i que no sigui molt ortodox.



TAULA III.3 TAULA III.5

Correlacions entre parámetres de la matriu de dades i 
els resultats de l'análisi de correspondéncies.

Correlacions entre els parámetres de la matriu de dades 
i els resultats de l'análisi de correspondéncies. 117 observacions; 
A és constant i igual a 40; valors superiors a 0.18 són signifi- 
catius a nivell 0.05.

172 observacions; 
MM és constant i igual a 100, A és dones igual a N; valors supe
riors a 0.14 són significatius a nivell 0.05.

*4t *2*2 *3 *4T T*1 1

-0.721

0.702

-0.086

0.726 
-0.726 
0.1 46 

-0.725 
0.724 

—0.669

-0.342-0.845 0.244-0.1580.238 -0.252 -0.439 MM0.015W=A

-0.264 0.3270.836N-0.174

-0.155

-0.146

k -0.444 -0.0070.165 -0.223
k -0.124-0.153

-0.274

0.178

-0.238

-0.237-0.437 0.007

-0.089

0.193 -0.250P
0.704

-0.708

0.674

0.338k 0.797P-0.175

0.008

-0.519 0.124
k -0.334-0.880-0.004 0.0700.554 0.014Z

0.2650.927Z

TAULA III.6TAULA III.4

Correlacions entre parámetres de la matriu de dades i 
els resultats de l'análisi de correspondéncies. 356 observacions; 
valors superiors a 0.10 són significatius a nivell 0.05.

Correlacions entre fcls parámetres de la matriu de dades i 
els resultats de l'análisi de correspondéncies. 160 observacions;
N és constant i igual a 10, MM és dones igual a 10A; 
periors a 0.155 són significatius a nivell 0.Ó5.

valors su-

r4*1 sT t2A'
t4*2 l3T t —0.646 

0.296 
-0.179 
-0.213

0.680-0.743 
0.432 

-0.115 
-0.189

-0.41 3 
0.084 

-0.228 
-0.261 
0-046 

-0.429

-0.005
-0.283

MM1
f/ N -0.435-0.561MM=A -0.672 0.543 -0.150 -0.422

k -0.718 0.587 -0.218 -0.438 -0.583 0.068 -0.303A*
0.120k -0.334-0.141 -0.308 -0.479

-0.218 -0.438 -0.583
0.128 0.310 0.484

I-0.789

-0.718

0.786

0.456

0.587

-0.453

P
0.232-0.333

-0.780

0.849

-0.374

0.692

-0.298Pk O
03k -0.651-0.062 IZ

0.600-0.618 0.344Z -0.001
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A la vista d’aqüestes correlacions hom pot veure els se-
güents fets:
I.- La traga es funció decreixent de la mida de la mostra i crei- 

xent del nombre de mostres. El percentatge de l'área no sembla 

que tingui un paper molt important.
2»- La traga queda molt més afectada pels parámetres relatius de 

la matriu d'entrada (3c i Z) que no pas pels absoluts (1c i P), la 

correlació amb els primers és sempre molt forta, negativa amb k 

i positiva amb Z.
3. " Peí qué fa a les inércies residuals (t’s) es pot veure en 

gran part de les correlacions un canvi de signe més o menys gra
dual de t^ a t . L'espectre de correlacions de t és peré molt més 

variable d'un grup de !cairp anyes11 a un altre que no pas la traga.
4. - t és afectat pels parámetres d’entrada de manera inversa a 

la traga, t creix amb la traga. Aixó és bastant sorprenent ja 

que sembla que la traga i els valors propis no són independents, 
dit d’una altra manera, com més baixa és la traga més mal repar- 

tits están els valors propis i l'análisi és millor1'. Efectiva- 

ment, per ais tres grups amb un parámetre fix i per el conjunt to
tal, les correlacions de la traga amb les t són:

Parámetre fix obs.*4Ü 3t t 21

0.030 0.117 1 72-0.131 -0.101MM
0.275 0.379 1 60-0.322 0.092N
0.222 0.612-0.632 11 7-0.151A

0.530 3560.301-0.551 -0.037

Aixó pot ésser greu si consideren! que l'área d'on s’han 

extret les mostres és idéntica en tots els casos, sembla que la 

conclusió més prudent és de fer un cas relatiu a l’espectre de va
lors propis.
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5.“ Les diferencies en les correlacions entre cadascun deis tres
grups on s’ha fixat un parámetre son en alguns casos forga nota™

és qua-bles com la de P amb la traga. La correlació entre Z i t 

si zero en el grup de la mida de inostra fixa (MM = 100), mentre 

que en tots ais altres és negativa i forta; en aquell grup (MM 

constant) el segon factor té una inercia més correlacionada amb

1

els parámetres d'entrada que no pas el primer.

En definitiva, es pot dir que la traga está molt rela
cionada amb el percentatge de zeros que hi ha a la rnatriu de da- 

des (z) i també que hi ha una correlació negativa entre N i t 

(un deis objectius en aplicar el model), tot i que és débil en 

el cas que mes interessa:-0.25 peí grup de MM constant.

1

S'han estudiat també les correlacions entre els pará
metres d!entrada i els resultats de les análisis d*alguns grups 

de ’campanyes’ que es poden dir coherents, en els quals és cons
tant N,MM i A. Les matrius estudiades corresponen ais grups co
herents que presenten més de 10 'campanyes’. D’aquí es reafirma 

la conclusió que, en les condicions del model, la traga és cía- 

rament relacionada de manera creixent amb z i decreixent amb 1c. 
Les altres conclusions es fonamenten en correlacions que están 

en el límit de significació i no son dones categóriques: les cor
relacions entre T i t^ són molt débils; t está probablement rela- 

coonat de manera creixent amb k i probablement no está correlació 

nat amb Z; no hi ha evidéncies de correlació entre t_. (i = 2,3 i 

4) i k o Z.

La conclusió definitiva és que cal la construcció de 

proves de significació fonamentades teóricament per tal de do
nar valisesa objectiva a l'análisi d'inércia (el de components 

principáis topa amb els mateixos problemes). En faltar aqüestes
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s:iian de construir patrons d'atzar o qualsevol altra referencia
El que sembla ciar és que els parámetresper validar 1'análisi. 

de la matriu de dades que s!han escollit aquí són insuficients.

3.~ gl tercer experiment ha consistit en canviar de lloc 

zar, els elements d'una matriu de dades reais, i sotmetre a ana- 

iisi de correspondéncies cadascuna de las matrius formados d’a- 

questa manera.

a l'at-

La matriu de dades reais és part de la matriu de nom- 

brositats d’ATLOR VI oue compren pesques i espécies caracterís- 

tiques de talús. La matriu és de 7 pesques per 37 especies. Hom 

analitza aquesta matriu i pósteriorment es procedeix a canviar 

de lloc a lsatzar tots els elements de la matriu (sense canviar-
ne les dimensions), s!analitza aquesta matriu, es torna a fer la 

permutació i així successivament. La justificació d'aquest pro- 

cedimentsés empírica: la hipótesi de treball és que, donada una 

distribució de freqüéncies deis element de la matriu, 19análisi
d’inércia (correspondéncies en aquest cas) mesura lsordre de la 

coblocació deis elements; la diferéncia entre els resultáis de 

19 análisi de la matriu real i de les matrius a l'atzar (conser- 

vant, peró, la mateixa distribució de freqüéncíes deis elements) 

dona 15 auténtica significació de la matriu real.

En total s7han fet 197 análisis d’altres tantes ma
trius obtingudes per permutació deis elements de la matriu real. 

S;han calcula! les mitjanes i variáncies de la traga i del ger- 

o-utctge d9 inercia dais sis primers factors. 
sultats sEhan comparat amb el model del 5bastó trenca!! i la 

prova proposada per COEDIER (1965), i naturalment, amb els de 

l9análisi de la matriu real (Taula III.7 i figura III.2).

Tots aquests re-
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Traces i percentatges d'inórela deis sis primers fac-TAULA III.7
tors d'una matriu de dades reais (M=?; N=37) i tres models per es
timar la significaeió.

= percentatge asinercia del factor i. 
= traga.

t. 
T1
a: resultáis per la matriu de dades reais. 
b: mitjanes de 197 análisis de permutacions de la ma

triu original.
c: variáncies de b.
d: jftodel del bastó trencat per sis variables, 
e: xi guacer a t (CORDIER, 196b) de (36-1) (7-1 )=216 graus 

de llibertat.

Tt
üb bt b1 b

1.5670
3.8363
0.1893

36.29
23.46
6.109

40.83
31459

5.06
12.28
5.636
6.11
1019

2.07
7.37
8.921
2.77

31 .00 
21.57

3.211 
24.1 6 
16126

10.43
16.15
3.180

10.27
3516

15.15 
1 9.1 7 
2.226 

15.83 
8659

a
b
c
a

o0

La inórela total que teñen les matrius desordenades és
forga més alta que en la matriu 

repartida entre els factors.
auténtica5, i está rnolt més ben 

El model del 'bastó trencat5 proper- 

ciona uns valors esperats deis percentatges d’inércia que fan no 

significatiu el primer i significatiu el segon.

En definitiva, segons la prova proposada en aquest a- 

partat, són significatius els dos primers factors, segons la prova 

del 'bastó trencat" solarnent ho és el segon 

CORDIER (1965) els cinc primers factors són significatius.
i segons la prova de
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FIGURA III»2 Decreixement deis percentatges d'inércia deis sis 
primers factors. Línia gruixuda: análisi de les dades reais; lí
nia discontinua: estimació peí métode del 'bastó trencat'; línia 
fina: mitjanes de 197 análisis de matrius desordenades, les lí- 
nies verticals representen la desviació típica x 1.96.

♦
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Interpretació111.3.2.5.

Tot alió que fa referencia a la interpretació deis re- 

sultats d'una análisi d5 inercia exigeix un capítol a part, perqué 

el sentit ecológic deis primers eixos extrets no és una 

tasca tan senzilla ni intuitiva corn esbrinar el d'uns grups formats 

en una classífica ió jerárquica.

trotar

Wormalment iaom presenta els resultáis de 1£ análisi d'i- 

nércia en forma de projeccions sobre un pía on cadascuna de les du-
eixit de la diagonalit™es dimensions correspon a un eix o factor 

za.ció i que forneixen dues ordenacions incorrelacionades deis punts 

Si hoin empra mes de dos eixos ha de recorrer a diverde 1 núvoi. 

sos gráfics.

Teóricament, en fer una análisi d'inércia, és espera- 

ble que cadascun deis nous eixos correspongui a un factor o pará
metro del sistema, el qual no només és reconegut sino que a mes a 

raes se*n mesura la influéncia (en forma de percentatge dEinercia)
que te aquest factor sobre el conjunt de variables del sistema. 
BENZÉCRI (1976) critica la tendencia d'alguns autors a considerar 

tant mes interpretable un factor- com més coincideixi amb una de les 

variables de la matriu original de dados, en aquest cas hom confon 

parámetros del sistema amb variables mesurados, i la pretensió i- 

nicial és justament la inversa, és a dir, posar en evidencia fac- 

cors amagats en les dades i que juguen un notable paper en l'or- 

ganització del sistema; aquesta crítica té lloc en parlar de les 

rotacions, ortogonals o no, que són tan usuals en 1'análisi de 

components principáis per tal de facilitar la interpretació en fer 

coincidir els eixos amb les variables. En planctologia, on les a- 

nálisis d}inercia han estat forga emprades, és freqüent associar
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els eixos amb conceptas físics o quimies molt concrets, tais com
temperatura, saiinitat, estacionalitat, o amb conceptes biológics

Actualment és difícilmes vagues com eutrófia o continentalitat. 
de mantenir la tesi que un eix correspon a un factor o situació e- 

cológica del medi, probablement la realitat és raolt mes complexa i,
conseqüéncia la interpretació s'ha de fer de manera no tan sim

plista.
en

Per aciarir els conceptes exposats en el parágraf an
terior cal afegir que la identificació deis eixos es fa a la llum 

deis coneixements previs que es tenen del sistema, de manera que 

si qui interpreta els resultáis és qui ha dissenyat 1"estrategia 

de mostratge, i ádhuc qui ha obtingut i llegit les mostres, molt 
probablement l’análisi d!inercia de les dades li confirmará alió 

que ja sabia o li permetrá de trobar, d'una manera elegant, alió
En aquest sentit h;L ha hagut moltes critiques i 

répligues (FRONTIER, 1974; BLANC & LAUREO, 1976) amb un balan? fi
nal no excessivament optimista.■ El cavall de batalla deis defen
sora i detractors d1aquests métodes és: qué és alió que 

nitiva,aporten de nou els métodes d* análisi d'inércia al coneixe- 

ment d’un sistema; óbviament ningú no espera descobertes inerave- 

llosas o espectaculars, pero tambe és cert que les idees i sugge- 

riments que han apartat aquests métodes no són tan abundants ni 
brillants com ss esperava. De fet per centrar el problema cal dis- 

tingir, com ja s’ha fet en aqüestes planes forga vegades, el mo- 
del explicatiu del descriptiu; en el darrer hom és modest en quant 
a objectius a ssolir, i es conforma amb buscar i trobar la parti
do de l'espai que descriu millor el núvol; difícilment, pero, el 
naturalista es conformará amb aixó i raonablement buscará a aques
ta simplificació interpretacions amb sentit ecológic; en aquest

que sospitava.

en defi-
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cas haurl le teñir en compte los condi cions: (i) 1' anal i si d 'iner
cia mai no podrá mostrar allá que no estigui contingut en les da
les, de manera que les propietats del mostratge són tan decisives 

com les del propi sistema i (ü) la interpretació no es pot fer 

en base a criteris simples (un eix-un factor ambiental) i lineáis, 

s'dian de contemplar els resultats en conjunt, sense oblidar que la 

matemática ha estat una eina, que s'han reduit les dimensions de 

1c espai de referéncia pero no la complexitat del sistema.

La presentació deis resultats en forma de plans i no 

per eixos individuáis no solament té la justificació de facilitar 

la lectura moltes estructures visibles en un pía no es sospiten 

en dos rectes; aLxó no seria cert si els eixos fossin independents 

a más a més de no correlacionáis, perá els núvols plans presenten 

estructures que ¡nos tren moltes vegades funcions no lineáis de de
pendencia que cal que siguin estudiados, 
més important, i especialment en el cas present, és 1Eefecte Gut
ural, el qual és comentat amb detall fins al final d’aquest capí
tol.

D'aquests fenámens el

Hi ha efecte Guttman quan el seguit de factors obtin- 

guts de l'análisi dJinercia són funcions polinámiques del primer, 
factor és un polinomi de grau i del primer.e Els factors con-L :i

tinuen no estant correlacionats linealment perá queden lligats per 

una fuñeió no lineal. hi haL5efecte Guttman es presenta quan 

contagi entre els elementa del conjunt de files, de columnes o
quan el sistema respon a unes condicions bá-’cots dos, és a dir 

sicament unidimensionals.

FLOS (1976 i 1978) troba efecte Guttman en l'análisi 
de components principáis d’una taula de dades on les variables o
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elements del conjunt de columnes son quinse mesures en intervals 

iguals i successius en mida de partí culos (séston); hi lia contagi 
entre cada variable i les veines de cada observació; l'análisi de 

variables especLrals d'aquest tipus (on el contagi es troba sola- 

hient en el conjunt de variables) dona un efecte Guttman forea ciar.

GONZÁLEZ--BERNÁLDEZ & alt. (1 972) estudien el fenomen 

en l'análisi d!inventaris (en fitosociologia) tot remarcant 1'as
peóte unidimensional deis resultáis. Llur conclusió és que» mal- 

grat la independencia lineal deis factors entre sí (que es conser
va sempre) pot passar que dos (o mes) factors corresponguin a un

El cas present és també un inventari iúnic parámetre ambiental, 
cal detallar una mica més el paper que pot jugar 1’efecte Guttman
en les dades d’aquest tipus.

BENZÉCR1 8c alt. (1976) mostren que hi ha efecte Gutt
man quan la matriu de dades es pot reordanar (per permutació deis 

elements del conjunc de files i del conjunt de columnes) de manera 

que quedi una matriu en paral-lelogram, aixó és, que els elements 

de valors més alts cuedin sobre o prop de la diagonal de la matriu, 
és a dir, quan hi ha contagi tant entre variables cora entre obser- 

En inventaris florístics i faunístics aixó es dóna quan 

les mostres s'han pres en una área en la qual un parámetro ambien
tal té forma de gradíent i les diferents especies observadas pre
senten respostes no lineáis a aquest gradient.

vacions.

QUan hi ha efecte Guttman el segon factor és un poli™ 

norai de segon grau del primer, de manera que el núvol de punts 

(deis dos conjunts en el cas de l’análisi de correspondencias) 

pren forma de parábola» el primer eix oposa els extrems del gra
dient i el segon reuneix els extrems i el oposa amb el centre.



-11 8-

Tot aixd passa si no hi ha cap altro factor ambiental amb influ
encia semblant a 1;anterior sobre la distribució de les especies 

peró amo una direcció de gradient independent a 1’anterior.

Una matriu en paral*lelograra perfecta dona, en Per 

l'análisi de correspondéncies, un efecte Guttman tal i cora és teó- 

ricament esperat: els punts es colioquen sobre la corba de funció 

polinórnica de segon grau en els eixos 1-2, Les dades obtingudes 

de sistemes reais no donen mal matrius en paral’lelograra perf'ecte, 
les irregularitats del gradient, la diferent resposta de les es
pecies, l’atzar, les fluctuacions del mostratge etc., són, entre 

d'altres, causes d!aixó. El resulta! de l'análisi de tal matriu 

ha d?ésser dones una desviació de 15efecte Guttman; 19estudi 
d3 aqüestes desviacions pot ésser útil a l’hora dsinterpretar els 

resultáis.

tal de veure les respostes de l'análisi a algu- 

de contagi de variables s'han format cinc grups 

de dades, tots ells de nou files i nou columnas, en paraMelograra 

perfecte.

Per
nes situacions

Totes les files i columnes d'una mateixa matriu tenen
la mateixa variáncia i aquesta variáncia varia d’un grup a un al- 

Els elements d'una fila (i dbuna columna) provenen d'una 

transformació lineal del binomi de Newton; qualsevol fila o co-
En la caula III. 8 es presen-

tre.

luana de qualsevol grup suma 64. 
ta la matriu del segon grup de dades i les primeres files de les
matrius 1 , 3, 4 i 5.

Houta ha fet les análisis de correspondéncies deis 

cinc grups per separat i de la matriu formada pels cinc grups 

reunits (45 files i 

tren en la taula III.9.
9 columnes).Els resultáis generáis es mos-
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Matriu de dades contagiosas que represnta el grup 2,TAULA III. 8
i les primeras files deis grups 1, 3, 4, i 5=

0 0 0 0 0 0
16 26 16 6 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0
0 0 0
4 0 0

4 16 24 16 4 0
4 16 24 16

0 0 4 16 24 16
4 16 24

24 16 4GRUP 2

4 16 24 16
0 4 16 24 16
0 0 4 16 24 16
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0

4

4

32 160000000GRUP 1

20 15 6 1 00000

17.50 14.00 7.00 2,00 0,25 0000

15.75 13.125 7.5 2.8125 0,625 0.0625 000

GRUP 3
GRUP 4
GRUP 5

TAULA III.9 Resultáis globals de les análisis de correspondéncies 
Petes sobre els cinc grups de dades de contagi i sobre el conjunt 
de tots ells.

G guup
S = variáncia per fila 
N = exponen,t del binomi desenvolupat
T = Traga
ti= percentatge d‘inércia de l'eix i
F = nombre de files ~

2
G . S N t____ tj__ tp 53_____t4 tg t6 t7 t8 F

8.00 2 2.72 34.29 27.80 19.32 11.22 5.20 1.76 0.35 0.02 9
47.14 30.65 15-06 
56.47 29,69 10,75 

A 1 3.41 8 1.16 63.62 2 7.38 7.54 
5 14.72 10 0.98 69.13 24,85 5.30

1
1,84 
1 - 41

2 10,00 
3 11.81 6

4 5.50 1.40 0,21 0.01 0.00 9 
2.64 0,40 0.03 0.00 0.00 9 
1.30 0.12 0.00 0.00 0.00 9 
0,65 0.04 0.00 0.00 0.00 9

1 .64 49.07 28.38 13,59Tots 5.84 2.24 0.70 0.14 0.01 45
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Els resultáis d'aquesta prova es mostrea en les fi
la figura III. 3 inostra com la variáncia de 

les files afecta la obertura de la parábola del pía 1-2 (únic es
tudia!) „ com més alta és la variáncia més oberta és la parábola 

obtinguda.
aquesta variáncia afecta el percentatge d inercia explicada per

tot aixd confirma alió que s!ha

gures III.3 i III.a.

Per altra banda en la taula III. 9 es pot veure com

l'análisi i la traca del sistema 

dit en m.3.2.4.).

L'análisi deis cinc grups a la vegada mostra com les 

files amb menys variáncia (més agregúeles) tenen un valor absolut 
peí factor 2 més elevat que les files d!idéntica mitjana peró més

Amb aquest sistema de simulació s'havariáncia (més dispersió). 

aconseguit de reproduir les estrelles de tres puntes caracterís- 

tiques de moltes análisis de censos i inventaris (REYS, 1976;
DURAND, 1973; LÉVÉQUE & GABORIT, 1972; BINET & alt., 1972; BINET, 
GABORIT & ROUX, 1972 etc.), L’estrella de tres puntes del pía 

de correspondéncies 1-2 és, dones, una alterado de 1f efecte Gut- 

tman per diferéncies en 15 agregado de Ies files (o columnes).
Les puntes de la parábola corresponen a les variables de l'extrem 

del gradient que cenen agregació máxima (són discriminades peí 
primer eix), la tercera punta (observable grácies al segon eix), 

conté les variables del centre del gradient de máxima agregació. 
Els punts que queden entre les dues primeres puntes i oposats a 

la tercera corresponen a variables d5agregació débil (variáncia 

elevada). Quan la tercera punta queda molt destscada de la res
ta del núvol, és senyal que les máximes agregacions s'obtenen en 

la part central del gradient. En la figura III.5 ssesquematitzen 

aqüestes relacions.
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FIGURA III.3 Plans 1-2 de les análisis de correspondéncies deis 
cinc grups patró de l’efecte Guttman (vegeu text).

*
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Segon i tercer quadrant del pía 1-2 de l'análisiFIGURA III.4
de correspondéncies feta sobre el conjunt de cinc grups de da- 
des amb contagi (vegeu text). 
des (files amb idéntica variáncia) es representen per punts ur. 
nit.sf en cada cas s'indica a quin grup pertanyen. Les sagetes 
assenyalen la posició de les columnas.

Les files d*un mateix grup de da-
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Per últijfl cal dir que mal el primer eix no es presen
ta tant simétrie cora s’ha mostrat en aqüestes simulacions i esque- 

Generalment 15 estrella de tres puntes presenta una asime
tría molt forta, la Pont d’aquesta asimetría s:iia de buscar en 

el biaix de les distribucions de les espécies respecte del gra- 

dient ambiental, una asimetría molt ¡.'arcada suggereix que el pro- 

pi gradient no és regular en la variado (no es té en compte, ara, 
el mostratge cora a causa), al menys des del punt de vista de les 

espécies.

mes.
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FIGURA III.5 Esquema de la representado d’espacies sotmeses 
a un gradient, en l'análisi de correspondéncies. 
ma és purament indicatiu i no te valor quantitatiu.

Aquest esque-

*
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III.4. Computad ó

MolLs deis cálculs numéries aue s'han fet per aquest
treball han estat realitzats amb ordinador. Han estat emprats 

els ordinadors: IBM 1130 de 1!Instituto de Investigaciones Pes
queras; IBM 360 del Centre de Cálcui de la Univeritat Central de
Barcelona i UNiVAC DCT 2000 del C.S.I.C., l'accés a aquest dar- 

rer ha estat £et per el terminal del Centre de cálcui de la Uni~
versitat Politécnica de Barcelona.

Els programes, alguns propis i aitres de diversos au
tor s, están en FORTRAN VI (excepte la subrutina RANDO de WDV 

(1972), que está en ASSEMBLER per IBM 1130). En la taula III.10 

s'indiquen els programes i subrutines principáis que s'han fet 

servir, 1!autor i 1:ordinador que els han executat. Molts deis 

programes emprats, tant propis com d'altri, empren subrutines es
pecifiques que aquí no s’esmenten per considerar-se com part in
te gran t deis prograjiles.

Molts deis gráfics presentats han estat fets per mit- 

já de la pantalla CRT TEKTRONIX 611 acoblada al ordinador IBM
En aquests casos s'han fet servir1130 per una interfase WDV. 

les subrutines del software de l’esmentada interfase.
i'

Naturalrnent s'han fet servir molts aitres programes 

per cálculs intermitjos, de manipulació de daaes, sortida etc.; 

la major part d'ells són propis, i la resta de .J, Rucabado.

L'utilització de 1'ordinador IBM 1130 ha estat supe
ditada a la limitada capacitat de memoria (8k). 

a máquines més capaces quan les necessitats ultrapassaven aquesta 

memoria.

S8ha recorregut
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Principals programes i subrutines emprats en 
aquest treball. s*indica el nom, funció, autor i ordinador 
amb el qual s'han executat.

TAULA III.10

NOM FUNCIO AUTOR ORDINADOR
UPGMA Classificació jerárquica segons el métode 

UPGMA (SNEATH & SOKAL, 1973)
WPGMC Classificació jerárquica segons el métode 

WPGMC (SNEATH & SOKAL, 1973). Permet també 
construir la jerarquía amb UPGMC.
Classificació jerárquica segons el métode 
Single Linkage Clustering (SNEATH & SOKAL, 
1973).
Classificació jerárquica segofls el métode 
Complete Linkage Clustering (SNEAÍH & SO
KAL, 1973).
Classificació jerárquica segons el métode 
Information Analysis (WILLIAMS, LAMBERT & 
LANCE, 1966)
Comparació d'arbres i cálcul de la córrela 
ció cofenética (SOKAL & ROHLF, 1962). ”

BENTAB Análisi de correspondéncies

j.Lleonart IBM 1130

j.Lleonart IBM 1130

SLC j.Lleonart IBM 1130

clc J.Lleonart . IBM 1130

INF J.Lleonart IBM 1130

J.Lleonart IBM 1130ccc

BENZÉCRI & IBM 360 
alt. (1976)

LEBART & FÉ UNIVAC 
NELON (1971)

IBM (1968) IBM 360

LEBART & FÉ UNIVAC 
NELON (1971)
IBM (1968)

LEBART & FÉ 
NELON (1971)
J.Lleonart IBM 1130

D0NE1 Análisi de correspondéncies

- . i
FACTO Análisi de components principáis 
CP Análisi de components principáis

EIGEN Subrutina de diagonalització 
PROPR Subrutina de diagonalització

Dibuix de gráfics plans d'una análisi 
d'inércia.

RANDO Subrutina generadora de nombres a l'atzar. 
escrita en ASSEMBLER, especialment -per 
1*ordinador IBM 1130

TTK

WDV (1172) IBM 1130

*
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Característigues generáis de les dadesIV. 1 .

En la campanya ATLOR VI foren capcurades 309 espé- 

cies que es reparteixen en els grups taxonómics tal com s’indica 

en la taula IV.1.; s’ha de recordar que en aquest conjunt d'es™ 

pécies n8hi ha de pelágiques i d’endobentóniques a més a més de 

les epibentóniques, i que la técnica i aparell de mostratge re™ 

flecteixen parcialment aqüestes comunitats, de manera que només 

hi són capturats els exemplars grans o de forma adecuada.

___________ Característigues taxonomigues generáis de l'inventa-
ri obtingut en la campanya pesquero-oceanográfica ATLOR VI
TAULA IV. 1

N2 D'ESPÉCIESGRUP

1 31Embrancament Vertebrala 
Classe Selachii 
Classe Osteichthyes 

Embrancament Mollusca 
Classe Cephalopoda 
Classe Bivalvia 
Classe Gastropoda 

Embrancament Arthropoda 
Embrancament Echinodermata 
Al tres grups

22
109

60
15

5
40
41
35
42

La matriu original de dades está formada de 309 co- 

lumnes i 50 files? té, dones, 15450 elements. 
vista qualitatiu (preséncia-abséncia)
es a dir, és conegut el valor (zero o 1) de cada element. 
lauradament no es pot dir el mateix de les matrius quantitati- 

ves, la de quantitat d'individus i la de biomasses, de manera 

que per dur a terme les análisis quantitatives s’ha de recórrer 

a la selecció de les espécies més importsnts.

Des del punt de 

la matriu és completa,
Ma-
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Cal afegir que com s’ha vist en el capítol II.2.2. 

les condicions metodológiques del mostratge no són idénti- 

ques en totes les pesques, no es pot considerar, per tant, aquest 
mostratge com un experiment totalment controlat, delecte que és 

compartit per gairebé totes les campanyes de prospecció pesquera.

1 • 9
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Selecció el5 especiesIV. 2.

En el capítol III.1.3. s’han exposat els criteris 

generalment emprats per tal d'eliminar especies de la matriu o~ 

riginal i fer un filtratge adequat de les dades brutes. En una 

serie de treballs previs (LLEONART & alt 

ssanalitzaren, amb criteris diferents ais d'aquest treball, les 

dades d’una selecció que comptava amb 76 especies representades 

en 80 variables (la relació espécie-variable o és biunívoca i 

lora mes propi parlar d’unitats taxonómiques), en iniciar a~ 

quest treball es revisa altre cop el conjunt de les espécies i 

amb els criteris esmentats es feren dues seleccions: una de 107 

variables o unitats taxonómiques que corresponen a 104 espécies 

i en les quals es consideraven les nombresitats, i una altra de 

103 unitats taxonómiques corresponents a 100 espécies i conside-
A mesura que s5 anaven fent les diverses a- 

nális i per raons que serán justificades més endavant, sfelim.i~ 

naven espécies (i en algunes ocasiona pesques), de manera que, 
en definitiva, s'han analitzat vuit seleccions (a más a més de 

les matrius qualitatives completes), les característiques gene^ 

rals de les quals es mostren en la taula IV.2.

1976 i LLEONART, 1971)• i

rant les biomasses.

Seleccions analitzades en aquest treball.TAULA IV.2

Nombre de 
pesques

Nombre de Nombre 
selecció dsespécies

Mesura

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Pes
Fes
Nombre
Nombre
Nombre

80 501
2 107 50

983 50
87 504

103 50
916 50
77 437

8 37 7
339 7
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Corn s'ha dit abans, les variables que representen les
espacies no coincideixen amb les espécies reais, en alguns casos 

una especie es divideix en dues variables; en altres■diverses es-
El mctiu de dividir una es-pécies són incloses en una variable, 

pecie ve del fet que pugui presentar-se en dues formes de compor-
tament diferent, per exemple juvenils i adults; en alguns casos 

aixó és molt ciar, les especies que en alguns casos s'han estu
dia! dividides són: Merluccius merluccius, només s'analitzá di
vidida en l'anáüsi previa de 80 variables, segons el criteri de

Algunes especies a'espaladla major o menor de 20 centímetres. 
rids han estar dividides segons llur presencia en el cóp o en el
sobrecóp, aqüestes espécies presentaveu en aquesta epoda de lsany 

grans auantitats d'individus juvenils inferiors ais 10 centíme
tros que apareixien en el sobrecóp; les espécies en qüestió són: 
Pagellus erythrinus, Pagellus acarne, Pagellus coupei i Spondyli- 

liosoma cantharus, els exemplars petits foren elimináis d'algu-
Dentex macroplithalmus i Boops boopsnes selecciono posteriors. 

van ésser dividits peí rnateix criteri en la selecció de 80 varia
bles, pero en les posteriors es troben en una única variable per 

cada especie. Octopus vulgaris també fou dividit en dues va
riables en funció de la longitud del mant, amb individus superi-
ors i inferiora ais 8 centímetres (GUERRA, 1977).

Únicamente en un cas diverses espécies són indistingi- 

bles i s’inclouen en una sola variable: Solea vulgaris, solea 

senegalensis i Microchirus azevia en motiu de dificultáis de clas-
sificació for i. incloses en una variable anomenada 

En la selecció prévia de 80 espécies foren incloses en 

una sola variable les espécies del génere Torpedo, així com també 

les del génere Macroramphosus.

Soleidae mis-
cellanea'.
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Eevisant el material recollit en la campanya ATLOE 

VI, EUCABADO & LLORIS (1977) trobaren l'espécie Diplodus senega- 

1ensis, amb la denominació incorrecta de Diplodus annularis, ai- 

xó vol dir que la preséncia deis dos espárids no fou indistin- 

gida en l'esmentada campanya, 
sois de Diplodus annularis, peró es molt probable que sota aques
ta denominació s’inclogui una barreja de les dues espécies.

En aquest treball es parla tan

En la taula IV.3 es mostren els efectes de la selec- 

ció de 107 espécies sobre 1'estructura taxonómica de les dades 

origináis; es considera únicament aquesta selecció perqué és la 

fonamental, i la resta no són mes que modificacions d'ella.

Efectes de la selecció de 107 espécies sobre el con- 
dades des del punt de vista taxonómic.

TAULA IV.3 
junt original de Iss

Nombre d'espécies Nombre de 
seleccionades variables

Nombre total 
d8 espécies

84E. Vertebraba 
C. Selachii 
C. Osteichthyes 

E. Mollusca
C. Cephalopoda 
C. Gastropoda 
C. Bivalvia 

E. Arthropoda 
E. Echinoderrnata 
Altres grups

821 31
22 1010

72 74109
60 1 3 14

141 31 5
0040
05 0
3341
5535

42 11

Les espécies considerades al llarg de tot el treball 
(exceptuant les análisis completes), amb indicació de les análi
sis on han intervingut es presneten en la taula IV.4.

En la selecció fonamental de 107 espécies (o própia-
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unitats taxonómiques), s'ha treballat el 3j.66% del total
de les Pites de la selecció

ment,
¿'especies capturadas, 
és ?‘eliminacci de zeros, en la matriu de dades seleccionadas es

ja que una

el 78.95% de les presencies que hi ha a la matriu ori-conserva
ginal.

Un deis aspectes més delicats de la selecció és la 

repercusió desigual que pct teñir en les diferents pesques; algu- 

nes queden rnolt afectadas perqué moltes de les espécies elimina- 

des són presenta en elles{ altres, en canvi, no queden modifica- 

des en absolut ja que cap espécie eliminada no hi era present.
En la taula IV.5 es mosteen els efectes de la selecció de 107 

espécies sobre cada pesca, 
per la selecció, com tambe* la 15, la. representado específica 

después de la selecció queda per sota del 50% en totes dues; les 

14, 17 i 49 no queden tarmoc rnolt ben representadas, en canvi 
26, 30, 31 i 32 ho están al 100%,

La pesca 11 resulta molt afectada
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TAULA IV,4 Especies treballades en les diferents seleccions.

Selecció
80 107 98 87 103 91 77 37 33

E. Vertebraba
C. Selachii (Chondrichthyes) 
SC. Euselacliii 
0. Pleurotrema'ta 
SO. Galeoidei
F. scyliorhinidae

Scyliorhinus canicula 
Galeus me1astomus 

F. Carchariiinidae
Mustelus mustelus 

0. Hypotremaba 
SO. Torpedinoidei 
F. Torpedinidae

Torpedo torpedo 
Torpedo marmorata 

F. Rajidae
Raja miraletus
Raja clavata 
Raja moniaguí
Raja naevus 
Raja undulata 

C. Osteichthyes
Isospondyli (Clupeiforines) 

SO. Clupeoidei 
F. Clupeidae

Sardina pilchardus
Sprattus sprattus 

F. Engraulidae

4* 4 + 4* 4~ 4 4*4 +
4 +4 + 4* 4*

4 4 4-444 +

4 4 4- + +
4 4- 4* 4* 4*

4 4
4 4

444444444 
4 4- 4* + 4- 4
- 4 4 4 4 4 4
444444444 
4444444—'“-

4- 4-

o.

+++ +
4- + + + + +

+ + + + + +Bngraulis encrasicolus
SO. Salmonoidei
F. Argentinidae

+ ++ + + + +Argentina sphyraena
0. Apodes
F. Muraenidae

Múraena helena 
Congridae

Conger conger 
Gnathophis mystax 
Mystriophis rostellatus

-j- + + + + + +
F,

+ + + + + + + ---
+ + + + ++ + + —

- + + + + + + ++
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0. Solenoichthyes (syngnathiformes) 
SO. Centriscoidei 
F. Macroramphosidae

Macror amplio sus scolopax 
Macrorampliosus gracilis 

SO. Syngnathoidei 
F. Syngnatíiidae

Syngnathus acus 
0. Anacanthini (Gadiformes)
F. Macrouridae

Coelorhynchus coelorhynchus 
F. Merluccidae

Merluccius merluccius

f + f
p p +

-i. p + +p p

i- p+ +p

p + + + + p pp
F. GacT’ e

Gadiculus argenteus 
Trisopterus luscus 

0. zeomorphi (zeiformes) 
F. Zeidae

p p p p + pp
+p PP P

Zeus faber 
Cyttus iAoseus 

F. Caproidae
Capros aper

0. Percomorphi (Perciformes)
SO. Percoidei 
F. Serranidae

Serranus cabrilla 
F. Pornatomidae

Pomatomus saltator 
F. Carangidae

Trachurus trachurus 
Trachurus trcturatus 

F. Pomadasyidae
Pomadasys bennetti 
Plectorhinchus mediterraneus 

F. Sciaenidae
Argyrosomus regius 
Umbrina canariensis 

F, Mullídae
Mullus surmuletus

ppppppppp
+ p p pp p

pp p p p

+ + + + + +p

+ + + + + +

p p p p+ p
++ + pp +

p + + + +p
p p p p p p p

F F F F F F
F F F F F FF

FFFFFFFFF
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F. sp áridas
Sparus_ aunata 
Sparus caeruleostictus 
Sparus ehrembergi 
Sparus pagros 
BoopS boops 
Dentex gibbosus 
Dent ex j'nacroph. th adraos 
Dentex maroccanus 
Pipiodos annularis 
Litl’ agnatlius mormyrus 
Pagellus erythrinus (G) 
Pagel los erythrinus (P)
Page1lus acorne (G)
Pagei los acarne (P)
Pageílus_ coupei (G)
Pagellus _coupei (P)
Puntazzo puntaz zo 
Spondyliosoma cantharus (g) 
Spondyliosoma cantharus (P) 

F. Tracliinidae
Trachinus draco 
Trachinos radiatus 
Trachinus pellegrini 

F. Uranoscopidae

+ + + + +•+
++ + + + +

4* + -f- "H 4" 4“
4- 4-+ + + 4

4 4-4-4 +4 4
4 + 44 + 44

4 4 444 + 4 + 4
4 + 44 + 44

444 4 4
4 4 44 4 4 4

4 4 4 44 4 4
4 44 4

4-L. 4 44 4
444 4

4 4 4 4 4 + 4
44 4 4

44 4 4 4 4 4
4 4 4 4 + 4 4
4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 44 4

4 44 + 4 44

Uranoscopus scaber + + + + + +
SO. Tr i ch i ur o i d e i

Trichiuridae
Trichiurus leptoros 
Lepidopus caudatus 

SOo scombroidei 
Scorabridae

Scomber japonicus 
SO. Cal 1 ionyrnoid.ei 

C al 1 i onynii dae
Cali i órganos lyra 

SO. Ophidioidei 
Ophididae

Ophidioíi barbatura 
Scleroparei (Scorpaeniformes) 

SO. Scorpaenoidei 
Scorpaenidae

Scorpaena scrofa 
Scorpaena notata

F.
+ + + + + +

4 44 4 + 4 4

F.
+4 + 444

F.
+ + +4 4 4 4

F.
4 4 4 4 4 44

o.

F.
+ + + + +
+
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F. Triglidae
Trigla lucerna 
Aspitrigla obscura 
Lepidotrigla cavillone 
Trigloporus lastoviza 

F. Peristediidae
Peristedion cataphractum 

0. Heterosomata 
SO. Pleuronectoidei 
F. citharidae

+ + ■+■ + ■¥ -f-+
+ + + + + + +

+ ++ + + + +
+ + + + + + +

+ + + ++ + + +

Citharus macrolepidotus + + + + + ++
BothidaeF.

Arnoglossus imperialis 
Arnoglossus rueppelli 
Arnoglossus thori 

F. Soleidae
Solea vulgaris 
Solea senegalensis 
Buglos sidium luteum 
Dicologoglossa cuneata 
Mi ero clairus az evi a 
Microchirus ocellatus 
Monochirus hispidus 

0. Plectognathi (Tetraodontiformes) 
SO. Tetraodontoidei 
F. Tetraodontidae

Sphoeroides cutaneus

+ + + + + + +
+++++++ + +

+• + + + + + ++ +

++ +
+ + +

+ + + ++ ++ + +
+ ++ +
++ +

+ + + + + + +
+ ++ +

+ + + + + + +•
0. Haplodoci 
F. Batrachoididae

Halobatrachus didactylus 
0. Pediculati (Lopíiiiformes) 
SO. Lophioidei 
F. Lophiidrie

+ + + ++ + +

Lopliius piscatorius 
SO. Antenariioidei

+ + + + ++ + +

F, chaunacidae
Chaunax pictus

E. Mollusca
C. Cephalopoda 
SC. Coeloidea 
0. Sepioidea
F. Sepiidae

Sepia officinalis 
Sepia orbignyana 
Sepia bertheloti 
Sepia elegans

+ + ++ +

+ + + + + + +
+ ++ + + + + +

+ + + + +
++ + + + +
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F. sepiolidae 
SF. Sepiolinidae

Sepietta ov;eniana 
0. Teuthoidea 
SO. Myopsida 
F. Loliginidae

Loligo vulgaris 
Loligo forbesi 
Alloteuthis media

+ 4- 4* 4- 4* 4*4- + 4-

4 4 4 4 4 4* 4
4 4 4 44 4 4 4

4* + 4* + + 4-
Alloteuthis subulata +4 4 4 4 4-

SO. Oegopsida 
F. Ominas threphidae 
SF. Todarodinae

Todarodes sagitatus 4 4- 4 4- 4- 4-
SF. Illicinae

Illex coindetii + + + + + + ++
0. Octopoda 
SO. incirrata 
F. Octopodidae

Octopus vulgaris (G) 
Octopus vulgaris (P) 
Scaeurgus unicirrhus 

E. Echinodernata 
0. Asteroidea

Echinaster sepositus 
Allopatria ocellata 
Astropecten aurantiacus 

C. Holoturioidea
Stichopus regalis 
Stichopus sp. 1 

10. Arthr opoda 
C. Crustácea 
0. Decapoda 
SS. Reptantia 
S. Anomura

+ + + + ++
+ + + + + ++
+ + + + + + +

+ + 4- + ++
+ + + 4~ 4*4-
4- + 4-4-4-4-

4-4-4- 4- 4- 4-4- 4-
4-4- 4- 4-4-4- 4-

Dardanus arrossor 4- 4-+ 4- 4-
S. Rrachiura

Galappa granulata 
Maia squinado

4 4 4 4 44 4
4* 4 4* 4* 4 4 4-

E. Tunicata 
C. Ascidiacea 
0. stolidobr anchi, ata

Microcosrnus sulcatus 4-44 4-

E. = Embrancament; C. = Classe; SC. = Subclasse; 0. = Ordre; 
SO. = Sübordre; SS.=Supersecció; S, = Secció; F. = Familia.
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TAULA IV» 5 Varietat absoluta per pesca i repercusió sobre 
cada pesca de la selecció de 107 espacies, s'indica el 
nombre d*espacies eliminades i el percentatge d'espécies 
conservades.
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IV. 2. Distribucions

Tal com srha assen alat en el capítol III.1.2 

un inventari s:hi troben cinc tipus de distribució 

der--se considerar tres formes d*informació (presencia, nombre o 

pes), se n'obtenen quinze. 
interés, de manera que aquí solament es presentaran els que en 

tenen mes.

en• 9

que, en po-

Naturaiment no totes tenen el mateix

S!ha de recordar que, en aquest cas, quan es treba- 

11a amb dades quaniitatives cal recorrer a les seleccions dtespé-
cies.

Abans de passar a l'exposició deis principáis resul
táis cal fer esment de les escales emprades en les representad- 

ons de les funcions de densitat quan sda de fer servir nombres 

drinterval de rang molt ampli; 
rnatriu (no els vectors margináis), els rangs de nombres i pesos 

van de zero a 76859 i 740.3 respectivament; és convenient de can- 

vi ar 1!escala lineal per una altra que permeti visualitzar de ma
nera senzilla aquests intervals, per aixd s’ha fet servir l’es-

consideran! els elements de la

cala ' logx2s (PRESION, 1948; WILLIAMS, 1964) establerta per la 

progressió: i, 2, s’hi ha afegit la classe8, 16, 32, etc.;4,
zerc per tal de no barrejar els zeros (abséncies) amb valors po- 

sitius petits. Les característiques d’aquesta escala es mostren 

en la taula IV.6. En la presentado deis resultáis de les distri
bucions s'emprv.n els mateixos títols de la presentado del meto- 

de (capítol III.1.2.).

1.-* Distribució deis elements de la rnatriu de dades.
1a.™ Cas qualitatiu. Deis 15450 (=309x50) elements de la rnatriu 

de presencies completa, 1734 són presencies; aixó correspon al
És un percentatge francament petit que es pot11.22% del total.
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TAULA IV.6 Escala Logx2

Lli'ÍIT .INFERIORCLASSB Líül'l SUPERIOR14JiCA DE mu,., 5 5

O 0.0 
1 .5
2.5
A S**T • J
8.5

16.5
32.5
64.5

128.5
256.5
512.5

1024.5
2048.5
4096.5
8192.5

16384.5
32768.5
65536.5 

1 31072.5

0.0 0.0
0.75
2.0
3.5
6.5

12.5
24.5
48.5
96.5 

1 92.5
384.5
768.5

1536.5
3072.5
6144.5

12888.5
24576.5
49152.5
98304.5

I 0.0
1.5
2.5

II
III

IV 4.5
V 8.5

VI 16.5
32.5 
64. 5

1 28.5
256.5
512.5

1024.5
2048.5
4096.5
8192.5

16384.5
32768.5
65536.5

VII
VIII

IX
X

XI
XII

XIII
XIV

XV
XVI

XVII
XVIII

explicar per ¿Lúes causes: o bé l!área de mostratge és molt he- 

terogénia en quant a la distribució de les espécies, o bé les 

mostres son massa pretiles (lsárea de la mostra inferior a lsá- 

rea mínima); la solució dsaquesta disyuntiva es difícil, al menys 

peí que fa a la decisió del segon pune ja que es tracta aquí d!or 

ganismes sovint amb molta mobilitat que fan difícil la definició
en tot cas aixó és solucionat posteriorment, i 

per altres vies, a favor de la primera opció. 
percentatge de presencies es modifica notablement en la selecció 

de 107 espécies (on justament s'ñan eliminat les columnas amb 

molts zeros), i en la qual hi ha un 25.18;4 de presencies.

d-érea mínima
Cal afegir que el

1b.~ Cas quantitatiu. Les distribucions ciéis elements de les tau-
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les quantitatives presenten, cora sda vist en el parágraf anteri-
La matriu de nombrositats (selec-or, gairebé un 75,4 de zeros. 

ció de 107 espécies) té una mitjana de 86.77 individus per ele™ 

ment i una desviado típica de 1423; la mitjana deis pesos (se-
espécies) té una mitjana de 2.97 cuilogramá3Gr ele- 

ment i una desviado típica igual a 21.82; totes dues tenen una
Les dues distribucions de freqüéncia

lecció de 10

classe aero mole importan!, 

es mostren en la caula IV. 7; l'.ajust de la distribució de nombres
a un nodel teóric és oifícil, ni la biromial negativa ni la de

la distribució observada té unaPoisson s’ajusten correctament: 
variáncia massa alta per seguir la llei de Poisson, en la figura 

IV.1 es prese: ta l’ajust a la binomial negativa després de calcu
lar el parámetre 3c a partir de la freqüéncia de la classe zero.

TAULA IV.7 Distribucions de freqüéncia de les matrius de nom- 
brositats i de pesos (seleccions de 107 i 103 espécies respec- 
civament. Escala logx2.

CLASSE PESOSNOMBRES
387639810

372I
223II 1 51
10211 9III
1621 38IV
1481 76 

1 75 
157 
139 
108

V
101VI

74VII
43
28

VIII
IX

73 11X
42XI 9
33 1XII

XIII 23
16XIV
12XV

XVI 1
XVII

XVIII
4
1

XIX 1
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FIGURA IV.1 Distribució de freqtténcies deis elements de la ma- 
triu quantitativa de nombrositats de 107 especies i 50 pesques» 
Els punts representen la distribució observada; les ratlles ver- 
ticals la distribució binomial negativa estimada a partir de la 
mitjana (m=86.77) i del parámetre k estimat (k=0.03825). L'abs- 
cissa está en escala logx2. ~
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Distribució del vector marginal columna.
2a.- Cas qualitatiu. La mitjana és de 34.68 espécies per pesca 

amb una variáncia igual a 95.30. La variáncia és massa alta per 

que es compleixi la hipótesi de Poisson que és usual en aquesta 

distribució (en la figura IV.2 es mostra la distribució observa
da comparada amb.una Poisson de parámetre igual a 34.68); aquesta 

inadequació s9ha d!interpretar en termes d'heterogenei'tat; efec- 

tivament, la hipótesi de Poisson és válida per sistemes homogenis 

(TAYLOR, 1951). En la figura IV.3 es mostra la cartografía de 

la varietat per pesca, la qual mostra unes tendéncies que serán 

estudiades mes endavant.

2, —

2b.™ Cas quantitatiu. En aquesta distribució no és molt greu de 

treballar amb aades seleccionades perqué les espécies eliminades 

són les que aporten rnenys individua i pes. 
que té més interés la distribució de biomasses 

brositatats La mitjada (per biomasses) és de 302 Kg. 
amb una variáncia de 805, que com en el cas anterior és forga 

més elevada que la mitjana i invalida la llei de Poisson; de fet 

les primeros classes de l'histograma (figura IV.4) donen una es
tructura que recorda l'esmentada llei, peró unes pesques molt mas- 

sives desplacen la mitjana; la causa de tot .aixó pot ser la ma- 
teixa que la adduldá en el cas anterior (heterogeneitat de l'á- 

En la figura IV.5 es mostra la distribució geográfica de 

les biomasses per pesca, cartografía que recorda molt la de la 

varietat.

En aquest cas sembla 

que no la de rom
per pesca

rea).

3.™ Distribució del vector marginal fila. 

3a. - Cas qualitatiu. La distribució del nombre de preséncies 

per espécie sembla que ha de teñir un considerable interés per 

diversos motius, peró no ha estat trobada en la literatura. És
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FIGURA IV.2 Distribució 
d'espécies per pesca. La 
línia continua és la dis
tribució de Poisson de 
parámetre igual a 34.68.
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Distribució de biomassa per pesca, en centenafs de 
La línia continua representa la distribució teóricaFIGURA IV.4

quilograms. 
de Poisson de parámetre igual a 3.02.
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distribució decreixent amb classe zero (espécies no captura- 

En el present cas sembla dsimportancia el fet
una
des) inobservada, 
que el nombre d;espécies és mes gran que el de pesques, és ciar 

que en augmentar el nombre de pesques l'histograma s'haurá de des 

plagar cap a la dreta fins a desaparició de la classe zero (és a
dir, no quedará cap espécie present peró no capturada). La mit- 

jana de la distribució observada és de 5.61 presencies per espe
cie, aquesta mitjana ha estat calculada sense computar~hi la cías, 
se zero, que evidentrnent, ha de fer disminuir la mitjana; la cla,s 

se 1 compren 141 espécies (aixó és el nombre deespécies que fo- 

ren capturades una sola vegada), que repi'esenta el 45.63% de les 

espécies capturades; la classe 2 compren el 10.48% i la 3 el 7.44%. 
Potser és convenient comentar acuí amb una mica d'extensió el cas 

de les espécies que han estat capturades una sola vegada; es tro- 

ba una mitjana de 2,82 espécies d'aparició única per pesca; en la 

taula IV.8 hom detalla acuesta distribució i es compara amb un 

model de Poisson de parámetre igual a 2.82.

TAULA IV.8 Distribució dfespécies d'aparició única per pesca. 
Es compara amb un model de Poisson de parámetre igual a 2.82.
NOMBRE ESP. NOMBRE MODEL 
APAR.ÚNICA PESQUES POISSON PESQUES

2.98 1 ,10,1 8,1 9,24,26,27,31 , 32,40,5V
8.40 5,8,20,28,30,35,38,43,47,50,53

11.85 13,23,25,29,33,36,39,46
11.14 4,21,34,41,44,49

7.85 12
4.43 6,7,16,22,45,52
2.02 2,14,42
0.84 48
0.30

0 11
1 11
2 8
3 6

•1

5 6
6 3
7 1
8 0
9 0.09

0.03
0.01

1 1 5
10 0
11 "j 17

17 0,00 111
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En la figura IV.6 es mostra la relació entre el nom
bre d?espécies capturadas entes pesques i el nombre dtespécies 

asaparicio única en tota la campanya; la correlació és de 0.65, 
pero després d9 eliminar del cómput la pesca 11 s!eleva fina a

Una altra manera de veure el paper de les espécies d'a™ 

parició única és la comparació de classificacions en les que di 
interveneni en les que no, deixant idéntiques la resta de condi- 

cions del métode.

0.80.

Si es consideren solament les 131 espécies de peixos, 

la taxocenosi que sembla que pugui teñir mes sentit, 

es pot ajustar una binomial negativa a la distribució de presén- 

cies per especie, mes que no pas la de Poissonj 
ra liorn pot estimar la el as se zero (mitjangant l'ajust de la bi
nomial negativa truncada), amb un .resultat igual a 819 (espé-

és a dir

d:aquesta mane-

cies de peixos presents i no capturades), la qual cosa dona un 

total de 950 espécies de peixos totals en 19 área estudiada, cosa
1975; estimen peí voltantque sembla excessiva (CABRERA 8c alt 

de 700 les espécies de peixos presents entre cap Juby i cap Blanc); 
de tota manera cal dir que el significat de la distribució bino
mial negativa aplicada a aquest cas, és fose. En la figura IV.7 

es mostren aqüestes distribucions.

» f

En squest cas és greu no disposar de les 

dades completes quantitatives, i a més a mes és segur un biaix
En les figures IV.8 i IV.9 es

3b.- Cas quantitatiu.

important causat peí mostratge. 
presenten les distribucions del nombre d’individus i pes en qui- 

lograms per «spécie de les seleccions de 107 i 103 espécies res-
antinaturals9, i lapectivament; són evidentment distribucions 

forma acampanada no és sino resultat de les seleccions ja que 

en condicions normáis s!espera un histograma decreixen o cora a
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FIGURA IV. 7 Distribució de freqliéncies de preséncies per 
espacie: en les abscisses nombre de preséncies, en les
ordenades freqüéncia. L'histograma blanc inclou la tota- 
litat" d'espécies d'ATLOR VI, el ratllat solament els ver- 
tebrats (peixos) i els punts representen els valors de la 
distribució binomial negativa teórica estimada sense la 
classe zero, pels peixos.
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pesos (IV.8) i nombres d'individus (IV.9) per espécie. 
Les abscisses están en escala logx2.
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rnáxirn, en 19 escala logx2, un histograma relativament pía en les
En qualsevol cas sembla que és perdre el temps 

d?intentar £er l’ajust a un model teóric,
primeres classes.

4." Distribucions deis vectors columna 

4a.- Cas qualitatiu. Representa lcárea de distribució de cada 

espécie, aquí no es representaran més que els casos mes interes- 

sants i aixó en moments més adequats, especialment en la inter- 

pretació de les análisis.

La distribució del nombre ddndividus per4b.- Cas quantitatiu. 

mostra és demorada en els estudis d!agregació; aquests estudis
exigeixen un mostratge adequat a aqüestes finalitats, de manera 

que son inaplicables al mostratge d'ATLOR VI. De tota manera es 

pot confeccionar un gráfic indicatiu (figura IV.10) on es mostra 

les relacions entre el nombre d'individus capturats i el nombre 

de pesques on s’han capturat, aixó per cada espécie. Al nivell 
d5 escala estudia! totes les especies presenten agregació (peró 

ésser l!área forca heterogénia -poques espécies es poden 

trobar en tota ella™ el sentit és poc ciar). Per altra banda, 
en la figura IV.11 es mostra que no hi ha iiomogeneitat en les 

variáncies, les desviacions típiques creixen amb les mitjanes 

(fenomen conegut peí nom de Llei de Taylor) dsuna manera line
al ; les variáncies no son significativament diferents del qua- 

drat de les mitjanes, i la correlació entre llurs logaritmes és 

igual a 0.98. La transformado logarítmica de les dades és el 
millor métode d'estabilització de variáncies quan la fundó de 

dependéncia és d'aquest tipus; aixó justifica aquesta transforma- 

ció en els casos on es necessita aquesta estabilitat (per exem- 

pie en el cálcul de correlacions lineáis 

ER, 973).

en

IBANEZ, 1971; PRONTI—
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loqarl tínica) hí «a’ ordenades- nombre d'individus (en escalalogarítmica). Hi són representades 106 espécies.

entre el nombre d'individus

i?«61

%7

1 20 2510 S55 30S 35 5040 45

54 Puntazzo puntazzo
1 55 Spondyliosoma cañtharus (gran) _______ —
I 56 Spondyliosoma cañtharus (petit) 82 t.ophius pjscatonus 
I 57 Trachinus draco 83 Chaunax pictus
‘ 58 Trachinus radiatus 84 Sepia olficinalls

59 Trachinus pellegrini 85 Sepia orbignyana
60 Uranoscopus scaber — 88 Sepia bertheloti

87 Sepia elegans
88 Sepietta oveniana
89 Loligo vulgaris
90 Loligo forbes!*
91 Alloteuthis media
92 Alloteuthis subulata
93 Todarodes sagitatus
94 Illex coindetii
95 Octopus vulgaris (gran)
96 Qctopus vulgaris (petit)
97 Scaeurgus unicirrhus
98 Dardanus arrossor

27 Cyttus roseus
28 Capros aper
29 Serranus cabrilla
30 Fomatomus saltator
31 Trachurus trachurus

81 Halobatrachus didactylus1 Scyliorhinus canícula
2 Galeus melastomas
3 Hustelus «ustelus
4 Torpedo torpedo
5 Torpedo marmorata
6 Raja miraietus
7 Raja clavata
8 Raja montagui
9 Raja naevus

10 Raja undulata
11 Sardina pilcfaardus
12 Sprattus sprattus
13 gngraulis encrasícolua
14 Argentina sphyraena
15 Huraena helena
16 conger conger
17 Gnáthophis rnystax
18 Mystriophis rostellatus ______ ____
19 Hacroramphosus scolopax 46 OÍplodus annularls
20 Hacroramphosus gracilis 47 Lithognathus mormyru^
21 syngnathus acus 48 Págellus erythrinus (gran)
22 Coelórhynchus coelorhynchus 49 Págellus erythrinus (petit)

50 Págellus acarne (gran)
51 Págellus acarne (petit)
52 Págellus coupei (gran)
53 Págellus coupei (petit)

32 Trachurus picturatus
33 fromadasys bennetti ____________________
34 Plectorhinchus mediterraneus 61 Trichiurus lepturus

62 Lepidopus caudatus
63 Scomber japónicu9
64 Callionymus lyra
65 Ophidion barbatum
66 scorpaena scrofa"**
6? Trigla lucerna
68 Agpitrigla obscura
69 Lepidotrigla cavillone 
70» Trigloporus lastoviza
71 Peristedion cataphractum
72 Citharus macrolepidotus
73 Arnoglossus imperialis
74 Arnoglossus rueppelli
75 Arnoglóssus thori
76 Buglossidium luteum
77 Dicologoglossa cuneata
78 Microchirus ocellatus
79 Honochirus hispidus
80 Sphoeroides cutaneus

35 Argyrosomus regius
36 Uabrina canariensis
37 Wullus surmuletu?>
38 Sparus aurata
39 Sparus caeruieostictus 
4*7 Sparus ehrembergi
4í Sparus pagrus
42 Boops boops
43 Dentex gibbosus
44 Dentex macropEthalmus
45 Dentex maroccanus 99 Calappa granulata

100 Maia squinado
101 Bchinaster sepositus
102 Allopatria ocellata
103 Astropecten aurantiacus
104 Stichopus regalis 
Il05 Microcosmus suleatus 
106 StlchopU3 sp. 1 ATL0R VI

23 Merluccius merluccius
24 Gadiculus arqenteus
25 Trisopterus luscus
26 Zeus faber

H
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5.- Disiribucions deis vectors fila 

5b.~ Cas quancitntiu. És l'únic que té interés, 

tats es té la distribució del nombre d'individus per especie en 

cada pesca, és a dir, la distribució d'on s’obté la diversitat 

Les diversitats (calculadas per 1’índex de Shannon) 
no ajuden massa a aclarir molt del sistema, o al menys no tant 

com altres mapes presentáis abans de mesures no tan sintétiques 

(el mapa de diversitat per pesca és la figura IV.12).
les desviacions típiques són fundó de la mitjana 

segons l'expressió s=5.6m (on _S és la desviado típica i m la 

mitjana)| la correlació entre mitjanes i desviacions típiques 

és de 0.91; en la figura IV.13 es presenta gráficament aquesta 

relació en forma logarítmica.

Per nombrosi-

per pesca.

Com en el
cas anterior
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ClassificacionsIV. 4.

Les classificacions s’han fet paralielament a les 

ordenacions, peró 1'estrategia seguida en les análisis ha estat 

condicionada sobretot pels resultats obtinguts en les ordenaci- 

ons; els resultáis es presenten,peró, per separat per tal de £er 

raes fácil la comparado entre les diferents variants de cadas™ 

cun deis métodss.

Per les classificacions s'han aplicat vuit métriques 

(s3ha d'entendre 'métrica5 en el sentit definit en III.2.2.) que 

són les següents:

Index d’associació de JACCARD (i 908) ™ J,C 

Index d'associació de SOKAL & MICHENER (1958)-S&M 

índex de correlació de punt (DAGNÉLIE, 1960) - PUNT 

Coeficent de correlació de Bravais-Pearson. En tots 

els casos s’ha aplicat prévia transformació lo
garítmica (InOc^+i ))-C0R-L0G.

Coeficient gen ral de similaritat de G0¥ER(1971) -GOWER 

índex d5 informado -INF
Distáncia euclidiana. En tots els casos s'ha apli

cat la transformació logarítmica (In(lc_^+1))- 

DE-LOG
Distáncia xi quadrat ~ XI2

Un cop obtinguda la matriu de la métrica, en cada 

cas, s'ha procedit a la seva inspecció, no pas per preñare cap 

decisió, sino tan sois per tal de teñir més informado sobre el
i un ajut en la interpretado deis resultats de les a-sistema

náiisis.
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D’antuvi cal per notar la diferencia entre les distri
bucions de freqUéncies deis elements de les matrius de similari- 

tats (o distancies) entre pesques i entre espécies (figures I\f14 

a, b i c). Per les pesques, acuestes distribucions tenen forma 

simétrica i amb una mitjana clarament decantada cap a la part 

positiva (en les similaritats), en canvi,per les espécies, els 

histogrames son asimétrics (la cua esquerra puja amb un pendent 
molt més pronunciat que la árela) i la mitjana no és significa- 

tivament diferent de zero, Tot aixó confirma algunes hipótesis
exposades en la part III; les mostres són comparables entre sí,i 

són, en el cas present, més riques en informació que les espéci
es (hi ha més espécies que pesques); les espécies són Porga di-

Horn té, en el casferents entre si i no sempre són comparables, 
de les espécies molt es af'initats lleugerament negatives que són 

compensades per unes afinitats positives molt fortes peró poc
nombroses, és a dir , moltes relaeioss indiferents o poc excloents 

i poques parelles despécies molt afins. 

junt de relacions és més uniforme.
En les pesques el con-

Una mica més d5informació pot ésser aportada en la 

comparanza de les distribucions cbtingudes amb els índexs de 

Jaccard (JAC) i de Sobal i Michener (S8dví); les diferéncies tenen 

origen en el paper que es dóna a les dobles abséncies, que a la 

vista deis histogrames és molt important.

S?han fet un total de 34 classificacions jerárquiques 

a partir de 6 algorismes ds agregado 

tades i 10 seleccions (on no s'inclou la previa de 80 espécies)
les vuit métriques ja ci-

Els algorismes emprats són: UPGMA, UPGMC, WPGMC 

(presentáis amb aquesta mateixa nomenclatura en él
SLC,

CLC i INF 

capítol III.3.1 o 1.
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JAC 107(50) 
X » 0.13 PUNT 107(50) 

X » 0.016

300400

""I l l—[—i tbro o 11 -1

JAC 168(50) 
X * 0.087

PUNT 168(50) 
X a 0.015

1000
1000

T-ry cdo 1o-1

4000

JAC 309(50)

X « 0.047
PUNT 309(50) 

X «. 0.0114

1000
1000

m
-1 -08-0.6-04-02 O 02 04 06 08 1O 01 02 03 04 OS 06 07 08 0.9 1

FIGURA IV.14 a Distribucions de freqtléncies deis elements de les 
matrius de similaritat o distáncia. L'acrdnim simbolitza la métri
ca» el primer nombre és el del rang de la matriu, el segon -entre 
paréntesi- és la longitud dies vectors entre els que s'han fet les 
mesures; eventualment, només en el cas de mesures guantitatives, 
s'indica si hom ha treballat amb nombres (N) o pesos (P). X és la 
mitjana de la distribució.
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FIGURA IV.14 b Distribucions de freqüéncies deis elements de les 
matrius de similaritat o distancia. Vegeu peu de la fig. IV.14 a.



-I D I -

S&M 50(98)N S«d4 5Q(lQ7)N 
X » 0,70X = 0. 70 40

I«o

o i

O 0,1 0.2 03 OA 05 OS 0,7 O A 0,9 1O 01 02 03 04 05 OS 07 OS Q9 1

J«oJAC 50(309) 
X = 0.215 ¡AO

JAC 50(168) 
X » 0.24

Th,TL.r
O 0.1 Q2 Q3 0.4 0.5 Q6 0.7 0.8 0.9 1 O 0.1 Q2 03 04 0.5 0.6 Q7 0.8 09 1

JAC 50(107)N JAC 50(98)N 
X - 0.26 í°1“ X = 0.26

~h-wr
O 0,1 Q2 03 04 Q5 Q6 07 OS 09 1O 01 02 03 0,4 Q5 06 07 08 09 1

1*0DE-LOO 50(98)N 
X = 15.79

XI2 50(98)N

X - 0.0001460

mhTl-ÍTn-n-i Q
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26O 01 02 03 04 05 0,6 0,7 0.8 0.9 1

T100
XI2 50(107)N 

X - 0.00011I» GOVER 50(98)N 
X = 0.90

-cO~w
o 01 Q2 03 04 05 OS 07 OS 09 1 O 01 0,2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0,9 1

iFIGURA IV.14 c Distrivucions de freqUéncies deis elwments de les 
matríus de similaritat o distancies. Vegeu peu de la fig. IV. 14 a.
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Por tal de presentar les classificacions s'utilitza 

la següent nomenclatura: en primer lloc l'acrónim de 1-algoris- 

me d'agregado, en segon lloc el de la métrica, en tercer lloc 

el nombre deis elements per classificar 

paréntesi, la dimensió deis elements per classificar, i, eventu- 

alment, només guau hom tracta de mesures c ¡jadtatives, una lie-
D5 agüesta manera:

en quart lloc, i entre

tra indicativa de nombro si tat (i\r) o pes (P).
UPG; A DE-LOG 50(98)n, vol dir una classificació feta arnb l'algo- 

risme UPGMA, aplica! sobre la matriu obtinguda de la métrica 

distáncia euclidiana (havent transformat previament les dades 

a logaritmos), ti nombre dselements classificats és 50 (dones, 
pesques) i 98 el nombre de dimensions de cada element (és a dir 

la llargada del vector element: 98 espécies), N significa que la 

mesura ha estat feta sobre dades quantitatives: nombre d'indivi- 

dus.

En la taula IV.9 es sumaritzen les classificacions 

Petes amb la correlació cofenética (en la majoria deis casos) 

i la qualitat de l’agrupació obtinguda: ’bona 

obtingut un dendrograma que efectivament reconeix grups, 'medio- 

significa que hom pot reconéixer els grups més generáis 

perd no la resta, finalment 'dolenta5 vol dir que no es poden 

reconéixer grups: 1'estructura obtinguda és encadenada, 
cas que el dendrograma estigui representa! s’indica la figura 

on es troba (sdian representa! tots excepte els que tenen la 

qualitat 'dolenta').

significa que s'ha

ere

En el

La selecció de 50 pesques i 309 espécies no és mes que 

la matriu completa de dades (de preséncies), la de 168 espécies 

és alio que resta de 1santerior en haver tret les espécies que es 

presentaren una sola vegada (especies úniques o singulars).
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TAULA IV.9 Classifieacions fetes en aquest treball. S:indica 
la correlació cofenética, la qualitat deagrupament i la figura 
en qué es presenta el dendrograma.

ALGORISME MÉTRICA 5ELECCIÚ CORRELACIÓ QUALITAT FIGURA
0.86 
0.86

UPGMA PUNT 50(309)
UPGMA JAC 50(309)

50(309) 
JAC 50(168)

50(168) 
JAC 50(107)
COR-LOG 50(107)N 

50 (10 7) N 
50(98) 
50(98)
50 (98)

bona 
bona 
bona 
bona 
bona 
bona 
bona 
dolenta 
bona 
bona 
bona 
bona 
dolenta 
dolenta 
bona 
bona 
bona 
bona 
bona 
dolenta 
mediocre IV.31 
dolenta
mediocre IV.32 
dolenta 
bona 
bona 
mediocre IV.35 
bona 
bona 
bona 
bona

IV. 15 
IV. 16 
IV. 1 7 
IV. 18 
IV. 1 9 
IV. 20 
IV. 21

INFINF
0. 84UPGMA 

INF 
UPGMA 
UPGMA
UPGMA XI2
UPGMA JAC
UPGMA S&M
UPGMA PUNT
UPGMA COR-LOG 50(98)N
UPGMA DE-L OG 50(98 ) N
UPGMA GOWER 50(98)N

JAC 50(98)
50(98) 

PUNT 50(98)
COR-LOG 50(98)N
DE-LOG 50(98)N
XI2 50(98)N
JAC 50(98)

50(98) 
PUNT 50(98)
DE-LOG 50(98)
PUNT 50(98)
COR-LOG 50(98)N
DE-LOG 50(98)N
COR-LOG 50(98)N

50(98)
COR-LOG 50(103)P 
COR-LOG 43(77)N

INFE
0.85 
0.80 
0.96 
0.86 
0. 76 
0.83 
0.81 
0.64 
0.93 
0. 79 
0.72 
0.79 
0.68 
0.51 
0. 95 
0.82 
0.60 
O. 81 
0. 32 
0. 79 
0. 76

N
T
R

IV. 22 
IV. 23 
IV. 24 
IV. 25

E

P
E
S
Q

IV. 26 
IV. 27 
IV. 28 
IV. 29 
IV. 30

U CLC
S&MCLCE

S CLC
CLC
CLC
CLC
SLC

S&MSLC
SLC
SLC

IV. 33 
IV. 34

WPGMC
WPGMC
WPGMC
UPGMC
INF
UPGMA
UPGMA

0.7 6 IV. 36 
IV. 37 
IV. 38 
IV. 39

INF
0.76E

SE P COR-LOG 10 7(50)N 
COR-LOG 98(50)N 
COR-LOG 77(43)N

0.69
0,69
0.63

bona
bona
bona

IV. 41 
IV. 42 
IV. 43

UPGMA
UPGMA
UPGMA
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IV.4.1. Pesques

Bis resultats deis diversos procediments de classifi- 

cació de pesques son Porga coherents entre si; 1 i única excepció 

la constitueix la distancia euclidiana» que malgrat la trans
formado logarítmica previa fa pesar rnolt eis números. En les 

classificacions de pesques és possible de cartografiar directa™ 

rnent els resultats la qual cosa facilita la interpretado deis 

resultats. Els arbres i rnapes de les classificacions jerárqui™ 

ques de pesques es presenten en les figures IV.15 a IV.37.

En general hom obté una primera dicotomía que separa 

dos grups d3 af imitar nul-la o ádhuc negativa (rebuig). 

ral els dos grups obtinguts en aquesta primera dicotomía són des
ignáis en nombre, el format de menys pesques correspon a i'área 

de talús i vores de la plataforma, el rnés nombrós inclou la resta 

de les pesques de plataforma; la frontera entre els dos grups es 

pot assimilar, amb algunes manques de coincidencia amb la isóba-
En el grup de talús (aíxí s'anomenará el for

mat per les pesques més fondes) han aparegut en algún moment o 

altre fins a disset pesques, pero solament set hi són sempre: 2,
Les pesques 1 i 10 sfhi presenten tot 

sovint, la 51 és menys freqüent, les altres pesques apareixen en 

molt poques ocasions (veure taula IV.10).
primera dicotomia discrimina una sola pesca, que generalment és 

la 11; aixó es pot interpretar per la gran quantitat d'espécies 

que nornés sortiren en aquesta pesca, és sense cap mena de dubte 

la pesca més diferenciada de totes i albora la més profunda. Amb 

13 índex de Sokal i Michener s'inclouen en el grup de talús una 

série de pesques (espécialment les 4, 5 i 7) que intultivament 

que scIii hagin d’incloure; aixó és peí paper de les

En gene-

ta de 150 rnetres.

11, 22, 25, 50, 52 i 53.

En alguns casos la

no sembla
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El grup de talús discriminat per la primera dicoto-TAULA IV,10
mia en les diferents classificacions. Els paréntesis signifiquen 
que la pesca assenyalada ha estat separada abans que les altres.

PESQUES 
1 12 233445555 

1 245701 253 4 070 1 2 3 CLASSIFICACIONS

ÜPGMA PUNT 50(30$309) 
UPGMA JAC 
ÜPGMA JAC 
INF INF 
IMF INF 
INF INF

+ (+) + + 
+ (+) + + 
4- + + 4- 
+ + + + 
4* + "H +

4 4 44 +
50(309) 
50(168) 
50(309) 
50(168) 
50(98)

COR-LOG 50(98)n 
WPGMC COR-LOG 50(98)N 
UPGMA COR-LOG 50(103)P 
UPGMC COR-LOG 50(98)N 

50(98)

+ + ++ +
+ +++ +

+ + ++
+ ++ + +

+ + + + 
+ + +
+ + +

+ "i"

+ + ++ +
CLC+ +++

+ + ++
+ +++

+ + T + + 4-4-4-+
WPGMC PUNT 
UPGMA COR-LOG 50(107)N 
UPGMA COR-LOG 50(98)N 

50(98) 
50(98) 
50(107) 
50(98) 
50(98) 
50(98)

+ + + 4- 
4- 4-4-4-

4- 4-4-4-+
4- 4-4-4-+

4- 4-4-4- 4- 4-4-4-4- 4-
UPGMA PUNT 
CLC PUNT 
UPGMA JAC 
CLC JAC 
SLC JAC 
UPGMA JAC 
WPGMC DE-LOG 50(98)N 

50(98) 
50(98)

SLC PUNT 50(98)

4 4 4 44 4 
4* 4

4 4 4 4
4 4 4 4 
4 4 4 4

4 44 4 4 
4 4 4

444444444 
+ (+) + +
+ (+) + +
4 4 4 4

44 4 4444 4 444 4 44444 
44444444444444444 

+ (+) + +

-i- + + +
+ + + +

(+) ++ + + +
+ + + + + + +
(+) + 4 4 4

UPGMA S&M 
CLC S&M

+ + 4 44

dobles abséncies; es pot fer la valoració de les dobles absénci- 

es comparant els resultats obtinguts arab JAC 

les dobles abséncies no compten per a res, en S&M tenen la matei- 

xa forga com a fonts d'afinitat que les dobles preséncies, i en 

PUNT- són contrapesadas ambdues fonts d’afinitat (III.2.2.). 

resultats suggereixen que no és adequat fer servir les dobles ab- 

séncies com a fonts d’afinitat, JAC i PUNT doran resultats molt 
semblants entre si i molt diferents de S&M.

S&M i PUNT, en JAC

ElS
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En definitiva es pot establir, dones, una primera 

frontera a una profunditat de 150 metres aproximadament que cor- 

respon, també de manera aproximada amb l’inici del talús; hi ha 

certes vaciMacions cap a la part sud (pesques 40 i 47) on sem
bla que la frontera es troba a una profunditat menor i també cap 

a la part nord (pesques 1 i 10), on passa tot el contrari, proba- 

blement degut a la manca de diferenciació clara entre talús i 

plataforma.

Cal dir també que la variáncia del grup de talús és 

forga elevada, mes que la del grup de plataforma, de manera que 

en molts casos algunes pesques de talús s’uneixen a uns nivells 

d:afinitat molt més petits que els que calen per per formar de 

manera definitiva el grup de plataforma, 

estudiáis (CLC C0R-L0G 50(98)N) s5ha trobat que no és la primera 

dicotomia la que separa el grup de talús, sino que ailla un grup 

de plataforma.

Solament en un cas deis

El grup de plataforma es troba en la gran part de
Gairebé en tots els casos laclassificacions dividit en dos. 

separació afecta els matéixos conjunts de pesques i la frontera 

és molt clara: es sitúa ais quaranta metres de fondária i separa 

un grup eostañer i poc profund d5un altre més allunyat de la cos
ta i més profund.
no mostra una afinitat forta per cap deis dos grups, es tracta 

de la pesca número 6 que será comentada més endavant.

Solament alguna pesca vacil’la tot i que mai

El grup costaner está format de 20 pesques, el no eos- 

de 23, tres pesques que s'inclouen en aquest darrer (1,
10 i 6) es poden considerar en la frontera, les dues primeres del 
talús i la darrera de la zona costanera.

tañer
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Els dos grups de plataforma están constituits de la
següent manera:

Grup costaner: V!, 18, 19» 20» 26, 2'/, 28, 29, 30» 31, 32, 39»
36» 38» 39» 42, 43, 44 

Grup no costaner: (1), 4» % (6), 7, 8» (10), 12, 13, 15» 16» 17» 21,
23» 24» 33» J4, 40» 41 , 47» 48» 49» p1 ,

45, 46.

Per l'área costanera la variáncia interna és molt bai- 

xa, i en ella sEhi troben s!hi troben les afinitats mes fortes.
A la vista de les diferents classificacions pot ésser dividida 

en una área sud (pesques 42, 43, 44, 45 i 46 -i a cops la 39™) 
i una área nord (amb la resta de pesques); 16área nord pot tam
bé subdividir-se en dues zones» una de les quals és de caracte- 

rístiques més costaneres que l3altra i está formada per les pes
ques 14, 28, 35, 36» 38 i a cops la 39; el grup 14-28 és molt 
ciar i la distáncia a la costa sembla determinan!, l'altre
grup és el que conté les pesques amb afinitats més fortes de to
ta la campanya (pesques 29 i 30), la pesca 20 és la mes diferen
ciada (no és la més profunda peró sí la més allunyada de la cos- 

Sense passar a l'estudi de les espacies carai terístiquesta).
d'aquest grup de pesques sembla que, a la vista de les classifi
cacions, el grup costaner es pot interpretar en termes de batime-
tria i geografia.

El grup de plataforma profunda (no costaner) és d’in- 

terpretació molt mes complexa» per una banda per la frontera im
precisa que té amb l!área de talús, i per l’altra pels subgrups 

que íiom esbrina en 1Einterior d5 aquesta área amb l!ajut de les 

classificacions. Es pot dir que lsestructura interna més carac
terística d5aquesta área és el grup format per les pesques 15»
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17, 21, 41 i 48 acompanyades molts cops peí grup format per les 

pesques 8 i 13 No hi ha prou in-i al guríes vegades per la 49. 
formació per decidir si es tracta d'una área disjunta: les pes
ques 33 i 34 separen el grup en dos, pero falten altres posici-
ons intermitges de menys fondária. Un altre grup que apareix 

raolt ciar és el format per les pesques 4, 5 i 7, fetes totes e- 

lles de nit, pot ser aixó el que fa que la pesca 12 no en forrni 
part (va ésser feta de dia), el cóefieient de Solcal i Michener 

inclou aqüestes tres pesques en el grup de talús. La pesca 8, 
també és nocturna i feta a menys fondária, té forga afinitat amb 

la 13, feta de dia i a fondária similar. La resta de les pesques 

(23, 24, 33, 34, 12, 16, i a cops 49 i 51) tenen una variáncia 

forga alta (exceptuant la parella 33 i 34).

Algunes pesques mereixen comentari a part per dife- 

rents característiques que presenten:

-pesca 1.- Aillada i vacillant entre el grup de talús i de pla
taforma malgrat la fondária (170 me tres) a qu 

Ouan queda en la zona de plataforma s•observa que manté una cer
ta afinitat amb les pesques 21 i 48, i a cops també amb les 10 

i 51 amb les quals forma la frontera amb el grup de talús. 

la pesca feta mes al nord de tota la campanya.

va ésser feta.

És

-pesca 11.- És la pesca mes diferenciada de les fetes a ATLOR VI 

Es comporta de manera bastant anormal en les classificac^ons, en 

tres ocasions queda aillada per la primera dicotomía. S’hi van 

capturar 38 espécies, de les quals 17 no van aparéixer en cap 

No és casual que sigui la pesca més profunda de 

tota la campanya (362 metres).
altre pesca.
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moltes análisis queda aíllada, i quan no és així
A cops

-pesca 6.™ En
no queda mai molí ben integrada al grup al qué pertany. 
apareix formant part del grup eos tañer com una prolongado cap

La diversitat dcaquesta pesca es molt elevada: 3.7
Cinc de les espécies que hi aparegueren no™ 

mes foren capturad.es en aquesta pesca, la qual queda forga afec
tada per la selecció.

al nord. 
bits per individu.

Fou feta a una fondária de 41 metres.

-pesques 10 i 51.- Situado de frontera entre talús i platafor- 

Les fondáries respectives són 132 metres i 137 metres res™ 

pectivament.
ma.

--pesques 40 i 4 7.- Com les dues anteriors fan de frontera entre 

talús i plataforma. Les fondáries respectives són 106 i 96 me
tres .

Fondáries de 90 i 72 metres, pertanyen, dones,-pesques 12 i 16. 
clarament a la plataforma; malgrat aixó poseeixen característi™

(aparicions massives de Macroramphosus sps.)que de fondária

-pesques 33 i 34.- Totes dues fetes pels voltants deis 80 me
tres de fondária i de dia. Son molt afina entre sí i bastant 

independents de la resta. En tres ocasions queden incloses en 

el grup de talús: les dos que empren el coeficient de Sokal i 

Michener i CLC JAC 50(98).

-pesques 15, 17, 21 , 41, 48 i 49.- Formen un grup variable per ó 

molt característic de la zona no costanera de l’área de plata- 

Excepte les pesques 15 i 49, són fetes de nit o en si
tuad ons de llum minvada.
forma.
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-pesques 4, 5, 7, 8 i 13.- Conformen la part nord de l’área de 

plataforma, subárea no costanera. Són totes nocturnes.
13 són menys profundes i queden separades de les altres.

Les 8 i

-pesques 42 i 45. 
rea costanera.

Formen el nucli característic del sud de l'á-

-pesques 29 i 31 .Juntament amb al tres formen un grup extraor- 

dináriament afí que caracteritza la part nord de la zona cos
tanera.

-pesques 14 i 28.- Afins entre si. 

subárees nord i sud, costaneres.
Mantenen lligams entre les

Com conclusions parcials i provisionals de les aná
lisis de grups i classificacions de les pesques, es poden treu- 

re les seqüents:

1.- Lsárea estudiada pot ser dividida en dos parts: talús i pla- 

La frontera segueix de manera aproximada la isóbata 

de 150 metres, aquesta frontera és peró mes profunda al nord i 

menys al sud (170 i 100 metres respectivament). Aixó pot sér 

una conseqüéncia de la topografía de la aona (II.1.1.)

taforma.

2.- La vafiáncia interna de l’área de talús és molt elevada, 
les pesoues que la defineixen ho fan més per poca afinitat a 

les de les árees de plataforma que no per afinitat entre elles 

mateixes (es pot dir que el grup de talús está format per elimi- 

nació en formar-se el grup de plataforma).

3.- L'área de plataforma queda netáment dividida en dos per la 

isóbata de 40 metres (exceptúan! el dubte de la pesca 6).
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4.™ La subárea costanera és molt coherent, pero encara pot ser 

subdividida en zona nord i sud. 
ment deaquesta área com en la seva própia subdivisió hi té ún 

paper fonamental 19 estructura hidrográfica: una serie d9 aflora- 

ments costaners son presents al llarg de l'ány (H.1.2.); sembla 

ciar que l'efecte de 1'aflorament té importáncia en l'estructu--1 
ració ¿'aquesta zona; cal afegir™hi la intervenció del corrent 

de les Canáries per donar resposta a l'aparent corriment cap al 
sud deis efectes de l'aflorament sobre 1’estructura de la comu- 

nitat epibentónica.

Probablement tant en l'establi-

5.™ És distingible també una estreta franja arran de la costa. 
La proximitat pot teñir un paper important per la interpretado 

d!aquesta área.

6.™ La subárea no costanera de 19área de plataforma té una va
riareis més alta i una incerta frontera amb la zona de talús.

7.~ Sembla que els factors principáis en 19estructurado son: 
fondária, com a més important, latitud, deprés i per últim la 

llum, de paper no molt ciar.
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SspóciesIV. 4.2.

Entre espécies s'han fet tres classifieacions: UP6MA 

COR—LOG 1 0 7 (50) N , UPGMA COR-LOG 98(30)1) i UPGMA COR-LOG 77(43)N. 
Les correlacions cofenétiques no son tan altes com en el cas de 

les pesques amb les mateixes condicions de classificació. 

gorisme UPGMA i COR-LOG s'han escollit, el primer en motiu que 

s’ha trobat cora el millor algorisme (correlació cofenética més 

alta) i el segon per poder emprar les dades quantitatives ja que 

les relacions són iaanys significatives en aquest cas a l’inrevés 

de les pesques.

L' al-

Les tres classifieacions donen resultáis molt semblante, 
(figures iv.41, IV.42 i IV.43), de manera que estudiar-les en de-

A causa d'aixó hora descriurá tan sois latall seria redundan!:, 
classificació UPGMA COR-LOG.98(50)N, i afegirá els comeniaris a™ 

dients guan hi hagi discrepáncies amb les altres classifieacions. 

El motiu de l'elecció d5aquesta selecció cal buscar-lo en els re- 

sultats obtinguts en les ordenacions.

El resulta! de UPGMA COR--LOG 98(50)N, dona un primera 

dicotomia que divid.eix el conjunt de les espacies en dos grups 

de 56 i 42; la correlació entre aquests dos grups és negativa, 

la qual cosa assenyala que es tracta de dos grups oposats (aixó 

no passava amb les pesques, la correlació mínima era positiva). 

Aquesta correlació engativa entre els dos primers grups formats 

es troba en les altres classifieacions d'espécies 

de 77 (sense les especies, ni pesques, de talús).
ádhuc en la

Aquests dos grups es subdivideixen de diferent manera; 
convencionalment s'ha elegit una subdivisió simplificada per tal
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de visualitzar de manera senzilla el conjunt de relacions del den-
Es pot considerar que el grup mes nom-drograma (figura IV.40). 

brós (56 espécies) está format de quatre grups: A, B, C i D; l’al-
tre grup es divideix en dos: E i F; aqüestes relacions es mostren

Per tal de donar idea del sentit geográficen la figura IV.40. 
que té cada un d'aquests grups, s'ha dibuixat sobre el mapa la
distribució de les preséncies de cada espécie que forma part del 
grupj 1'índex de mapes fets és:

FIGURA GRUP
IV. 44 
IV. 45 
IV. 46 
IV.47 
IV.48 
IV.49 
IV. 50 
IV. 51 
IV. 52 
IV.53

A, B, C i D 
E i F 
A, B i C
D
A,i B
C
B
A
E
F

En els grups designats per una sola lletra s'afegeix 

a la cartografía les espécies que en formen part. Cal remarcar

¿ io3

A B C D E F
•\fiA\0

FIGURA IV.40 Esquema de la classificació UPGMA COR-LOG 98($0)N. 
Hom representa les dicotomies principáis amb els grups que for
men. Les proporcions no es conserven.
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5yngnathus «cus 
Sardina pilchardus 
Trachurua picturatus 
Loliao forbesl 
Dardanus arrosor 
Pagatlus coupai (gran)
Trachinus draco 

. Hoto tundas jp. 1 
Micrococmur sutcatus 
Lollgo vulgaris 
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Sapia alagans 
Argyrosomus regiys 
Todarodas sagiiatus 
Scombar Japonicus 
Muraana batana 
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17° 1 6* 15°
Sepietta oweniana 
Microchiras ocellatas

Uranoscopas scaber
Trachinas radiatas
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Torpedo marmorata
Ophidion barbatam
Calappa gr anal ata

Trachinas pellegrini Gnathophis mystax
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Trisopterus luscus Mystriophis rostellatus 
Galeus me1astomus
Gadiculus argenteus Scaeurgus unicirrhus 
Chaunax pictus 
Scorpaena scrofa
Cyttus roseus 
Illex coindetii

Lepidopus caudatus 
Coelorhynchus coelorhynchus Argentina sphyraena
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Stichopus regalis 
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Peristedion cataphractum 
Arnoglossus rueppelli
Lepidotrigla cavillone 
Merluccius merluccius
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Trachurus trachurus

Muraena helena 
Alloteuthis media 
Alloteuthis subulata Todarodes sagitatus

Sphoeroides cutaneus
Raja naevus

Lophius piscatorius
Sepia elegans
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Pagellus acarne (g) 
Pagellus erythrinus (G) 
Raja montagui 
Astropecten aurantiacus

Citharus macrolepidotus
Raja miraletus 
Echinaster sepositus
Zeus faber
Scyliorhinus canículaDentex macrophthalmus
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Maia squinado 
Loligo vulgaris
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Umbrina canariensis Dentex gibbosus 
Sparus ehrembergi 
Mustelus mustelus
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Halobatrachus didactylus Raja-undulata 
Lithognathus mormyrus
Sparus caeruleostictus

Pomadasys bennetti 
Diplodus annularis

Sprattus sprattus 
Argyrosomus regius 
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Aspitrigla obscura
Trachinus draco

Callionymus lyra
Mullus sormuletus

Syngnathus acus
Sardina pilchardus ________________
Spondyliosoma cantharus (G) Sepia officinalis Stichopus sp. 1 

BOops boops 
Octopus vulgaris (G)

Trachurus trachurus 
Loligo forbesii 
Allopatria ocellata
Microcosmus sulcatus

Dentex maroccanus 
Dardanus arrossor 
Pagellus coupei (G) Octopus vulgaris (P) 
Serranas cabrilla



-212-

que en aqüestes eartografies hora representa la varietat (nombre 

d!especies) per pesca, tenint en compie únicament les espécies 

pertanyents al grup representat.

La comparació deis dos grups primers (A,B,C,D i E,F)
es pot fer sobre el mapa (XV.44 i IV.45); el sentit del primer

el máxira de preséncies está en lesgrup sembla una mica fose: 
pesques de mes fondária, penó no totes les pesques de talús te
ñen moltes preséncies. Cal estudiar els subgrups separadament per 

tal de trobar-hi sentit, és probablement un grup artificial que
E'1 grup E,F té un sentit forga més ciar: 

está format per espécies costaneres, les isolínies es poden assi- 

milar a isóbates.

s:ha de discriminar més.

El grup A,B,C,D es divideix a una correlació de 0.02 

en A,B,C i D. El grup A,B,C té ara mes sentit (fig IV.46), s'hi 
veu una tendéncia batimétrica amb els máxims al talús i un petit

enganxat8 a la costa. Quatre pesques di
vididos en tres grups no tenen cap preséncia (les mateixes que 

en el cas A,B,C,D). Cal observar també que en la zona nord hi lia 

les máximes preséncies.

entrant de nord a sud

El grup D es presenta com un conjunt d?espécies de pla
taforma de distribució disjunta en tres árees que presénten els 

máxims de preséncia. Si hom compara la figura IV.47 amb la 11.17 

(condicions de llum), es veu que les tres árees coincideixen amb 

la situació de poca llum a la plataforma de més de 40 metres de 

fondária. Algunas de les espécies del grup D han de teñir, dones, 
relació amb la foscor; LLORIS (com, pers.) ha trobat l'espécie 

Gnathophis mystax com indicadora de foscor. Es pot observar en 

aquest mapa un 5£orat’ a poca fondária i no enganxat a la costa
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que pot teñir relació amb lsaflorament (la situació coincideix) 

i que será discutit más endavant.

La següent subdivisión entre A,B i C aclareix encara 

més la situado en aparéixer C com les espécies claranient de fon-
Cal fer notar Inexistencia d'una franja de pre

séncies d!espécies dsaquest grup» enganxada a la costa. A,B són 

espécies de plataforma profunda i part de talús, amb una área de 

distribució correguda cap al nord-(figures IV.48 i IV.49).

dária i talús.

Finalment la divisió entre A i B dona un grup nord 

de plataforma (A) i l'altre de talús i plataforma (B). En gene
ral es pot considerar que el grup B conté espécies de rnolt exten
sa distribució tant batimétrica com latitudinal. El grup A mos- 

tra una marcada tendéncia latitudinal condicionada a la foatimé- 

tricar (figures IV.90 i IV.51).

La divisió entre E i F (figures IV.52 i iv.53) és molt 
El grup E está format per les espécies més prépiament 

costaneres d’aparició rara (en general les espécies d'aquest grup 

tenen molt poques preséncies); a 1’inrevés, el grup F comprén es
pécies dsamplíssima distribució, les de més preséncies al llarg 

de tota la vampanya, i justament els máxims es troben el la zona 

on Iss espécies del grup A,B»C,D presentaven el mínims. 
ta área (que coicideix amb 15aflorament) es on es trobaren les 

pesques més afins entre si (IV.4.1.).

suggerent.

En aques-
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InterpretacióIV.4.3.

Les correlaeions co ferié tiques més altes son les obtin- 

gudes amb 1'algorisme UPGMA (després de rebutjar les classifica- 

cions que no donen agrupament). Malgrat aixó les jerarquies ob-- 
tingudes presenten les dicotomies molt juntes en 1!escala de cor- 

relacions o similaritats (les correlaeions inferiors a 0.28 no 

son significativament diferents de 7.ero a nivell 0,05 amb 50 ob- 

servacions, i a 0.19 amb 100), de manera que l'elecció deis grups 

s9ha de fer d’una manera forga subjectiva. En aquest sentit és 

excelient la classificació obtinguda per l’análisi d9informado, 

la qual forneix uns dendrogrames molt clars en quant ais grups 

formats. Els algorismes no ultramétrics (WPGMC i UPGMC), malgrat 
la poca elegancia de les inversions permeten la visualitsació 

d’uns grups significatius molt clars (per exemple WPGMC COR-LOG 

50(98)n). L'algorisme CLC superagrupa els elements peró no mi- 

llora les possibilitats d’objectivitat a l'hora de decidir quins 

són els grups a escollir, a més a més, les correlaeions cofenéti- 

ques són inferiors a les obtingudes ai¡ib lsUPGMA.

En qualsevol cas les similaritats donen més bons re
sultáis que no les distancies (amb els algorismes emprats), úni~ 

cament en el cas de CLC DE-LOG 50(98)m, s!ha obtingut agrupado, 
peró la cartografía mostra que les abundáncies han estat decisi
vos; de tota manera el resultat no deixa d'ésser interessant tot 

i que la correlació cofenética és baixa (0.51).

Per tal de veure la importancia relativa de la ’métri- 

i 15algorisme elegits, hom ha fet la "classificació de les 

classificacions', (a la manera de metallenguatge). 
resultáis de les classificacions de 50 pesques (en total se n’han

ca
A partir deis
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fet trenta) s’han reconstruít les raatrius de similaritat (o dis
tancies) , i a partir d'elles (de fet s?ha eiaprat la semimatriu 

de 1225 elements) s'ha obtingut la rnatriu de correlacions lineáis 

engendrada per les parelles possibles de classificacions i obtin- 

gucs els almenes a partir deis elements de les matriuis reconstrui
das; el procediment és idéntic al £et servir per obtenir les cor-

Aquesta matriu (de 30x29/2 = 435 ele--relacions cofenetiques. 
rnents) ha estat sotmesa ais algorismes de classificació UPGMA i
CnC, els resultáis es presenten en les figures IV, 54 i IV. 55, res- 

A la vista d'aquests arbres hom pot concloure quepectivament.
la '’metricá és mes determinant que 111 algorisme, cosa ja reconegu-

Les distancies obtenen, gairebé amb independen
cia de l'algorisme, classificacions poc semblant sentre elles i 

molt diferents a les obtingudes amb les similaritats; 1 túnica ex- 

cepció és SLC S&M, potser la combinació mes desafortunada de to-

da(DAGET» 1976).

tes.

En el grup principal i més coherent no es pot donar 

prepondéráncia ni a la'métrica5 ni a l'algorisme; C0S-L0G dona
a PUNI, guan l'algorisme conserva l'espai 

(UPGMA o métodes del centroide), potser la gran quantitat de se
ros que tenen aqüestes matrius pot explicar aquest fenomen. S’ha 

de fer notar el paper que juga 15única selecció on intervenen 

els pesos.

resultáis semblant
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IV.5. Ordenacions

S’han fet un total de tretze análisis d3inercia, tres
de les quals són de components principáis i la resta de corres- 

pondéncies. Les seleccions analitzades- son deu; la marxa de les 

análisis s’ha f'et segons els següents criteris: en primer lloc
es feu una análisi de correspondéncies i una de components prin
cipáis (análisi de Pespai a) de la selecció prévia de 80 espéci-

d3 aqüestes dues análisis no es presenta méses i 50 pesques,
que els resultats generáis, ja que la resta está en fase de pu- 

blicació (LLEONART, 1978). Les análisis posteriors sshan fet
sobre seleccions de tres tipus diferents: taules de nombrositats, 
de pesos i de preséncies. El eos principal el formen les análi
sis de nombres>. Lats, iniciades amb la selecció de 107 espécies i 

50 pesques i 1?análisi de correspondéncies; posteriorment i a- 

tenent ais resultats d!aquesta análisi,sesn feu de la selecció
d3aquesta selecció se;n feren tres:de 98 espécies i 50 pesques 

una de correspondéncies i dues de components principáis, una di- 

agonalitzant la matriu de correlacions (logarítmigues) entre pes
ques i lsaltra diagonalitzant la matriu de correlacions (logarít- 

miques) entre espécies; tot seguit venen les análisis de corres
pondéncies de 87 espécies i 50 pesques, de 77 espécies i 43 pes
ques, 37 espécies i 7 pesques i 33 espécies i 7 pesques. Paral- 

leí ament es feren dues análisis de dades de biomassa: la primera
de 103 espécies i 50 pesques i la segona de 91 espécies i 50 pes- 

Independentment es feu també 1!análisi de correspondéncies 

de la matriu de preséncies de 168 espécies i 50 pesques, es a 

dir, totes les espécies que foren capturades més d!una vegada
S'ba d'afegir que les análisis de com-

ques.

al llarg de la campanya. 
ponents principáis, dues foren fet.es en l’espai A (diagonalitza-
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ció de la matriu de correlacions entre mostres), i una en l’es- 

pai I (diagonal!i:zació de la matriu de correlacions entre espe
cies) .

En la figura IV.56 están esquematitzades les relaci- 

En la taula IV.11 es presenten els resultáisoris esmentades. 
generáis de les tretze análisis.

El nombre de factors tinguts en compte és variable se- 

gons les análisis, pero sempre se'n pren un mínim de tres, forga 

vegao.es els eixos posteriora reflecteixen situacions molt parti- 

culars o son ininterpretables.

Hom presenta els resultáis de quatre maneras o formes, 
algunas d’elles redundants pero justificades per la facilitació 

de la lectura. Aqüestes formes són: 1) Característiques generáis 

deis factors; 2) Napes; 3) Gráfics plans i 4) Comentari breu i 

La font de tota aquesta informado es troba en les 

matrius factorials eixides de l'análisi, per aquest motiu hom 

també presenta aqüestes matrius en l’apéndix II (capítol VII.2.); 
d!aqüestes matrius n;hi ha dos per análisi, la de pesques i la 

d!espécies, les files són els elements (pesques o espécies) i les 

columnes els eixos (sed llisten cinc), 

des segons el valor de cadascuna en el primer eix; 15única excep- 

ció la constitueix l'análisi de 168 espécies per la qual solament 
es llista la matriu factorial de les pesques.

valorado.

les files están ordena-

1.- Característiques generáis deis factors. Inclouen el valor 

propi, el percentatge ddnércia que li correspon, els nombres 

d:espécies i de pesques que apareixen a les parts positiva i ne
gativa de 1‘eix. i les espécies i pesques més importants o carac
terístiques de cada factor. En el cas de les análisis de corres-



Resultáis generáis de les análisis d'inérciaTAULA IV.11
G = Correspondéncies; CP = Componente Principáis; 

M = Nombre de pesques;
Nombre d’individus;

A = Análisi:
N = Nombre d'espécies;

q = presencia ;TM = Tipus de mesura:
SK = Suma deis elements de la matriu; 
p = Nombre de presencies;
T = Traga; ti (í=1 , 2, ... 6) = inércia de cada un deis sis primers factors; 
t(3) = inercia acumulada pels tres primers factors;

p = pes;
k = mitjana per element ;

%Z = Percentatge de zeros (abséncies);

n =

t (3)t6%Zk t2 t3 t5t1 t4P TA N M TM SK

8.00
5.01
7.40
7.20
4.16
5.16
6.21 
6.22 
5.59 
7.40 
5.06 
4. 30 
4.28

6.90 
4.1 8 
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6.40 
3.62
4.50 
5.99 
5-58 
5.48
6.50 
2.07
2.90 
3.96

31.70 
49.08 
29.10 
32.00 
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35.30 
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28.1 8 
26.38 
36.90 
82.44
84.75
24.76

347653 86.91 8.0425 11.90 
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8.71 
7.64 
9.60 

15.15 
1 5.80 
5.96

9.00
6.53
8.50
7.40
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5.52 
6.6 9 
7.17
6.52 
8.70

10.43
8.02
5.04

1 221 69.47 10.30 
15.87 
9.50 

11.00 
13.13 
10.57 
8.87 
9.33 
8.66 

12.20 
31 .00 
21 . 94 
6.94

80 50C n
80 IIVt IIff 5050CP n

463773
243740

86.69 
49.74

1369
1234

8.3321 
7.1888

74.41
74.81

50107C n
98 50C n
98 ii ■i ii 5050 iiCP n

CP* 9898 ii ii ii tt50 n
8.1 543 
7.6313 
7.4460 
5.4906 
1.5669 
1.1205 
4.1293

41 102 
1 5292 

71 1 9 
210401 

31459 
251 96 

1 593

76.94
75.26
75.89
69.31
44.40
45.02
81 .03

9.44 
2.96 
1 . 56 

63.5 5 
1 21.46 
109.07 

0.19

87 100.3 
1 247 
1097 
101 6

50 nC
103 50C P

91 50 PC
4377C n

14437 7C n
1 27733C n

168 1 59350 qC

* Aquesta és 1'análisi de components principáis de dades identiques a 1'anterior, peró 
diagonalitzant la matriu de correlacions entre especies. En tots els altres casos 
hom diagonalitza les matrius entre pesques.

iroro
O
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FIGURA IV.56 Esquema de les línies d'análisi seguides en aquest 
treball. Es detallen les seleccions i les análisis d'inérica que 
s'han fet. En el cas de l'análisi de components principáis hom 
indica si s'han fet sobre l'espai A (mode Q) o l'I (mode R).
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50 pesques 

nombrositats
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prévia)
-♦correspondéncies 
>comp. princ. (A)
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103 espécies 
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37 espécies 
7 pesques 

nombrositats
*♦ ♦correspondéncies

±
33 espécies 
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pondéncies s'afegeix, 

les espécies i pesques a la inercia de l5eix (número entre pa- 

rén esi).

a més a mes, la contribució absoluta de

sobre el mapa, en forma d3isolíni-2.- cartografía.
es, les coordenados de les pesques per cada un deis factors con
sideráis (cada factor, un mapa).
cartografia, i scvint és molt subjectiva, per la qual cosa és 

aquesta una forma de presentado de resultáis molt discutible i 

que pot ésser sotmesa a revisió. 

ristiques generáis es presenten conjuntament, és a dir, per ca
da factor de cada análisi el mapa i les característiques (punt 1) 

están en la mateixa plana; de fet representen les visions de l'a- 

nálisi en les que cada factor és considerat independent deis al- 

tres; els punts que resten (3 i 4) impliquen 13 examen de dos o 

més factors albora.

Es pres nt

No sempre és possible aqv.esta

La cartografia i les caracte-

3.- Gráfics Plans. Es presenten els plans formats per les pare- 

lles de factors que hom considera en cada análisi (en general: 

1-2, 1-3, 2-3). En les análisis de eorrespondéncies (excepte la 

de 168 especies) hom presenta sobre el mateix gráfic espécies 

-simbolitzades per creus- i pesques -simbolitzades per cercles-, 

en canvi en les análisis de components principáis, especies i 

pesques es presenten en gráfics separats (de fet no es troben 

sobre el mateix espai), 15análisi de eorrespondéncies de 168 es
pécies es presenta també en gráfics separats per motius de faci- 

litacié de lectura. En general, per mitjá de iletres convencio- 

nals (no relacionades amb les emprades en les classificacions), 
hom designa les estructures més clares que s!observen en el nú- 

vol de punts, una clau acompanya els gráfics i permet saber qui
nes son les espécies i pesques que en formen part. En alguns ca~



-223-

sos aixé no és possible de fer (com en el cas de 15análisi de 

components principáis, espai A) i aleshores hora empra signes 

convencionals per a identificar els memore dsun grup. 
queespécies i pesques es presenten separades, hom identifica so
bre el mateix gráfic les pesques més notables, 

deis punts no inclosos en cap grup es pot fer amb l!ajut de la 

matriu factorial corresponent.

Sempre

La identificació

En cada análisi s'inclou un brevis-q,™ Comentari i valoració. 

sim comentari deis resultáis i unes frases valoratives de la se-
va eficiencia, 

de les análisis presentados anteriorment.
Els comentarás es fan a la llura de els resultáis

La seqüéncia de presentació és: en primer lloc per 

tipus d'análisi (primer correspondéncies i després components 

principáis), llevat dsaquesta característica l'ordre és el ma
teix del de la taula IV.11? els resultáis particulars de les 

dues primeres análisis d5 aquesta taula no es presenten. Tot 
seguit (IV.5.2.) es fan uns comentaris detalláis sobre els re
sultáis; en inotiu que les diferents análisis no donen resultats 

molt diversos, per evitar redundáncies i repeticions, es comen
ten en primer lloc les análisis de correspondéncies i despres 

les de components principáis; dins cadascun d'aquests grups els 

comentarás es fan per factors (no per seleccions), i dins cada 

factor ssinclouen successivament les diferents seleccions.

Finalment es presenten les estructures detectades 

amb comentarás sobre les especies i les característiques parti
culars de cada grup.

Cal afegir que en les análisis de components princi
páis hom no ha fet rotacions deis eixos, ja que, per una banda
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el resultat és ja interpretable sense necessitat de recorrer a 

aquesta métodes, i per l’altra banda, en el cas present no sem
bla molt adequat forgar els eixos a coincidir amb els punts del 
núvol, hom desitja justament el contrari, go és, trobar sitúa- 

cions generáis no associades a una única variable (BENZÉCRI & 

alt 1976).♦ 9



anAlisi de CORRESPONDÉNCIES (107,50)n

Primer factor 26
Inércía: 10.7% . Valor propi: 0.89 
Part negativa: 13 pesques i 41 espécies 
Part positiva: 37 pesques i 66 espécies

Espécies principáis
Part negativa:

Capros aper (0.02) 
Chaunax pictus (0.00) 
Cyttus roseus (o.00)
Penstedion cataphractum (o.00) 
Coelorhinchus coelorhmchus (0.00) 
Macroramphosus qracilis (0.25)

Part positiva: 25Torpedo torpedo (o.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.01 ) 
Dentex gibbosus (0.00)
Sprattus spr.attus (0.00) 
Halobatrachus didactylus (0.00) 
Diplodus annularls (0.18)
Sardina pilchardus (o.12)

Pesques principáis 
Part negativa:

22 (0.01) 
.50 (0.20) 

52 (0.00) 
25 (0.01) 
24 (0.02) 
16 (0.12) 
53 (0.01) 
11 (0.00)

24

part positiva:
45 (0.14) 
43 (0.08) 
36 (0.04) 
42 (0.09)

17° 16* 15*
anAlisi de CORRESPONDÉNCIES (107,50)N Primer factor

FIGURA IV» 57



Segon factor
Inércia: 9.5%. Valor propi: 0.79 
Part negativa: 34 pesques i 66 espécies 
Part positiva: 16 pesques i 41 espécies 26a

Espécies principáis
Part negativa:

Monochirus hispidus (0.22) 
Alloteuthis subulata (0.02) 
Buqlossidium luteum (0.43) 
Arnoglossus thori (0.05)

Part positiva:
Torpedo torpedo (0.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.00) 
Halobatrachus didactylus (0.00) 
Diplodus annularis (0.11)
Pomatomus saltator (0.00)
Sardina pilchardus (0.01 )' 25*

Pesques principáis 
Part negativa:

32 (0.23) 
41 (0.18) 
21 (0.17) 

1 (0.08) 
48 (0.03) 
17 (0.02)

Part positiva:
45 (0.06)
42 (0.04)
43 (0.03) 
18 (0.01) 
22 (0.00)

24*

17° 16* 15*
anAlxsi DE CORRESPONDÉNCIES (107,50)n Segon factor

FIGURA IV.58



Tercer factor
Inércia: 8.9%. Valor propi: 0.73 
Part negativa: 18 pesques i 36 espécies 
Part positiva: 32 pesques i 71 espécies 26°

Espacies principáis 
Part negativa:

Pagellus erythrinus petit (0.10) 
Monochirus hispidus (0.13)
Pagellus acarne petit (0.07) 
Callionymus lyra (0.00)
Serranus cabrilla (0.00) 
Spondyliosoma cantharus petit (0.12)

Part positiva
Alloteuthis subulata (0.06) 
Arnoglossus thon (0.02) 
Buglossidium luteum (0.15) 2 5°

Pesques principáis
Part negativa:

36 (0.14) 
32 (0.12)
38 (0.10)
39 (0.00) 
44 (0.01) 
35 (0.00)

Part positiva
41 (0.06) 

1 (0.03) 
21 (0.07)
48 (0.01)
49 (0.00) 
17 (0.01)

24°

17° i16# 15° ro
roanAlisi de correspondéncies (107,50)N Tercer factor
I

FIGURA IV.59



-228GRUP A CRUP B
Espacies EspaciesPesques Pesques

Torpedo torpedo 
Plectorhinchus mediterraneus

45 22 Capros aper 
Chaimax pictus 
Cyttus roseus 
Perlstedion cataphractum
Coelorhynchus coelorhynchus
Macroramphosus qracilis
Sepia bertheloti 
Lepidotrigla cavillone 
Arnoglossus rueppelii
Illex coindeti_
Stichopus regalis 
Scaeurgus unicirrhus 
Galeus melastomus 
Trisopterus luscus 
Macroramphosus scolopax 
Argentina sphyraena 
Lepidopus caudatus 
Merluccius mciluccius 
Sepia orbignyana 
Gadiculus argenteus 
Arnoglossus imperialis

43 50
42 Dentex gibbosus 

Sprattus sprattus 
Halobatraclius didactylus
Diplodus annularis
Pomatomus saltator

52
25
24
1 6
53

Argyrosomus re.gius 
Uithognathus mormyrus 
Pomadasys bennetti 
Engráulis encrasicolus

11
2

10

Sparus caeruleostictus
Puntazzo puntazzo

GRUP C
EspeciesPesques

Alloteuthis subulata41
21 Buglossiaium luteum 

Arnoglossus thori 
Trachurus picturatus 
Raja montagui 
Todarodes sagitatus 
Microchirus ocellatus

1
48
17
49 GRUP D

EspeciesSepia elegans 
Uranoscopus scaber

Pesques
Pageiius erythnnus (petit) 

’FageiTus acarne (petit)
Caliionymus l)sra 
Serranas cabrilla 
S£?n(lyítosoma cantharus (petit) 
Alloteuthis media

36
Opludiañ" barbatum
Torpedo marrnorata 
Sepietta oueniana 
Gnathopliis mystax

38
39
44
35

Dentex maroccanus
Syngnathus acus
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ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (107,50)N

Amb els tres primers eixos hora pot reconéixer quatre 

grups (de pesques i dsespecies), i es detecten dues espécies de 

comportament molt particular (Monochirus hispidus i Dicologoglo- 

glossa cuneata). Les dues especies del génere Macroramphosus 

tenen un paper massa important i estructuren elles soles el grup 

de talús, de £et responen a situacions molt particulars i cal 
considerar-les com soroll.

Les estructures detectades són:

GRUP A.- Especies i pesques d'una franja costanera aixamplada
L'espécie principal és Diplodus annula-

GRCJP B.- Especies i pesques de talús.
bradora deis dos Macroramphosus és decisiva, especi- 

alment en la cartografía que resulta poc convincent.

La influencia desequili-

GRUP C.— Espécies i pesques de part de la plataforma que soore
L'espécie principalel mapa formen un área disjunta, 

és Buglossidium luteum.

GRUP D.- Grup de dos o tres pesques, les espécies característi- 

ques del qual són espárids (.exemplars petits). 

bablement es tracta d'una iiursery molt relacionada 

amb 15 aflorament.

Pro-

VALORACIÓ Les inércies están molt mal repartides: poques espé
cies acumulen molta inércia. Macroramphosus sps. emmascara la 

situació de talús. Monochirus hispidus i Dicologoglossa cuneata 

i ádhuc la Snursery? poden emmascarar altres situacions, potser 

no tan intenses peré més generáis.



ANAIíISI DE CORRESPONDÉNCIES ( 98,50)N

Primer factor

Inércia: 12.0%. Valor propi: 0.86 
Part negativa: 19 pesques i 34 espécies 
Part positiva: 31 pesques i 64 espécies

26°

Espécies principáis 
Part negativa

Torpedo torpedo (0.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.01) 
Diplodus annularis (0.21) 
Halobatrachus didactylus (0.00) 
Sprattus sprattus (0.00)
Pomatomus saltator (o.00) 
Argyrosomus regius (0.00) 
Lithognathus mormyrus (0.00)
Sardina pilchardus (0.13) 25°Part positiva
Chaunax pictus (0.00)
Capros aper (0.14)
Cyttus roseus (0.00)
Coelorhynchus coelorhynchus (0.01) 
Penstedion cataphractum (0.02) 
Lepidotrigla cavillone (0.18)

Pesques principáis 
Part negativa

45 (0.16) 
43 (0.08) 
42 (0.10) 
14 (0.00) 
28 (0.01)

2 A®
Part positiva

22 (0.10)
50 (0.19)
52 (0.02) 
25 (0.06) 
11 (0.01)

2 (0.02)
53 (0.02)
51 (0.01)

Iro
co

I17° 16® 15®

ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (98,50)N

FIGURA IV.62
Primer factor



Segon factor

Inércia: 11.0%. Valor propi: 0.79 
Part negativa: 37 pesques i 60 espacies 
Part positiva: 13 pesques i 38 espécies

Espécies principáis 26°Part negativa
Alloteuthis subulata (0.02) 
Buglossidium luteum (0.33) 
Arnoglossus thori (0.04) 
Raja montagux (0.00)
Pagellus coupei gran (0.00) 
Mierochurus ocellatus (0.00)

Part positiva
Chaunax pictus (0.00)
Capros aper _(0.1 2)
Cyttus roseus (0.00)
Penstedion cataphractum (0.01 ) 
Coelorhynchus coelorhynchus (0.00) 
Lepidotngla c-avillone (0.10) 25*

Pesques principáis
41 (0.13) 
21 (0.13) 

1 (0.06)
48 (0.03) 
17 (0.02)
49 (0.01) 
47 (0.00)

part positiva
22 (0.10) 
50 (0.11) 
52 (0.01 ) 
25 (0.03) 
11 (0.00) 
53 (0.01 )

24*

17* 16' 15*
anAlisi de COREESPONDÉNCIES (98,50)N Segon factor IroFIGURA IV.63 co

IV)
I



Tercer factor

Inércia: 9.0%. Valor propi: 0.65 
Part negativa: 33 pesques i 27 espacies 
Part positiva: 17 pesques i 71 espacies

26*Espacies principáis
Part negativa

Dentex macrophthalmus (0.03) 
Arnoglossus impenalis (0.00) 
Trachttrus trachurus (0.25) 
Trichiurus lepturus (0.00) 
Callionymus lyra (0.00) 
Scomber japonicus (0.00)
Zeus faber (o.00)

Part positiva
Chaunax pictus (o.00) 
Alloteuthis subulata (0.01) 
Capros aper (0.05)
Todarodes sagitatus (0.00) 
Arnoglossus thori (0.02) 
Buglosssidium luteum (0.15) 
Cyttus roseus (0.00)

25°

Pesques principáis 
Part negativa

(0.03) 
(0.04) 
(0.15) 
(0.01 ) 
(0.01 )

10
12
16
38
24

Part positiva
(0.05) 
(0.07) 
(0.07) 
(0.03) 
(0.01 ) 
(0.08) 
(0.01 )

22
24°41

21
1

48
45
50

17° 16* i15° ro
u>
LOanAlisi DE CORRESPONDÉNCIES (98,50)N

FIGURA IV.64
Tercer factor I
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GRIJP BGRUP A

Er-pC'i i esEspéciesPesques Pesques
C i i annax pictus
Cupros jper
Cyttus rosees
Per i stedlon catapliractum
Coeloíli/hchus coelorhynchws
Sepia hertheloti
Arnoglossus rueppelli
Lepicídirigía cavil 1 one
IlL.x coindetii
Stichcpus regalas
Galeus melastomus
Trisopterus luscus
Argentina spFyraena
Lepidopus caudatus 
Scaeurgus unícirrims 
Merluccius merluccius

Torpedo torpedo 
Plectorhinchus mediterráneas 
Diplodus annularis 
Halobatrachus didactylus 
Sprattus sprattus 
Dentex gibbosus
Pomatomus saltator 
Argyrosomus regius 
Lithognathus mormyrus 
Engraulis encrasicolus 
Pomadasys bennetti 
Sparus caeruleostictus 
Puntazzo puntazzo 
Sardina pilchardus 
Sparus aurata 
Ra.ja undulata

45 22
43 50
42 32
14 25
28 1 1

2
3 3

GRUP EGRUP C
Especies EspaciesPesquesPesques

Dentex macropiitiij-lmus 
Arnoglossus imperialis

Alloteuthis subulata 
Buglossidium luteum 
Arnoglossus thori 
Raja montagui 
Sepia elegans 
Microchirus ocellatus
Trachurus picturatus 
Ophidion barbatum 
Uranoscopus scaber 
Torpedo marmorata
Trachinus pellegrini 
Gnathophis mystax

1041
1 221
16 Trachurus trachurus1
38 Tr.ichiurus lepturus48
24 Cailjonymus lyra 

Scombei’ .japonicus
1 7
49
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ANÁLISI DE COERESPONDÉNCIES (98,50)N

Amb els tres primers eixos es detecten quatre grups: 
els esmotats en l'análisi anterior (A, B i C) i un de nou di- 

ferent del D. L¡estructura general deis dos primer eixos es 

conserva, la del tercer peró canvia. 
rai^iiosus ha donat resultáis molt positius en 1 ’ estructuració 

del talús.

L! eliminado del Macro-

Les estructures detectades són:

GRUP A.- Espécies i pesques molt costaneres que formen un fran
ja aixarnplada cap al sud. L ' especie principal es Pi
pi odus annularis,

GRUP B.~ Especies i pesques de talús,
pidotrigla cavillone i capros aper.

Espécies principáis: le-

GRUP C,“ Espécies i pesques d'una área disjunta de la platafor-
Espécie principal: Buglossidium luteum.ma,

L’espécie principal és 

Trachurus trachurus, pero cal destacar Dentex macro-
GRUP E.- Grup de plataforma profunda.

phthalmus.

VALORACIÓ Les inercies continúen molt mal repartidas, 

aparició del grup D indica que la =nursery! era una situació 

molt intensa i particular deis espárids petits. Sembla que el 
tercer factor és forga inestable, a l’inrevés deis dos primers.

La no



anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES (87,50)N

Primer factor

Inércia: 11.02%. Valor propi: 0.8987 
Part negativa: 10 pesques i 30 espacies 
Part positiva: 40 pesques i 57 espacies 26*
Espacies principáis 
Part negativa

Gadiculus argenteus (0.01) 
Coelorhynchus coelorhynchus (0.04) 
Lepidopus caudatus (0.15)
Illex coindetii (0.04)
Scaeurgus unicirrhus (0.00) 
Argentina sphyraena (0.21) 
Peristedion cataphractum (0.08) 
Merluccius merluccius (0.05)

Part positiva
Sprattus sprattus (0.00)
Torpedo torpedo (0.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.02) 
Engraulis encrasicolus (0.04) 
Dentex gibbosus (0.00)
Halobatrachus didactylus (0.00) 
Argyrosomus regius (0.00)
Pomadasys bennetti (0.03)
Pomatomus saltator (o.00) 
Lithognathus mormyrus (0.00)
Loligo vulgaris (0.03)
Syngnathus acus (0.00)
Sparus caeruleostictus (o.00)

25°

Pesques principáis 
Part negativa 24°

11 (0.05) 
2 (0.21) 

50 (0.29) 
53 (0.04) 
22 (0.01 ) 
25 (0.06) 
52 (0.00)

Part positiva
43 (0.04)
45 (0.06)
46 (0.01) 
42 (0.01) 
28 (0.01)
44 (0.02)

17° 16° 15#
i

ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (87,50)N roPrimer factor ■ ÜO
*<]FIGURA IV. 67 I

i



Segon factor

Inércia: 8.87%. Valor propi: 0.7233 
Part negativa: 18 pesques i 42 espécies - 
Part positiva: 32.pesques i 45 espécies

26 •
Espacies principáis
Part negativa

Engraulis encrasicolus (0.15) 
Sprattus sprattus (0.01)
Torpedo torpedo (o.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.06) 
Dentex gibbosus (0.01 ) 
Halobatrachus didactylus (0.00)

Part positiva
Alloteuthis subulata (0.09) 
Raja montagui (0.00) 
Arnoglossus thori (o.14) 
Sepia elegans (0.01 ) 
Todarodes sagitatus (o.00) 
Trachurus picturatus (0.01) 
Trachinus pellegrini (0.00) 
Trachinus radiatus (0.00) 
Uranoscopus scaber (o.00) 
Ophidion barbatum (o.01)

25°

Pesques principáis
Part negativa

43 (0.13)
45 (0.16)
46 (0.01) 
42 (0.01) 
28 (0.00) 
11 (0.00) 
50 (0.01 )

2 (0.01)

24°

Part positiva
1 (0:12) 

21 (0.12) 
49 (0.01) 
33 (0.01) 
41 (0.01)

17° 116° 15° 10

co
ANÁLXSI de correspondéncies (87,50)N iSegon factor

FIGURA IV.68



T T T
Tercer factor

Inércia: 7.61%. Valor propi: 0.6208 
Part negativa: 39 pesques i 56 esp&cies 
Part positiva: 11 pesques i 31 espacies

26*
Espacies principáis
Part negativa

Arnoglossus thon (0.08) 
Trachinus pellegrini (0.00) 
Microchirus ocellatus (0.00)

Part positiva
Alloteuthis subulata (0.38) 
Trachurus picturatus (o.06) 
Raja montagui (0.01 ) 
Todarodes sagitatus (0.00) 
Lophius piscatorius (0.00)

Pesques principáis
2 5®Part negativa

21 (0.07) 
49 (0.01 ) 
15 (0.00) 
17 (0.01 ) 
41 (0.00) 
26 (0.00) 
48 (0.00)

Part positiva
1 (0.46) 

43 (0.01) 
45 (0.01)

24®

17® 16® 15® i
r\j
GJ
toanAlisi de CORRESPONDÉNCIES (87,50)n Tercer factor I

FIGURA IV.69
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GRUP BGRUP A

EspeciesEspacies PesquesPesques
Gadiculus arqenteus 
Coelorhynchus coelorhynchus 
Lepidopus caudatus 
Iliex coindetii

Engraulis encrasicolus
Sprattus sprattus 
Torpedo torpedo 
Plectorhinchus mediterraneus

1143
245

5046
5342

Scaeurgus unicirrhus 
Argentina sphyraena 
Peristedion cataphractum

22Dentex gibbosus
Haiobatrachus didactylus 
Argyrosomus regius 
Pomatomus saltator 
Pomadasys hennetti 
Lithognathus mormyrus 
holigo vulgaris 
Sparus caeruleostictus 
Sparus eiirembergi
Raja undulata 
Syngnathus acus 
Boops boops 
Puntazzo puntazzo 
Mustelus mustelus

28
2544
52

Merluccius merluccius
Cyttus roseus 
Sepia bertheloti 
Galeus melastomus 
Chaunax pictus 
Árnoglossus rueppelli 
Stichopus regalis 
Trisopterus luscus

GRUP C
EspeciesPesques

Alloteuthis subulata1
Raja montagui 
Arnoglo.ssus thori 
Sepia elegans

21
49
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ANÁLISI DE CORRESPONDÉNCIES (87,50)N

Els tres prjmers eixos permeten de detectar els tres 

grups A, 3 i Cs tot i havent eliminat les especies que n’eren 

més característiques.

Les estructures detectades són:

GRUP A.~ Igual que en els casos anteriors malgrat l’eliminació
No apareix cap especie espe-de Diplodus annularis. 

cialment significativa en quant a inércia acumulada, 
peró quatre són més destacadas: Plectorhinchus medi
terráneas , Engraulis encrasicolus, Pomadasys bennetti 
i Loligo vulgaris.

GRUP B.~ Des del punt de vista de la inércia la situació és
Les espécies prin-forga semblan! a .la del grup A. 

cipals són: Argentina sphyraena, Lepidopus caudatus,
Peristedion cataphractum, Merluccius merluccius, 
Illex coindetii i Coelorhynchus coelorhynchus.

GRUP C.- De les mateixes característiques que en les anteriors
A falta de Buglossidium luteum, les espé

cies principáis són: Arnoglossus thori i Alloteuthis 

subulata.

análisis.

VALQRACIÓ En els dos primers eixos la inércia está molt més 

ben repartida que en les análisis anteriors. El tercer factor, 

que continua inestable, separa Arnoglossus thori i Alloteuthis 

subulata (totes dues del grup c) amb una inércia molt mal re
partida, cosa que fa dubtar de la generalitat d^aquest factor.



anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES (103,50)P

Primer factor

Inércia: 10.14%. Valor propi: 0.7727 
Part negativa: 34 pesques i 62 espacies 
Part positiva: 16 pesques i 41 espécies

26°

Espécies principáis
Part negativa

Torpedo torpedo (0.00)
Halobatrachus didactylus (0.01) 
Argyrosomus regius (0.01)
Dentex gibbosus (o.00)
Diplodus annularis (0.10) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.02)

Part positiva
Capros aper (0.20) 
Chaunax pxctus (0.00) 
Cyttus roseus (0.02) 
Galeus melastomus (0.00)

25°

Pesques principáis 
Part negativa

45 (0.12)
42 (0.03)
43 (0.01) 
14 (0.01) 
28 (0.02)
44 (0.00)

Part positiva
22 (0.22) 
50 (0.15) 
25 (0.04) 
11 (0.00) 
52 (0.00) 
53 (0.01)

24°

17° 16" 15* iro
-ü-u>anAlisi de CORRESPONDÉNCIES (103,50)P Primer factor I

FIGURA IV.72



Segon factor

Inércia: 3.2%. Valor propi: 0.7109 
Part negativa: 34 pesques i 6o espécies 
Part positiva: 16 pesques i 43 espécies

26°
Espécies principáis 
Part negativa

Sepia bertheloti (o.00) 
Macroramphosus gracilis (0.06) 
Peristedion cataphractum (0.00) 
Macroramphosus scolopax (0.02) 
Scaeurgus unicirrhus (0.00) 
Lepidotrigla cavillone (0.01)

Part positiva
Capros aper (0.43)
Chaunax pictus (0.00)
Cyttus roseus (0.02)
Galeus melastomus (0.00) 
Todarodes sagitatus (0.00) 
Torpedo torpedo (0.00) 
Halobatraehus didactylus (0.00).

25°

Pesques principáis 
Part negativa

(0.05)
(0.04)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

50
16
24
10
53

Part positiva
(0.47) 
(0.09) 
(0.02) 
(0.01) 
(0.00)

22
24°45

42
43
11

17° 16* 15* i
(V)
-£>

ANALISI DE COERESPÓNDÉNCIES (103,50)P ISegon factor

FIGURA IV o 73
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Tercer factor

Inercia: 8.71%. Valor propi: 0.6642. 
Part negativa: 34 pesques i 53 especies 
Part positiva: 16 pesques i 50 espacies

Espacies principáis 
Part negativa

Capros aper (o.02)
Chaunax pictus (0.00) 
Microch-irus ocellatus (0.00)

Part positiva
Torpedo torpedo (0.00)
Halobatrachus didactylus (0.01) 
Argyrosomus regius (0.02)
Dentex gibbosus (0.00)
Sprattus sprattus (0.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.00) 
Diplodus annularis (0.13)

Pesques principáis 
P^rt negativa 22(0.02) 

22 (0.02) 
18 (0.03) 
35 (0.01) 
29 (0.00) 
15 (0.01)

Part positiva
(0.19) 
(0.03) 
(0.01) 
(0.06) 
(0.02)

45
42
43
50
25
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GRUP B 1

EspeciesPesques
GRUP A 22 Capros aper 

Chaunax pictusEspéciesPesques
Cyttus roseusTorpedo torpedo 

Halobatrachus didactylus 
Argyrosomus regius
Dentex gibbosus 
Diplodus annularis 
Plectorliinchus mediterraneus

45 Galeus melastomus42
Arnoglossus rueppelli43

GRUP B2
Sprattus sprattus 
Sparus aurata 
Sparus ehrembergi
Pomadasys bennetti 
Raja undulata 
Engraulis encrasicolus
Sparus caeruleostictus
Pomatomus saltator 
Mustelus mustelus

EspéciesPesques
Sepia bertheloti 
Peristedion cataphractum

50
25

Lepidotrigia cavilione 
Stichopus regalis 
Macroramphosus gracilis

52

Argentina sphyraena 
Scaeurgus unicirrhus

+
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+
/

/ +

/ +
/

/
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+
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\

+ X 2\++T**
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ANÁLISI DE CORRESPONDÉNCIES (103,50)P

Permet distingir tan sois els dos grups A i B, peró 

la inércia queda molt mal repartida: Capros aper, gairebé tota 

sola s'endú la rnajor part de la inárcia del sistema juntament 
amb la pesca 22; Diplodus annularis acumula prácticament la 

Aquesta análisi ha servit per coneixer les espécies 

que cal eliminar per obtenir uns resultats equilibráis en les 

análisis de pesos

resta.



anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES (91 ,50)P

Primer factor

Inércia: 10.08%. Valor propi: 0.7504 
Part negativa: 34 pesques i' 59 espacies 
Part positiva: 16 pesques i 32 espécies 26*
Espacies principáis
Part negativa

Argyrosomus regius (0.03) 
Halobatrachus didactylus (0.01 ) 
Spráttus sprattus (0.00)
Torpedo torpedo (o.00)
Dentex gibbosus (0.00) 
Plectorhinchus mediterráneas (0.04) 
Pomadasys bennetti (0.03)

Part positiva
Lepidopus caudatus (0.06) 
Gadiculus argenteus (0.00) 
Argentina sphyraena (0.02) 
Scaeurgus unicirrhus (0.00) 
Sepia bertheloti (0.00) 
Stichopus regalis (0.16) 
Arnoglossus rueppelli (0.00) 
Lepidotngla cavillone (0.15) 
Peristedion cataphractum (0.01 ) 
Illex coindetii (0.02) 
Merluccius merluccius (0.04) 
Lophius piscatorius (0.01 )

25°

Pesques principáis
Part negativa

45 (0.T2) 
42 (0.01) 
28 (0.02) 
44 (0.00)

24*

Part positiva
2 (0.07) 

50 (0.18) 
25 (0.16) 
53 (0.04) 
52 (0.02) 
11 (0.01) 
22 (0.00)

I
IM

to
I

17° 16° 15*
ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (9T.50)P Primer factor

FIGURA IV.76



Segon factor

Inércia: 8.66%. Valor propi: 0.6448 
Part negativa: 35 pesques i 54 espécies 
Part positiva: 15 pesques i 37 espécies

26°

i
Espécies principáis 
Part negativa

Monochirus hispidus (0.01 ) 
Pagellus erythnnus petit (0.00) 
Callionymus lyra (0.00)
Sepia elegans (0.00)
Octopus vulgaris gran' (0.05) 
Uranoscopus scaber (Oí. 00) 
Trachinus radiatus (Oi.OO) 
Buglossidium luteum (0.01)

Part positiva 25°Halobatrachus didactyjlus (0.03) 
Torpedo torpedo (0.0V)
Argyrosomus regius (0I.07)
Sprattus sprattus (0.00)
Dentex gibbosus (o.00!) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.11) 
Pomadasys bennetti (0I.06)
Sparus ehrembergi (0.01 )

Pesques principáis
Part negativa

32 (0.01) 
19 (0.01) 
29 (0.00) 
36 (0.01) 
38 (0.01)

24°

Part positiva
45 (0.29) 
42 (0.03) 
25 (0.05) 
50 (0.03) 

2 (0.01 ) 
8 (0.02)

I17° 16* 15*
akAlisi de correspondéncies (91.50)p ' segon factor

(\3
U1
O

I
FIGURA IV.77



Tercer factor

Inércia: 7.64%. Valor propi: 0.5686 
Part negativa: 19 pesques i 38 espacies 
Part positiva: 31 pesques i 53 espécies

Espacies principáis
Part negativa 26*Sparus pagrus (0.00) 

Gnathophis mystax (0.03) 
Dentex macrophthalmus (0.02) 
Raja naevus (0.02)
Zeus faber (0.03)
Sphoreoides cutaneus (0.00) 
Ophidion barbatum (o.00)

Part positiva
Monochirus hispidus (0.08)
Pagellus erythrinus petit (0.01) 
Pagellus acarne petit (0,01 ) 
Dicologoglossa cuneata (0.02) 
Callionymus lyra (0.00)
Spondyliosoma cantharus petit (0.04) 
Trisopterus luscus (0.00)
Stichopus regalis (0.05)
Allopatria ocellata (0.00)
Boops boops (0.01)

25°

Pesques principáis 
Part negativa

(0.05)
(0.04)
(0.02)
(0.05)

10
5

40
4

Part positiva
(0.09) 
(0.04) 
(0.02) 
(0.01) 
(0.02) 
(0.05) 
(0.01 )

32
24®38

36
43
39
25
31

I
ro
U1

l
16*17° 15®

anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES (91.50)P Tercer factor

FIGURA IV.78



GRUP BGRUP A
EspeciesEspacies PesquesPesques

Lepidopus caudatus 
Gadiculus argénteas 
Argentina sphyraena
Scaeurgus unicirrhus
Sepia bertheloti 
Stichopus regalis 
Arnoglossus rueppelli 
Lepidotrigla cavillone
Peristedion cataphractum

Halobatrachus didactylus 
Torpedo torpedo 
Argyrosomtis regius 
Sprattus sprattus 
Dentex gibbosus 
Plectorhinchus mediterraneus 
Pomadasys bennetti 
Sparus ehrembergi 
Puntazzo puntazzo 
Lithognathus mormyrus 
Sparus aurata 
Mustelus mustelus 
Mystriophis rostellatus 
Raja undulata 
Umbrina canariensis

245
42 50

2 5
5 5
52
1 1
22

Illex coindetii
Merluccius merluccius
Lophius piscatorius
Sepia orbignyana 
Trisopterus luscus 
Scorpaena scrofa
Raja montagui

GRUP C' GRUP E
EspeciesPesques EspeciesPesnuesMonochirus hispidas 

Pagellus erythrinus (petit) 
Pagellus acarne (petit) 
Callionymus lyra 
Spondyliosoma cantharus (petit) 
Octopus vulgaris (gran)
Octopus vulgaris (petit) 
Arnoglossus thori 
Loligo vulgaris 
Sepia officinalis 
Syngnathus acus

32 Sparus pagrus 
Gnathophis mystax 
Dentex macrophthalmus

101 9 529 4033 Raja naevus436 Zeus faber43 Sphoreoides cutaneus39 Ophidion barbatum
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ANÁLISI DE CORRESPOMDÉNCIES (91,50)P

Análisi molt més equilibrada que 1!anterior. Perraet 
de reconeixer estructures fonamentalment coincidents amb les 

análisis de nombres,amb algunos diferencies de detall.

Les estructures detectadas son:

GRUP A.- Amb idéntic sentit que en les análisis de nombres, les 

espécies que el dominen són: Plectorhinchus mediter
ráneas , Argyrosomus regius, Pomadasys bennetti, i 

Halobatrachus didactylus.

Les espécies principáis són:GRUP B.— És el grup de talus.
Stichopus regalis, Lepidotrigla cavillone, Lepido-
pus caudatus i Merluccius merluccius.

GRUP C- És un grup on participen espacies de plataforma que 

abans sEintegraven en els grups C i D, peré a més 

a més hi participen espécies noves com la que encap- 

gala el grup: Octopus vulgaris (exemplars grans).
Els espárids petits i Monochirus hispidus tenen menys 

paper.

GRUP E.™ Torna a reaparéixer el grup E (análisi (98,50)N) que 

correspon a la zona nord i més profunda de la pla
taforma, ara amb les espécies Gnathophis mystax,

. Dv— i .. macrophthalmus, Raja naevus i Zeus faber.

VALORACIÓ Inércia ben repartida. No denuncia Monochirus his- 

pidus que associa amb els espárids petits. En general la inér
cia explicada és baixa, malgrat tot permet de formar noves 

idees.



anAlisi de CORRESPONDÉNCIES (77,43)n

Primer factor

26°Inércia: 15.1%. Valor propi: 0.83 
Part negativa: 8 pesques i 23 espécies 
Part positiva: 35 pesques i 54 espécies

Espécies principáis
Part negativa

Torpedo torpedo (o.00) 
Plectorhinchus mediterraneus (0.01) 
Diplodus annularis (0.23) 
Halobatrachus didactylus (0.00) 
Sprattus sprattus (0.00)
Dentex gibbosus (0.00)
Argirosomus reqius (0.00) 
Lithognathus mormyrus (0.00)
Sardina pilchardus (0.12) 25°

Part positiva
Trachurus picturatus (0.00) 
Alloteuthis subulata (0.01) 
Todarodes sagitatus (0.00) 
Buglossidium luteum (0.29) 
Arnoglossus thon (0.03) 
Raja montagui (-0.00)
Sepia elegans (0.00)
Sepietta oweniana (0.00) 
Microchirus ocellatus (0.00)

Pesques principáis 
Part negativa 2 A®45 (0.18)

43 (0.08) 
42 (0.10) 
14 (0.00) 
28 (0.00) 
18 (0.01)
44 (0.00) 
27 (0.00)

Part positiva
41 (0.11) 

1 (0.06) 
21 (0.11) 
48 (0.02) 
47 (0.00) 
17 (0.02)

17° 16®
ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (77,43)N

15® iroPrimer factor vji
v_n
IFIGURA IVo 81



Segon factor

Inércia: 12.2%. Valor propi 0.67 
Part negativa: 14 pesques i 26 espécies 
Part positiva: 29 pesques í 41 espécies

26°Espécies principáis
Part negativa

Trachurus picturatus (0.00) 
Alloteuthis subulata (0.01 ) 
Arnoglossus thon (o.03) 
Buglossidium luteum (o.2l) 
Todarodes sagitatus (0.00)

Part positiva
Dentex macrophthalmus (0.04) 
Arnoglossus impenalis (o.00) 
Trachurus trachurus (0.26)
Zeus faber (0.00)
Callionymus lyra (0.00)
Scomber japonicus (0.00)
Conger conger (o.00)
Echmaster sepositus (o.00) 
Pagellus erythnnus gran (0.00)

25°

Pesques principáis 
Part negativa

41 (0.18) 
21 (0.08) 
1.(0.10) 

48 (0.00)
Part positiva

(0.11) 
(0.06) 
(0.11 ) 
(0.02) 
(0.00)

10
38

24°1 2
16
24

I

16*17° 15* CA
I

ANAL.ISI DE CORRESPONDÉNCIES (77,43)N Segon factor

FIGURA IV.82



Tercer factor

Inércia: 9.6%. Valor propi: 0.53 
Part negativa: 28 pesques i 55 espécies 
Part positiva: 15 pesques i 12 espacies

26®Espacies principáis 
Part negativa

Uranoscopus scaber (o.00) 
Calappa granulata (0.03) 
Umbrina canariensis (0.00) 
Gnathophis mystax (0.03) 
Sparus pagrus (0.00) 
Ophidion barbatum (0.01) 
Pagellus acarne gran (0.04)

Part positiva
Sardina pilchardus (0.25) 
Lithognathus mormyrus (0.00) 
Alloteuthis subulata (0.00) 
Trachurus picturatus (o.00) 
Arnoglossus thori (0.00) 
Buglossidium luteum (0.01) . 
Sepia elegans (0.00)

25®

Pesques principáis 
Part negativa

8 (0.03)
4 (0.04)
5 (0.03) 
7 (0.02)

40 (0.00) 
45 (0.15)

Part positiva
24°42 (0.14) 

18 (0.06) 
27 (0.01)

Iro
oí
■<i

I17° 16* 15*
anAlisi de CORRESPONDÉNCIES (77.43)n Tercer factor

FIGURA IV.83
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GRUP A GEUP C
Especies EspaciesPesques Pesques

Torpedo torpedo 
Plectorhinchus mediterraneus 
Diplodus annularis 
Halobatrachus didactylus 
Sprattus sprattus 
Dentex gibbosus 
A rgirosomus regirs 
Lithognathus mormyrus 
Sparus aurata 
Engraulis encrasicolus 
Pomadasys bennetti 
Sparus caeruleostictus
Puntazzo puntazzo 
Sardina pilchardus 
Sparus ehrembergi
Raja undulata

Trachurus picturatus45 41
43 1 Alloteuthis subulata

2142 Todarodes sagitatus 
Buglossidlum luteum 
Arnonlossus thon 
Raja montagui 
Sepia elegans 
Sepietta owemana 
Microchirus oceliatus

4814
28 47

17

GRUP E
EspeciesPesques

8 Uranoscopus scaber
C-alappa granuiata 
Umbrina canariensis 
Gnathophis mystax
Ophidion barbatum 
Pagellus acarne (gran) 
Mustelus mustelus

4
5
7

40GRUP E

EspéciesPesques
Dentex macrophthalmus
Arnoglossus imperialis
Trachurus trachurus
Zeus faber 
Callionymus lyra 
Scomber japonicus 
Conger conger 
Echinaster sepositus 
Pagellus ervthrJ-nus (gran)

Astropecten aurantiacus10
38 Trigla lucerna
1 2
16
24
23
34

7

o+ Eo
\ (JD /+o +

+ +\ /\ +
S. +
oO 'S. + QDo „ + > +

0a, °á+ + + +
•*•+ + (• $cPo

\ p r °++e-2—± t

o
\ oo au*-

o +
A-A.+■

+ \ + T 4*O
■P 1o ++ +\* + o+ + +,o+ o

+
/ °++++ o•t+ + r / +

/
/ c o

A +
+ +

cP.o
+

+
2

FIGURA IV.84



-259-
*

\\ +
O+

\ +
+ \0 4- 4+ O

I ♦+ 4- . ho ++ + *+ oo ooo + o+o o + °+ + ++++ o I °+ o +o o 11 +
+ 40 + O + H

+ 4- +
/ * o oo

E' <*♦+1 o+ oo±— t+
3/ + o4- + i+

/ o
o

o +

/ + +4- o4- h o 4-4-
+ + + O ++ +

A

1

E4- o
o

o O
o++E' 4-+

+._o o o.

* ¿X*
oo"-n + o+

\ 4- oo4- +o
*1 Ó-

$ cP+

■» 4- 
+ 4-+

k
o 30+0 4-u+ o4-

A. h7+ 3o
/ o4- o4-4- 4-+ / H Oo/ o4- 04-/ +/ *

O ++* 7+4-/ 4- 44- \/ 4-4-

\/ O

C 4-
♦+
§

+
+

2

FIGURA IV.85



-260-

ANÁLISI DE CORRESPONDÉIS IES (77,d3)N

Aquesta selecció no inclou espécies i pesques pró- 

Lsobjectiu és lsanálisi de la plataforma sense 

la intervenció del talús que li dona coheréncia. 
diferenciar subgrups en el grup E.

pies de talús.
Permet de

Les estructures detectades són:

GRUP A.™ És el grup ja conegut de Diplodus annularis; Sardina 

pilchardus la i pren un paper important.

GRUP C.- Encapgalac per Buglossidium luteum sense diferencia 

amb el detectat anteriorment.

GRUP E.™ Amb Trachurus trachurus, Dentex macrophthalmus etc.
Falten algunes espécies que han passat al grup e'. 

Es troben en aquest grup els exemplars grans de Pa
gel lus erythrinus.

GRUP E'.~ Está format per unes espacies que pertanyien en an
terior s análisis al grup E: Pagellus acarne (exem
plars grans), Gnathophis mystax, Calappa granuíata 

i Ophidion barbatum.

VALORACIÓ Sembla reeixit el aesig a'obtenir més finura de de
tall. Malgrat .aixó les cartografies són complexes i difícils 

d3 interpretar.



ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (37,7)N
Segon factorPrimer factor Tercer factor
Inercia: 30.99%. Valor propi: 0.49 
Part negativa: 3 pesques i 23 espécies 
Part positiva: 4 pesques i 14 espécies

Inércia: 36.28%. 
Pcirt negativa: 
Part positiva:

Valor propi: 0.57 
1 pesca i 5 espécies 
6 pesques i 32 espécies

Valor propi: 0.24Inércia: 15.14%,
Part negativa: 4 pesques i 24 espécies 
Part positiva: 3 pesques i 13 espécies

Espécies principáis 
Pcirt negativa

Espécies principáis 
Part negativa

Espécies principáis 
Part negativaRaja miraletus (0.00)

Raja clavata (0.00)
Stichopus regalis (0.02) 
Echmaster sepositus (0.00) 
Dentex macrophthalmus (0.01)

Chaunax pictus (0.02)
Capros aper (0.44)
Dardanus arrossor (o.00) 
Cyttus roseus (o.00) 
Arnoglossus rueppelli (0.00)

Scaeurgus unicirrhus (0.00) 
Trachurus trachurus (0.03) 
Loligo forbesi (0.00) 
Astropecten aurantiacus (o.00)

Part positivaPart positivaPart positiva Gnathophis mystax (o.06) 
Galeus melastomus (o.01 ) 
Mystriophis rostellatus (0.00) 
Cyttus roseus (0.01)
Merluccius merluccius (0.07)

Gadiculus argenteus (0.01 ) 
Sepietta oveniana (0.00) 
Trachurus picturatus (o.00) 
Trachurus trachurus (O.18)

Gadiculus argenteus (o.00) 
Trachurus trachurus (0.06) 
Gnathophis mystax (0.00) 
Scaeurgus unicirrhus (0.00) 
scyliorhinus canícula (0.00) 
Merluccius merluccius (0.00) Pesques principáis 

Part negativa Pesques principáis 
Part negativa(0.02)

(0.07)
(0.09)

52Pesques principáis 
Part negativa

53 (0.02) 
52 (0.00) 
25 (0.00) 

2 (0.00)

25
5022 (0.47)

Part positivaPart positiva
(0.22) 
(0.05) 
(0.01) 
(0.01 )

211 (0.00) 
2'(0.04) 

53 (0.03)

Part positiva
53 11 (0.21) 

52 (o.OO) 
22 (0.00)

11
22

I
I\3

!
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GRUP B GRUP B1 3
Especies Esp&ciesPesques Pesques

22 Chaunax pictus 
Capros áper 
Dardanus arrossor

2 Gadiculus argenteus 
Sepietta oweniana 
Trachurus picturatus
Trachurus trachurusCyttus roseus

GRUP B2 GRUP B 4
EspaciesPesques EspéciesPesques

Raja miraietus 
Raja clavata 
Stichopus regalis 
Echinaster sepositus 
Dentex macrophthaimus 
Caiappa granulata 
Sepia orbignyana 
Arnoglossus thori 
Citharus macrolepidotus

50 Gnathophis mystax11
25 Galeus meiastomus
52 Mystriophis rostellatus

Merluccius merluccius
Lophius piscatorius 
Coelorhynchus coelorhynchus
Argentina sphyraena

Zeus faber
Peristedion cataphractum
Lepidotrigla cavillone
Raja naevus 
Mullus surmuletus

I
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ANALISI de COERESPONDÉNCIES (37,7)N

Aquesta selecció inclou tan sois les pesques i es.
écies própies del talús; l'objectiu de l5análisi és esbrinar 

les estructures del talús de la mateixa manera que en 15 ante:- 

rior .s'ha fet amb la plataforma.

Los estructures detectades són:

CRUP .- Format per quatre espécies: Chaunax pictus, Capros
Dardanus arrossor i cyttus roseus.aper

GRUP Bp." És el grup més nombres» amb espécies del génere 

i altres.

- Hi participen les dos espécies del génere Trachurus 

Gadiculus argenteus i Sepietta oveniana.
GRUP B 3*

” Amb Merluccius merluccius, Gnathophis mystax etc.GRUP B4*

VALORACIÓ Acuesta analisi no per mee d'esbrinar cap estructura
A més a més la inércia está acumulada 

sobretot per Capros aper.
en la zona de talús. 

en el grup B 1 '



ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (33.7)N
Segon factor

Primer factor Tercer factor
Inércia: 21.94/6. Valor propi: 0.25 
Part negativa: 5 pesques i 16 espécies 
Part positiva: 2 pesques i 1 7 espacies

Inercia: 15.8%. Valor propi: 0.18 
Part negativa: 3 pesques i 11 espacies 
Part positiva: 4 pesques i 22 espacies

Inércia: 47.0%. Valor propi: 0.53 
Part negativa: 3 pesques i 21 espécies 
Part positiva: 4 pesques i 12 espécies

Espécies principáis 
Part negativa Espécies principáisEspécies principáis 

Part negativa Part negativaScaeurgus unicirrHus (0.00) 
Trachurus trachurus (0.03) 
Astropecten aurantiacus (0.00) 
Buglossidium luteum (0.00)

Raja miraletus (0.00)
Raja clavata (0.00) 
Echinaster sepositus (0.00) 
Stichopus regalis (0.02) 
Calappa granulata (0.00) 
Dentex macrophthalmus (0.01 ) 
Sepia orbignyana (0.00)

Peristedion cataphractum (0.02) 
Coelorhynchus coelorhynchus (0.01) 
Mystriophis rostellatus (0.00) 
Illex. coindetii (0.01)Part positiva

Part positivaGnathophis mystax (0.06)
Cyttus roseus (0.01 )
Galeus melastomus (o.01) 
Mystriophis rostellatus (o.00) 
Merluccius merluccius (0.07) 
Lophius piscatorius (0.00) 
Coelorhynchus coelorhynchus (0.00) 
Scyliorhinus canícula (0.00)

Sepia orbignyana (0.02)
Dentex macrophthalmus (0.06) 
Raja clavata (0.00)
Citharus macrolepidotus (0.00) 
Calappa granulata (0.01)

Part positiva
Gadiculus argenteus (o.Oí) 
Sepietta oweniana (0.00) 
Trachurus picturatus (0.00) 
Trachurus trachurus (o.23) Pesques principáis 

Part negativa
50 (0.06) 
11 (0.00) 
52 (0.00)

Pesques principáis 
Part negativa

Pesques principáis
Part negativa

52 (0.02) 
25 (0.06) 
50 (0.09)

53 (0.02) 
52 (0.00) 

2 (0,00) 
50 (0.00) 
25 (0.00)

Part positiva
25 (0.11) 
22 (0.00) 
53 (0.00) 

2 (0.00)

Part positiva
2 (0.27) 

53 (0.07) 
11 (0.01) 
22 (0.00)

Part positiva
11 (0.21) 
22 (0.01)

I
IV)
OI
vn

I
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GRUP B 4
EspéciesPesques

Gnathophis mystax11
Cyttus roseus 
Galeus melastomus 
Mystriophis rostellatus

GRUP B„
eL

EspéciesPesques
Merluccius merlucciusRaja miraletus 

Raja ciavata 
Stichopus regalis 
Echinaster sepósitus 
Dentex macrophthalmus 
Calappa granulata 
Sepia orbignyana 
Arnoglossus thori 
Citharus macrolepidotus
Zeus faber
Peristedion cataphractum

50
Iiophius piscatorius 
Coelorhynchus coelorhynchus

25
52

GRUP b 1
EspéciesPésgues

Raja ciavata 
Stichopus regalis 
Echinaster sepósitus 
Dentex macrophthalmus 
Calappa granulata
Sepia orbignyana 
Citharus macrolepidotus
Mull s surmuletus

25

lepidotrigla cavillone
Raja naevus
Mullus surmuletus

GRUP B3
EspéciesPesques GRUP b

2 Gadiculu.s argenteus 
Sepietta oweniana 
Trachurus picturatus

Espécies■ Pesques
50 Peristedion cataphractum 

Coelorhynchus coelorhynchusTrachurus trachurus
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ANÁLISI DE CORRESPONDÉNCIES (33,7)N

Aquesta análisi ve de 15 anterior després de treure 

les quatre espécies que acumulaven la major part de la inércia. 

Els eixos obtinguts corresponen ais de l;análisi anterior: el 
primer de (33,7)N al segon de (37,7)N, el segon de (33,7)N al 
tercer de (37,7)N etc. Grácies al tercer eix hora. pot veure 

uns grups que es solapen amb els obtinguts en (37»7)N

Les estructures detectades són:

GRUP B^.™ Idéntic al grup obtingut en (37»7)N.

- Idéntic al grup obtingut en (37,7)N.GRUP B 3*

~ Idéntic al grup obtingut en (37,7)N peró hi afegeix, 

a mes a més Cyttus roseus.
GRUP B

GRUP b Format d’espécies de B„ integrarnent, amb la pesca 25.i

GRUP bn.- Dues espécies: Peristedion cataphractum (de B„) i¿ rn „ 2

Coelorhynchus coelorhynchus (de B^). Pesca 50.

VALQRACIÓ No sembla que aquests grups tinguin molt de signifi-
associat a la pesca 11 i Merlucciuscat, potser excepte 

merluccius. De tota manera aqüestes análisis no permeten, a 

cansa del poc nombre de mostres de talús, d'obtenir resultats 

interessants.



anAlisi de COMPONENTS PRINCIPALS 50(98)n

Primer factor

Inercia: 32.26%. Valor propi: 16.129 
Part negativa: 2 Pesques i 66 espécies 
Part positiva: 48 pesques i 32 espacies 26*

Espacies principáis 
Part negativa

Coelorhynchus coelorhynchus
Cyttus roseus 
Galeus melastomus 
Chauna* pictus 
Gadiculus árgenteus 
Scaeurgus unicirrhus
Lepidopus caudatus

Part positiva
Trachurus trachurus

25°Microcosmus sulcatus
Aspitrigla obscura 
Loligo forbesz 
Trachmus drado 
Buglossidium luteum
Dardanus arrossor

Pesques principáis 
Part negativa

22
11

Part positiva
32
49 24°

17° 16* 15* irv>
oí50(98)N Primer factorANALISI DE COMPONENTS PRINCIPALS KD
I

FIGURA IV.90



Segon factor

Inercia: 13.13%. Valor propi: 6.65. 
Part negativa: 22 pesques i 58 espécies 
Part positiva: 28 pesques i 40 espécies

Espécies principáis 26*Diplodus annularis 
Microcosmus sulcatus
Boops boops 
Sardina pilchardus 
Loligo vulgaris 
Sepia officmalis 
Octopus vulgaris petit 
Engraulis encrasicolus
Pomadasys bennetti 
Octopus vulgaris gran

Part positiva
Buglossidium luteurn 
Lepidotrigla cavillone 
Scyliorhinus canícula 
Trachurus trachurus

25°
Zeus faber
Dentex macrophthalmus
Capros aper 
Argentina sphyraena

Pesques principáis 
Part negativa

44
45
43
42

Pait positiva 24°25
53
50
10
52
4

I
[\i
-o
O17° 16* 15* i

AnALISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 50(98)N 
FTfTTTP A TV.

Segon factor



Tercer factor

Inércia: 7.88%. Valor propi: 3.94 
Part negativa: 17 pesques i 6o espécies 
Part positiva: 33 pesques i 38 espécies 26*
Espacies principáis 
Part negativa

Buglossidium luteum 
Trigloporus lastoviza 
Arnoglossus thori 
Aspitrigla obscttra
Ophidion barbatum 
Scyliorhinus canícula 
Pagellus erythnnus gran

Part positiva
Trachurus trachurus 
Lepidotrigla cavillone i
Capros aper 
Argentina sphyraena
Merluccius merluccius

25°

Dentex macrophthalmus
Lepidopus caudatus 
Diplodus annularis

Pesques principáis 
Part negativa

i41
48
40
15
21

24®47
Part positiva

2
53
22
50
52
25
10

17° 16® 15® i
!V>
-OANALISI DE C0MP0NENTS PRINCIPAIS 50(98)N Tercer factor

I
FIGURA IV.92



IQuart factor

Inércia: 5.81%. Valor propir. 2.94 ¡ 
Part negativa: 25 pesques i 48 espécies ! 
Part positiva: 25 pesques i 50 espacies ' 26°
Espécies principáis 
Part negativa -

Pagellus acarne gran 
Diplodus annuiaris
Trachurus trachurus 
Engraúlis encrasicolus
Pagellus erythrinus gran 
Zeus faber
Pomadasys bennetti

Part positiva
Microcosmus sulcatus
Dardanus arrossor
Trachinus draco 
Stichopus sp.
Capros aper 
Argentina sphyraena 
Arnoglossus thori 
Gnathophis mystax 
Allopatria ocellata
Octopus vulgaris gran

25°

Pesques principáis 
Part negativa

6
45
46
42 24°34

Part positiva
15
20
26
22
21
41 '
29

16'*17° 15*
ANALISI DE COMPONENTS PRINCIPAIS 50(98)N Quart factor Irv>

"jFIGURA IV.93 ro
l



GRUP C ♦GRUP A ©

Buglossidium luteum 
Scyliorhinu-s canícula 
Zeus faber 
Arnoglossus thori 
Pagellus acarne gran 
Trigloporus lastoviza 
Raja naevus 
Gnathophis mystax 
Pagellus erythrinus gran 
Calappa gr anuí ata 
Aspitrigla obscura 
Ophidion barbatum

Diplodus annularis 
Microcosmus sulcatus
Boops boops 
Sardina pilchardus 
Loligo vulgaris 
Sepia officinalis 
Octopus vulgaris petit 
Octopus vulgatis gran 
Mullus surmuletus
Dentex maroccanus
Loligo forbesi 
Allopatria ocellata

GRUP B ©

Lepidotrigla cavillone
Trachurus trachurus
Dentex macrophthalmus 
Capros aper 
Argentina sphyraena
Merluccius merluccius 
Stichopus regalis 
Illex coindetii 
Peristedion cataphractum
Lepidopus caudatus 
Arnoglossus rueppelli

iro
■o
Co

!
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ANÁLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 50(98)N

Hom pot reconéixer tres grups: A, B i C, en el pía 

2-3. El factor 1 és trivial i está relacionat amb les quantitats, 

per aquest motiu s'ha tingut en compte el quart factor.

Les estructures detectades son:

GRUP A.- Encapgalat com sempre per Diplodus annularis; hi parti
cipen de manera important, a part de les espécies ha
bituáis els cefalópodes Octopus vulgaris (gran i pe- 

tit), Loligo vulgaris i Sepia officinalis.

GRUP B.- Encapgalat per Lepidotrigla cavillone. Hi participen 

també les espécies habituáis i Trachurus trachurus.

GRUP C.~ És el grup de plataforma encapgalat per Buglossidium 

luteum.

VALORACIÓ El primer factor és el d'abundancia i no aporta res 

de nou, en deixar-lo de considerar,el pía 2-3 passa a ser el fo- 

namental en el que hom ha reconegut els tres grups citats; en els 

plans 2-4 i 3-4
sava en les análisis de correspondencias, 
queda especialment destacada.

aquests grups queden barrejats, cosa que no pas™
Cap especie o pesca



anAlisi de COMPONENTE PRINCIPALS 98(50)n

Primer factor

Inércia: 16.65%. Valor propi: 16.31 
Part negativa: 25 pesques i 45 espacies 
Part positiva: 25 pesques i 53 espécies 26°

Espacies principáis
Part negativa

Sepia officinalis 
Diplodus annularis 
Loligo vulgaris 
Halobatrachus didactylus 
Plectorhmchus mediterraneus
Octopus vulgaris petit 
Microcosmus sulcatus
Pomadasys bennetti

Part positiva
Merluccius merluccius 25°
Lepidotngla cavillone
Argentina sphyraena
Oapros aper 
Arnoglossus rueppelli 
Raja naevus 
Illex coindetii 
Peristedion cataphractum
Zeus faber 
Lepidopus caudatus

Pesques principáis 
Part negativa

45 24°42
14
28
46
39 I43 (V>
44 -J

toPart positiva I
50
25 17° 16* 15*2
53
22 ANÁLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 98(50)N Primer factor

i

FIGURA IV.9811
52



Segon factor

Inércia: 10.57%.
Part negativa: 33 pesques i 42 espacies 
Fart positiva: 17 pesques i 56 espécies

Valor propi: 10.36

26*Espécies principáis 
Part negativa

Trachinus draco
Aspitrigla obscura 
Microcosmus sulcatus
Trigloporus lastoviza
Dardanus arrossor
Trachinus pellegrini
Ophidion barbatum 
Buglossidium luteum 
Octopus vulgaris gran

Part positiva
Torpedo torpedo 
Halobatrachus didactylus 25“Pomatomus saltator 
Argyrosomus regius
Argentina sphyraena
Sprattus sprattus 
Mystriophis rostellatus

Pesques principáis 
Part negativa

48
21
17
41
15
49 24°

Part negativa
45
50
42
25

2
22

l

16“17“ 15“ i
(o
00

ANAALISI DE COMPONENTS PRINCIPAIS 98(50)N Segon factor O
I

FIGURA IV.99



Tercer factor

Inercia: 8.08%. Valor propi: 7.91 
P'art negativa: 25 pesques i 34 espécies 
Part positiva: 25 pesques i 64 espécies

Espécies principáis 
Part negativa 26°

Allopatria ocellata
Callionymus lyra 
Boops boops 
Sepia Officmalis
Cyttus roseus 
Chaunax pictus 
Argentina sphyraena

Part positiva
Pagellus erythnnus gran 
Pagellus acarne gran 
Trigloporus lastoviza 
Mustelus mustelus

25°Ophidion barbatum
Torpedo marmorata
Conger conger 
Calappa granulata 
Buglossidium luteum 
Umbnna canariensis

Pesques principáis 
Part negativa

31
11
36
29
27 24*2
44

Part positiva
45

4
16

8 I
5 (Vi

co7
48 17° i16* 15*1
12 ANAlISI DE C0MP0NENTS PRINCIPAIS 98(50)N Tercer factor13
23 FIGURA IV.100
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GRUP A GRUP B

DipXodus annularis 
Loligo vulgaris 
Halobatrachus didactylus 
Plectorhinchus mediterraneus

Merluccius merluccius 
Lepidotrigla cavillone 
Argentina sphyraena 
Capros aper 
Arnoglossus rueppelli 
Raja naevus 
Illex comdetii 
Peristedion cataphractum

Pomadasys bennetti 
Raja undulata 
Dentex gibbossus 
Argyrosomus regius 
Torpedo torpedo 
Lithognathus mormyrus

Zeus faber
Lepidopus caudatus.

Mullus surmuletus Stichopus regalis
Pomatomus saltator Raja clavata 

Sepia orbignyanaPuntazzo puntazzo 
Engraulis enerasicolus Raja miraletus
Sprattus sprattus 
Sparus caeruleostictus

Cyttus roseus
Galeus melastomus

Sparus aurata Citharus macrolepidotus 
Lophius piscatorius 
Coelorhynchus coelorhynchus

Dentex maroccanus
Umbrina canariensis
Sparus ehrembergi Scaeurgus unicirrhus 

Scorpaena scrofa 
Sepia bertheloti 
Chaunax pictus 
Trachurus picturatus 
Gadiculus argenteus 
Sphoeroides cutaneus 
Dentex macrophthalmus 
Todarodes sagitatus 
Astropecten aurantiacus

Mustelus mustelus
Pagellus acarné gran 
Mystriophis rostellatus
Trachurus trachurus 
Trigla lucerna

GRUP C 1
Trisopterus luscusScyliorhinus canícula 

Buglossidium luteum 
Gnathophis mystax 
Calappa granulata 
Arnoglossus thori 
Echinaster sepositus 
Raja montagui 
Pagellus erythrinus gran 
Sepia elegans 
Arnoglossus .imperialis 
Torpedo marmorata 
Sepietta oweniana 
Ophidion barbatum 
Trigloporus lastoviza 
Trachinus pellegrini 
Trachinus radiatus

GRUP C2

Sepia ofiieinalis 
Octopus vulgaris petit 
Microcosmus sulcatus 
Boops boops 
Octopus vulgaris gran 
Pagellus coupei gran 
Spondyliosoma cantharus gran 
Stichopus sp.
Loligo forbesi 
Sardina pilchardus 
Trachinus draco 
Callionymus lyra 
Maia sguinado 
Dardanus arrossor 
Aspitrigla obscura 
Syngnathus acus 
Serranas cabrilla 
Alloteuthis media 
Alloteuthis subulata

Sparus pagrus
Muraena helena
Uranoscopus scaber 
Scomber japonicus 
Trichiurus lepturus 
Microchirus ocellatus
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ANALIS'I DE COMPONENTS PRINCIPAIS 98(50)N

Els tres primers factors d5 aquesta análisi permeten 

de reconéixer quatre grups: A, B, C 1 C2‘1

Les estructures detectadas són:

GRUP A.— És el grup eostañer sense diferéncies importante amb
els de les análisis anteriors, tot i que algunas es™ 

pécies que li eren própies han passat al grup c^.

GRUP B.~ És el grup de talús encapgalat per Merluccius merluccius.

- Grup d3especies que habiten la part fonda de la plata
forma, que no corresponen a les del grup citat ante- 

riorment com E, les quals han quedat integradas en el 
B. De tota manera hi participen les espécies més típi- 

ques de c com Buglossidium luteum.

GRUP C 1 *

GRUP C^.™ Grup dfespécies que habiten la part més costanera de 

la plataforma, moltes de les espécies apareixien en 

análisis anteriors al grup A, tais com Sardina pil- 

chardus o els cefalópodas.

VALORACIÓ Aquesta análisi dona bons resultáis espécialment en 

les espécies de plataforma, i en qualssevol cas és millor que 

1!anterior (components principáis 50(98)N), no hi ha factor tri
vial i les agrupacions es conserven en tots els plans. De tota 

manera no destaca espécialment cap espécie ni pesca, i en el 
pía 1-2 sshi reflecteix un efecte Guttrnan rnolt fort que per les 

pesques també s!observa en altres plans.



ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (168.50)-presencies

Inércia 11.84%. Valor propi: 0.49 
Part negativa: 20 pesques i 86 espacies 
Part positiva: 30 pesques i 82 espécies

26*Espacies principáis
Part negativa

Gádiculus argenteus -2.62 (0.0086) 
-2.4? (0.0046)

________________ -2.44 (0.0111)
Coelorhynchus coelorhynchus -2.30 (0.0066)

-2.23 (0.0093) 
-2.18 (0.0089) 
-2.02 (0.0128) 
-1.98 (0.0195) 
-1.96 (0.0086) 
-1.94 (0.004?) 
-1.80 (0.0061)

Pandalidae sp. 1 
Chaunax pictus

Cyttus roseus 
Galeus melastomus
Scaeurgus unicirrhus
Argentina sphyraena 
Lepidopus caudatus 
Coriphaenoides sp. 2 
Hyaloecia tubicola

Part positiva 25°
1.22 (0.0018) 
1.1? (0.0034) . 
1 .1? (0.0025) 
1.16 (0.001?) 
1.13 (0.0032) 
1.13 (0.0016) 
1.09 (0.0034) 
1.03 (0.0013) 
1.01 (0.0025) 
0.99 (0.0024) 
0.96 (0.0058) 
0.96 (0.0012) 
0.96 (0.005?) 
0.91 (0.0034) 
0.90 (0.0061) 
0.88 (0.0044)

Microcosmus sp.1 
Lithognathus mormyrus
Scorpaena sp. 1 
Torpedo torpedo 
Serranidae sp. 1 
Sprattus sprattus 
Dentex gibbosus 
Helicolenus dactylopterus
Puntazzo puntazzo 
Argyrosomus regius
Callionymus lyra 
Dentex canariensis
Diplodus annularis ■ 
Halobatrachus didaqtylus 24®
Allopatria ocellata
Pomadasys bennetti

Pesques principáis 
Part negativa Part positiva

43 (0.0116)
44 (0.0123)
45 (0.01?5) 
42 (0.0161)
29 (0.0109) 
31 (0.0042)
46 (0.0105) 
39 (0.0090)
30 (0.0056)

11 (0.0545) 
2 (0.0469) 

53 (0.0414) 
22 (0.044 4) 
50 (0.0358) 
52 (0.0212) 
25 (0.0243) 
10 (0.0143) 

1 (0.0128)

I
lt)17® 16®

ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES

co
15® •<1

I(168.50) Primer factor

FIGURA IV.104



Segon factor

Inércia: 6.94%. Valor propi: 0.29 
Part negativa: 24 pesques .i 83 espécies 
Part positiva: 26 pesques i 85 espécies

26“
Espécies principáis 
Part negativa

Raja asterias 
Scomber scombrus

-1.41 (0.0025) 
-1.38 (0.0024) 
-1.22 (0.0028) 
-1.19 (0.0036) 
-1.11 (0.0038) 
-1.05 (0.0021) 
-1.03 (0.0033) 
-0.99 (0.0068) 
-0.99 (0.0043) 
-0.99 (0.0043) 
-0.92 (0.0021) 
-0.91 (0.0021) 
-0.91 (0.0015)

Sparus pagrus 
Macropipus corrugatus
Raja montagui 
Raja batis 
Luidia ciliaris
Ascidia méntula 
Trachinus radiatus
Ophidion barbatum 
Uranoscopus scaber 25°sepia elegans 
Squalus acanthias

part positiva
Gadiculus argenteus 

; Pandalidae sp. 1 
Chaunax pictus

2.72 (0.0092) 
2.63 (0.0086) 
2.33 (0.0102) 

Coelorhynchus coelorhynchus 2.17 (0.0059)
1.98 (0.0073) 
1.97 (0.0073) 
1.61 (0.0049) 
1.61 (0.0032) 
1,59 (0.0032)

Galeus melastomus
Cyttus roseus 
Hyaloecia tubicola: 
Squalus fernandinus
Sprattus sprattus

Pesques principáis 
Part negativa

24°
Part positiva

11 (0.0638)
45 (O.0275)

2 (0.0146) 
22 (0.0158) 
43 (0.0086)

1 (0.0111)
7 (0.0144)
5 (0.0422)-

47 (0.0039)
34 (0.0054) 
21 (0.0084)
48 (O.OO67) 
33 (0.0038)
4 (O.OO78)

I
IV)
00
co

I

16*17° 15*
(168.50)preséncies Segon factoranAlisi DE CORRESPONDÉNCIES

FIGURA IV.105



Tercer factor

Inércia: 5.96%.
Part negativa: 24 pesques 1 84 espécies 
Part positiva: 26 pesques 1 84 espécies

Valor propi: O.25 26°

Espécies principáis 
Part negativa

Botrilus sp. 
Torpedo torpedo 
Sparus ehrembergi
Pomatomus saltator

-2.27 (0.0064) 
-2.02 (0.0051) 
-1.75 (0.0038) 
-1.71 (0.0055) 
-1.53 (0.0029) 
-1.46 (0.0040) 
-1.42 (0.0051) 
-1.41 (0.0025) 
-1.32 (0.0022)

Sprattus sprattus
Scorpaena sp. 1 
Lithognathus mormyrus
Scomber scombrus 
Raja asterias 25°

Part positiva
2.84 (0.0101) 
2.05 (0.0053) 
1.87 (0.0044) 
1.67 (0.0035) 
1.60 (0.0032) 
1.56 (0.0031)

Sabellaria sp.
Partenope sp.
Coelorhynchus coelorhynchus
Casis saburon 
Pandalidae sp.
Gadiculus argenteus

Pesques principáis 
Part negativa

45 (0.0336) 
1 (0.0243) 

42 (0.0190) 
10 (0.0080) 
40 (0.0058) 
53 (0.0054) 

6 (0.0087)

24°

Part positiva
11 (0.0369) 
15 (0.0297)
20 (0.0073)
21 (0.0105) 
17 (0.0101 ) 
19 (0.0045)

Iro
17° 16* CO15*

ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES (168.50) preséncies Tercer factor
to

I

FIGURA IV.106
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GRUP A GRUP C
EspéciesPesquesEspéciesPesques Raja asterias 

Scomber scombrus
1Torpédo torpedo 

Sprattus sprattus 
Lithognathus mormyrus
Scorpaena sp.1 
Microcosmus sp. 1 
Serranidae sp.1 
Dentex canariensis 
Dentex gibbosús 
Puntazzo puntazzo 
Argyrosomus regius. 
Halobatrachus didactylus

45 544 7 Sparus pagrus 
Macropipus corrugatus
Raja moñtagui
Raja batis 
Luidia ciliaris 
Ascidia méntula 
Trachinus radiatus 
Ophidion barbatum 
Uranoscopus scaber
Sepia elegans

42
4743 3446 21
33
48

Pomatomus saltator 
Diplodus annularis 
Sparus caeruleostictus

GRUP I
EspéciesPesques

Partenope sp. 
Cucumaria sp.
Murex sp.
Cliona celata 
Cymbium sp.
Echinus sp. 
Echinaster sp. 
Scyllarus arctus 
Ansepoda membranácea
Scyllarus sp.

1 5
GRUP B 20

EspéciesPesques
Gadiculus argenteus
Pandalidae sp.
Chaunax pictus 
Coelorhynchus coelorhynchus
Cyttus roseus 
Argentina sphyraena
Lepidopus caudatus
Hyaloecia tubicola 
Merluccius merluccius 
Casis sabuson
Sabellaria sp.

22
2

11

GRUP J
Espéciespesques

Idotea sp.
Todarodes sagitatus
Sgualus fernandinüs
Trachurus picturatus

53
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ANÁLISI DE CORRESPOMDÉNCIES (168,50) presencies

Els tres primers eixos mostren cinc grups, els ja co- 

neguts A, 3 i C i dos més formats per especies que no entraven 

(en general)en les seleccions) els grups que s:anomenen I i J.

Les estructures detectadas són:

GRUP A.- Sense diferencies fonamentals amb els homónims d'altres 

análisis.

GRUP B.~ Igualment com 1‘anterior, presenta les especies i pes
ques ja conegudes com de talús.

GRUP C.- En aquest grup apareixen forga espécies noves, i fins i 

tot les pesques més típiques dfanálisis anteriors pas- 

sen a segon terme. Buglossidium luteum no es troba en-
Hi a-tre les espécies mes destacades d!aquest grup. 

bunden espécies del génere Raja, i alguns invertebrats.

GRUP I.- Formal prácticament per invertebrats associats a les
pesques 15 i 20; és destacat peí tercer factor, sembla 

un grup amb forga sentit.ser

GRUP J.- Formal per unes poques especies associades a la pesca 

53; es pot tractar d!un grup sense molt significat.

VALORACIó L:afee ce Guttman és palés (sobretot en les pesques) 

Les cartografies deis dos primers eixos són exceltents, el segon 

sembla aportar nova informació de la plataforma? la del tercer 

és obscura i sembla relacionada amb el grup i dsinvertebrats, 

penó pot estar relacionat també amb l'efecte Guttman.
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InterpretacióIV.5.2.

Les inércies extretes per les diverses análisis són 

Les análisis de components principáis donenforga variables.
uns primers factors amb un percentatge dsinércia explicada molt
més gran que les análisis de corrdspondéncies. Naturalment les 

análisis de matrius de menys de cinquanta pesques donen uns pri
mers factors amb més inércia explicada. Les análisis de dades 

de biornassa no semblen tan significatives com les de nombrosi- 

tats, que en qualsevoi cas la inércia explicada pels primers fac
tors es més alta; de tota manera les análisis de correspondénci- 

es donen resultáis d'inércia explicada molt baixos cosa que en 

principi podria fer dubtar de la validesa i significado del 
métodej efectivament, comparats els resultáis de la inércia amb 

el model del ?bastó trencat' (FRONTIER, 1976), tot i que en ge
neral les inércies obtingudes són més altes que les previstes 

peí model, les diferencies són molt petites: pels tres primers 

factors el model del 'bastó trencat’ preveu unes inércies de 

9.1 4%, 7.10% i 6.07% (total conjunt deis tres: 22.32%), en una 

análisi de 50 columnes, en el cas de l'análisi de biomasses de 

91 espécies hom ha obtingut unes inércies de 10.08%, 8.66% i 

7.64% (total conjunt deis tres: 26.38%); les diferéncies són 

ben minees, de toca manera les reserves exposades en el capítol 
III.3.2.4. permeten treballar sense donar rnassa importáncia a 

les mesures d'inércia.

En toces les análisis apareixen figures similars en 

els plans 1-2 (salvant simetries especulars), de manera que, 
d’antuvi, es pot sospitar que els dos primers factors són forga 

estables, cosa que no es pot air deis d'ordre més superior, mal- 

grat aixó, generalinent (en les análisis de correspondéncies), es
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troba que la major part de la inercia pot ser explicada per 

unes poques espécies.

En la iiiterpretació deis resultáis que es fa tot se- 

guit, es presenten en primer lloc la de les análisis de corres- 

pondéncies i despres la de components principáis, 

un dsaquests dos grups, hom interpreta seqüencialment, el pri
mer factor, el segon factor, el pía 1-2, el tercer factor 

pía 1-3 i el pía 2-3, i en cada cas hom presenta la interpre- 

tació per cada una de les seleccions.

Dins cada

el

1.™ Análisis de correspondéncies. 

la) Primer factor.
Aquesi factor té prácticament el mateix sentit en 

totes les análisis; les pesques s!ordenen segons la fondária 

a qué foren fetes, és, dones, un factor estretament relacionat 

amb la fondária tal com s!ha pogut veure en les cartografies.
En les figures IV.110, IV.111 i IV. 112, hom mostra la relació 

entre la fondária de cada pesca i el valor que presenta en el 
primer factor en les análisis (98,50)N, (77»43)N i (168,50Xpre- 

séncies)i es pot observar com existeix una relació molt marca
da ádhuc en la selecció que no té en compte les pesques de ta- 

lús; en qualsevol cas es veu com les pesques de més fondária 

es dispersen, mentre que les de menys s:agrupen (tot i que les 

diferéncies en les análisis entre pesques poc profundas gaire- 

bé no existeixen).

En l’análisi de 107 espécies, el 71 .6/i de la inér- 

cia del factor está acumulat per les espécies: Macroramphosus 

gracilis, Diplodus annularis i Sardina pilchardus, cosa que £a 

sospitar de la generalitat d:aquest factor, que, encara que a-
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parentment té un sentít ambiental ciar, tres espécies són gaire- 

bé suficients per explicar-lo. 

tografia (figura IV.57) es veu que les pesques 16 i 24 que geo- 

gráficam .nt pertanyen a la plataforma queden incloses dins del 
grup de talús; en aqüestes dues pesques es capturaren grans quan- 

titats d!individus de les dues espécies del génere Macrorampho-

Efectivament,en observar la car-

sus, i aquest fet es suficient per col-locar aqüestes dues pes
ies espéci-ques en un lloc que no sembla que els correspongui. 

es del génere Macroramphosus són batipelégiques, planctófagües
i molt gregáries (hom les captura en moles enormes), i es mouen 

molt; probablement presenten també migracions verticals diáries 

en la zona de frontera talus-plataforma; tot aixó fa que aqües
tes espécies siguin auténticament inadequades en el reconeixe- 

ment d®estructures de la comunitat epibenténica, més madura i
En la figura IV.113 es presenta l'érea de dis- 

tribució d®aqüestes espécies tal com es presentaren en ATLOR VI, 

i es veu ciarament aixó que s'acaba de dir.

no tan variable.

A l'iurevés, no sembla que les altres espécies que a- 

cumulen la inércia afectin la fesomia batimétrica del primer 

factor d!aquesta anélisi; tot i que de sardina pilchardus es po
den dir coses semblants que per Macror amphosus sps. , com es va 

indicar en el capítol II.2.2.1., el fet de trobar-se en aigttes 

poc fondes fa que la seva captura no siguí quelcom tan aleatori 
com en 1 *altre cas; Diplodus ainiularis és um .spéci . clarament 
. -io itéelca. Per tots aquests motius hom elimina per la propera 

análisi Macroramphosus sps.

En l'anélisi de 98 espécies i 50 pesques, aqüestes ja 

en el seu lloc' respecte de la fondéria, i les 

isolínies del primer factor segueixen (especialment en la fron-
es troben totes
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tera entre el talús i la plataforma), les isóbatas; en canvi en 

la zona menys profunda la sii:aació es complica, la pesca 26 es 

trcba en la part positiva de l5eix quan sembla que, per la fondá-
ria li hauria de correspondre la negativa, i igualment passa amb 

la pesca 38; les pesques que tenen el paper principal són, a la
Les espé-part positiva, 22 i po» i a la negativa, 42, 43 i 45. 

cies característiques (amb el 62% de la inércia) són: Leaidotri
pla cavillone i Capros aper a la part positiva (de fondária) i 

Diplodus annularis a la negativa.
per la qual cosa aqüestes espécies foren elimi- 

com també ho fou Sardina pilchardus

Sembla que acumulen encara
massa inércia, 

nades en 1'análisi següent,
la qual aporta una contribució absoluta de 0.13.
87 espécies té un primer factor amb forga sentit per tota lsárea, 
tot i que la inércia disminueix, peró queda molt mes ben repar
tida sobretot entre les espécies.

L!análisi de

Per pesos el primer factor té el mateix sentit que 

per nombrositats. De tota manera la cartografía no és tan clara.
En 15análisi de 103 espécies, ____________ ______________ _____
són les espécies que acumulen més inércia; les pesques de més i- 

nércia són: 22 i 25 peí talús i 45 per la plataforma; aquesta 

análisi surt molt desequilibrada i cal eliminar les espécies es- 

En lsanálisi de 91 espécies 

tor es conserva, Lepidotrigla cavillone i Stichopus regalis pas- 

sen a ser les espécies més pesades, 
i no Iii ha cap altra espécie amb una contribució absoluta compa- 

Les pesques més notables són: 25 i 50 per talús i 45 per 

en qualsevol cas, peí primer factor, 1!aná
lisi de 91 espécies dona resultáis més bons que la de 103.

Capros aper i Diplodus annularis

el paper del primer facmé ntades.

són totes dues de fondária,

rabie.
la zona costanera,
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En 1*análisi de 43 pescrues i 77 espécies, on no s'hi 
compten les pesques i espécies característiques de talús, el pri
mer eix canvia una mica de sentit; en un deis pols (el negatiu) 

s'lii troben les espécies i pesques costaneres (amb piplodus an- 

nularis com especie de més pes), es a dir, un extrem del gradi
ent de fondária, peró en l'altre pol hi són característiques les 

pesques 1, 21 i 41 i 1'espécie Buglossidium luteum , que junta- 

ment amb d'altres són destacades peí segon factor en la major 

part de les análisis; el primer eix, dones, reconeix una sitúa- 

ció de plataforma amb característiques de gradient (s*endivina
1Eafecte Guttman) de sentit ecológic poc ciar, tot i que d'al-

És poc probable que aquest eixgui.ua manera intervé la fondária. 

es limiti a destacar la situació particular de Buglossidium lu
teum (com a oposat a Sardina pilchardus i Piplodus annularis) 
tot i que les mesures de contribució ho suggereixen, perqué 1' as
peóte del gráfic 1-2 es tipie d'una situació de gradient.

En les análisis de pesques i espécies de fondária 

(o més própiament de talús) s?observa un primer factor no rela
ciona! amb la fondária, i per tant diferent deis de les altres

En la selecció de 37 espécies aquest factor es limita 

a a'illar la pesca 22 amb algunes espécies que són elirninades per 

la següent análisi (pesa rnolt capros aper), 

lecció de 33 espécies dóna un primer factor forga mes equilibrat. 

Les pesques 25, 50 i 52 amb espécies de Raja i Pentex macroph- 

thalmus entre d'altres; sembla que tenen característiques de 

menys fondária i més regularitat que la resta, caracteritzada 

per Gadiculus argenteus, Sepietta oweniana i les dues espécies 

de Trachurus.

análisis.

Lsanálisi de la se-
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En l'análisi de dades de preséncia de 168 espécies i 

50 pesques el eri-i^r factor té idéntic sentit de profunditat, i 

en aquest cas la re'lació és gairebé perfecte (figura IV.112) per 

la qual cosa no és necessari comentar les pesques; les espécies 

mes característiques de la part negativa son les típiques de ta- 

lús: Argentina sphyraena,Scaeurgus unicirrhus, Chaunax pictus, 
Cyttus roseus, Galeus melastomus, Gadiculus argenteus, Lepidopus 

caudatus etc. (ordenades segons la contribució absoluta a la iner
cia del factor), sorprén no trobar en els primers llocs a Capros 

aper. En la part positiva: Allopatria ocellata, Diplodus annula-
ris, Cal1ionymus lyra, Pomadasys bennetti, Halobatrachus didacty- 

lus, Dentex gibbosus, Lithognathus mormyrus etc. son les espécies 

de més alta contribució absoluta. Cal remarcar que, lógicament 
les contribucions són molt regulars i no hi grans diferéncies de 

contribució absoluta entre les espécies, 
les espécies de talús aporten contribucions més altres que les de 

plataforma.

malgrat aixó, en general

1b) Segon factor t pía i-2.
En l'análisi de 107 espécies, el segon factor oposa 

un grup dcespécies encapgalat per Monochirus hispidus i Buglossi- 

dium luteum a les espécies costaneres; sembla, dones, en principi 
que aconsegueix una discriminació entre dos árees de plataforma. 

Les pesques característiques són: 32, 41, 21 i 1, la cartografía 

destaca una área disjunta (subdividida en tres) (figura IV.58) en 

la zona de plataforma menys costanera, és més que curios el fet 

que les espécies que d!alguna manera caracteritzen la informació 

nova aportada per aquest eix pertanyin a l'ordre deis heterosomá- 

tids, i de mida especialment petita (Monochirus hispidus i Buglos- 

sidium luteum no passen deis 14 centímetres de longitud); com es 

veurá en estudiar el pía 1-2, Dicologoglossa cuneata té també un
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paper notable en aquesta análisi (com es veurá en l'estudi del 
pía 1-2), es també un heterosomátid i també de mida petita (tot
i que pot arribar ais 30 centímetres de talla generalment és for- 

ga més petit). 

gament limitada.
Aqüestes especies son, dones, d5área de despla- 

El segon factor les destaca peí fet de teñir 

diferencies numériques de diversos ordres de magnitud en les pe_s 

ques on es van capturar, especialment la pesca 32 per Monochirus
íiispidus i Dicologoglossa ctmeata; aquesta pesca representa una 

área de característicues un tant especiáis, no sembla superflu 

considerar que es troba al sud de la regió d'aflorament, peró per 

dur a terme una análisi més fina s’hauria de teñir informació de
tallada de les característiques de 18 alimentado d!aqüestes es
pacies.

El pía 1-2 mostra una figura en forma d;estrella de 

tres puntes, que ja s'ha estudiat en el capítol III.3.2.5. com
En aquesta figura (IV.60), 

queden destacados fora del núvol de manera molt clara Monochirus 

hispidas i Dicologoglossa cuneata, la primera molt aprop de la 

pesca 32 també fora de l*estructura general del núvol de punts.
D5 aquesta manera es reafirma la idea que aqüestes dues especies 

tenen un comportament peculiar, per dir-ho de manera poc formal
; a part d’aixó són capaces d5 alterar la fesomia 

geográfica de l'área, sembla que la pesca 32 queda fora de lloc 

nornés per 15 acció de Monochirus hispidas com es mostra en l’área 

de distribució d5aquesta especie (figura IV.116). En la figura 

IV.115 es mostra la distribució de Dicologoglossa cuneata i en la
que representa la distribució 

'ortodoxa’ des del punt de vista del pía 1-2. El segon factor, a 

la vista del pía 1-2, s5ha d5 interpretar en el marc de l’efecte 

Guttman: discrimina les espécies molt agregades en algunas pes

uña alterado de l’efecte Guttman.

van a la seva

IV.114 la de Buglossidium luteum
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FIGURA IV.n3 Distribució de les dues espacies de Macroramphosus 
en ATLOR VI. En les pesques 16 i 50 es capturaren mes de 50000 
individus de les dues espacies.
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FIGURA IV.114 Distribució de Buglossidium luteum en ATLOR VI
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26°

25°

24°

17* 16* 15°

FIGURA IV.115 Distribució de Dicologoglossa cuneata. Part punte-
jada: fins a 100 individus; part quadriculada: mes de 100 individus.



-308-

FIGURA III.116 Distribució de Monochirus hispidus. Pesca 32 (en negre) 
mes de 7000 individus; ratllat estret, de 50 a 150 individus; ratllat 
ampie de 1, a 50 individus.
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ques centráis en quant al gradient detectad per l'eix 1. En el 
centre de 1'estrella s'lai trohen les espécies de distribució rnés 

regular, tant des del punt de vista de la grandária de l'área de 

distribució com des del punt de vista nurnéric.

En la selecció de 107 espécies, el pía 1-2 permet, a 

rnés a més comengar a intuir 1!existencia d’una altra estructura: 

es tracta d';un grup més compacte d’espécies que es pot observar 

a prop del grup costaner i que en els gráfics s’assenyala amb D. 
Aquest grup queda totaiment discriminat peí tercer eix.

De cara a la següent análisi s'eliminaren, dones, les 

espécies Monochirus hispidus i Dicologoglossa cuneata peí fet que 

en aquesta ja es va poder distingir llur comportament anormal, i 

per qué la seva preséncia molesta per establir cartografies més 

generáis que no estiguin condicionades per sítuacions particulara 

Gal afegir que en les análisis prévies de 80 espécies 

respondéncies va denunciar aqüestes espécies de la niateixa manera; 
mentre que la de components principáis no mostrava cap estructura 

que permetés sospitar una alteració en la situació de la pesca 32.

la de cor-

L'análisi de 98 espécies dona un segon factor de ca~ 

racterístiques idéntiques a 13anterior: Buglossidium luteum i 

Alioteuthis subulata són a l'extrem negatiu, i la primera d’e™ 

lies amb la máxima contribució absoluta. Les pesques associades 

són, com abans, 41, 21, 1, 48 etc., peró la 32 queda integrada en 

la part central, L'altre extrem de l’eix sofreix una modificació, 
ara és el grup de talús que s3 oposa al pol esmentat, cosa que in
tuí tivameut sembla més adequada, ja que és 15 área més diferent.

El pía 1-2 presenta una estrella de tres puntes més
Tot i queclara i de formes més agudes que en el cas anterior.
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ño hi ha cap espacie molt allunyada. del nuvol, Trachurus trachu- 

rus, Lophius piscatorius i Todarodes sagitabus queden una mica 

desplagades sense que les acompanyi cap pesca (figura IV.65).
Per una altra banda, i en una posició més interessant, Astropec-- 
ten aurantiacus i Mystriophis rostellatus es ¿uscacuon „n la no- • 
na que, en el marc de 1■efecte Guttman, ha d!ésser interpretada 

com la de les espacies disperses, és a dir, amb individus molt 
repartits sobre una ámplia zona de lJárea en estudi; és especial- 

ment interessant el cas de Mystriophis rostellatus, ja que com 

tots els cóngids té una ámplia distribució batimétrica, peró a 

més a més 15 área on es £eu la campanya ATLOR VI es troba en el 
límit nord de l'área de distribució dsaquesta espécie tropical.

Cap pesca surt d'una manera especialment notable de 

15estructura general del núvol 1-2, per la qual cosa es pot pen
sar que aquesta análisi pot fornir una cartografía general, 
tota manera capros aper, Buglossidium luteum i Lepidotrigla ca
ví llono acumulen el 69% de la inórela del segon factor, i en con 

seqüéncia son eliminades en la següent análisi.

De

La selecció de 87 espócies presenta un segon factor 

amb forga menys percentatge d5inércia que no pas els anteriors.
peró, continua gairebé icénlic (amb la polaritat can- 

viada) ; les espócies Alloteuthis subufala i Arnoglossus cnori 
ssoposen a les eos tañeres (encapgalades per Engraulis encrasicol- 

us).
espócies que es troben en el centre del gradient de fondária i 

que generalnient són espécies amb individus de mida petita i molts 

cops de 15ordre deis heterosomátids, i també de la classe deis 

cefalópodes.

El sentit

S!ha de notar el fet que el segon factor sempre destaca
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Fora da la silueta general del núvol del pía 1-2 i 

cap a la part de talús hi ha Todarodes sagitatus 

turatus i scorpaena scrofa, i en situació similar a 1!análisi 
anterior peré de manera molt mes clara hi ha Mystriophis roste- 

llatu^ aquesta espécie fou poc abundant, tart en nombre dsindivi- 

dus com en nombre de presencies, fou capturada en sis pesques 

que abarquen, pero, totes les profunditats (pesques 11
En aquest pía també és interessant la s-tuació de 

la pesca 51 que assenyala 1"existencia dsun variat espectre d5 es
pecies com correspon a una situació de frontera.

Trachurus pie-

1 , 24,
41, 45 i 50).

L3análisi de pesos de 103 espécies presenta un segon 

factor que es limita (com el primer) a separar la pesca 22 i ala
gunes espécies (Capros aper n’és la més important) de la situa
ció costanera (el primer factor ho feia amb la de fondária); a- 

questa análisi no sembla que tingui pas massa interés. En la 

selo :ció de 91 espécies la situació és molt més equilibrada: cap 

espécie acumula inércia excessiva en aquest factor (tot i que la 

pesca 45 sí que n5 acumula molta). La figura del pía 1--2 no té 

ja forma d estrella de tres puntes sinó de V, és a dir, la ter
cera punta no s:ha arribat a destacar; aixó pot ésser explicat 

per qué les espécies que en les análisis de nombrositats eren 

destacadas peí segon factor i col-locades en l'extrem d5aquesta 

punta presentaven generalment individus de talles petites, que 

en treballar amb pesos perden molta importancia; el nombre ele
va! dsindividus no es reflecteix en el pes. El resulta! de tota 

manera, i salvan! la diferéncia esmentada, és , a grans trets, 

molt semblan! al de 1'análisi de nombrositats de 98 espécies; 
cal teñir en compte algunes noves espécies de la part negativa 

que son noves per aquest factor: Pagellus erythrinus petit i
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La cartografía d'aquest factor és forga 

menys clara que la de les análisis de nombrositats.
Octopus vulgaris gran.

lies informació s'obté de l'estudi de lsanálisi de la
situació de plataforma (77 espécies i 43 pesques); cal recordar 

que el factor 1 ja havia discrirninat la situació més costanera 

de la que discrimina el segon factor en les análisis de dades
Si pía 1-2 té la típica forma d3 estrella dede 13área completa, 

tres puntes; en la punta formada peí segon eix sJ3ai troben les 

pesques 10, 38, 12, 16 i 24, és a dir, pesques més profundes que 

les que es troben en la punta oposada peí primer eix a la situa-
Les espécies que s'hició costanera (pesques 1, 21, 41 etc.), 

destaquen són: Dentex macrophthalrnus, Arnoglossus imperialis, 
Zeus faber i Fagellus erythrinus gran que són, efectibament, es
pécies de mes fondária que no pas Buglossidium luteum i les del 

Dit d3una altra manera en la zona estricta de plata-seu grup.
forma hom troba una situació de gradient que no és propiament 
assimilable a la fondária; unes zones, o zona disjunta, que com- 

prén part de la plataforma de profunditat mitjana (indicada tal 
vegada per Buglossidium luteum) es troba en una situació que mar 
ca forga diferéncies amb la resta fins al punt que fa que les
zones costaneres i de frontera amb el talús s’assemblin entre
elles.

En l’análisi de les pesques de talús amb 37 espécies 

el segon factor és idéntic al primer de l^análisi de 33 espécies 

En l;análisi de 33 especies el segon factor discrimina la pesca 

11 amb Cyttus roscas, Gnathophis mystax i Galeus me1astomus de 

la resta.

Finalment l'análisi de preséncies de 168 espécies 

permet d'obtenir una imatge similar a les anteriors pero amb no-
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ves espécies, moltes d'elles no considerades en les seleceions 

quantitatives; es tracta sobretot a'especies d5invertebrats, 
molts deis quals van ésser elimináis de les seleceions per llurs
poques presencies o perqués llur mida era massa petita per poder

El núvol té més forma deconsiderar fiables els comptatges. 
mitja lluna (en el pía 1-2) que no 1;estrella de tres puntes; 
no és sorprenent que no hagi aparegut la tercera punta en el 
factor 2 perqué en la informado de preséncies queda exclosa 1: a™ 

gregació dins de les mostres.
factor 2 son, pené, una mica diferents deis casos anteriors, i 

la situado de les pesques lio confirma, 
pesques clássiques del segon factor, és a dir, 1 i 21, no apa™ 

reix la 41 i sí, en canvi, les 4, 5, 7 etc.; la cartografía d'a- 

quest factor és molí interpretable, la zona nord i sud de la pla
taforma presenten fesomia propia que les allunya tant del talus 

cora, de 19 área més costanera. Buglossidium luteum deixa el paper

Les noves espécies destacades peí

tot i que es troben les

preponderan! que ara prenen especies cora Raja asterias, scomber 

scombrus, sparus pagrus,Macropipus corrugatus, Raja montagui, 
Raja batis, Luidia ciliaris, Ascidia méntula etc. En aguest eix 

es reflecteix de manera forca clara el canvi de sentit que esde™ 

vé en simplificar la informado de quantilativa en qualitativa, 

cosa que en el primer fou inobservable.

1c) Tercer factor i plans 1-3 i 2-3.
El tercer factor és inestable. Aixó vol dir que en 

les diverses análisis té significa! diferent, que és afecta! per
les seleceions i que pertant, correspor generalment a situacions 

forga més particulars que els dos anteriors.

En l'análisi de 107 espécies el tercer factor és molt 
interessant: oposa al grup encapgalat per Buglossidium luteum



-314-

anoraenat C, amb un nou conjunt b5espécies on destaquen els espá- 

rids petits: Pagellus erythrinus, Pagellus acarne i spondylioso
ma cantharus, a mes a més d'altres espécies que tenen en comú la 

mida petita tais com Serranus cabrilla i Callionymus lyra. Mo- 

nochirus hispidus tot i que queda oposat al grup de Buglossidi- 

um luteum, no és convenient barrejar-lo amb les altres espécies 

tal com es pot veure en els plans 1-3, peró sobretot el 2-3. La 

cartografía del tercer eix resulta bastant complicada: la opo- 

sició básica s:esLableix entre els dos grups de plataforma: la 

destriada per l'eix 2 (grup c), que representa una zona més pro- 

funda i la zona de les pesques 32, 36 i 38, més .costanera; la pes 

ca 32, peró, en estar associada a Monochirus hispidus s'iia de 

considerar com un cas a part.

Arfo els tres primers factors de 1 ‘análisi de corres- 

pondéncies de la selecció de 107 espécies s'han pogut destriar 

cinc grups, quatre d’ells: A, B, C i D es poden integrar en 1a. 
dinámica general del sistema epibentónic, i l’altre (format per 

Monochirus hispidus i Dicologoglossa cuneaba), representa una 

situació particular peró de característiques rnolt notables, 
els núvols deis plans 1-3 i 2-3, especialment en aquest darrer 

es pot veure lfestructura dsuna estrella de quatre puntes; a par
tir de la de tres puntes de 1-2 es pot considerar que el tercer 

eix enlaira els grups C i A i enfonsa B i D.

Sn

A la vista deis resultáis d'acuest factor sembla cla
ra lsexistencia d'una área situada entre els vint i els trenta 

métres de fondária i una mica al sud de 1■aflorament en la que 

apareixen gran quantitat d5espárids juvenils per la qual cosa es 

pot considerar com una 5 nursery' que relaciona la gran abudáncia 

d'espárids del bañe canario-sahariá amb l!existéncia de 1 *aflo-
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rament i molt probablement amb el comportament rnigratori deis
Aixó afecta els géneres Pagellus i Spondy- 

liosoma, pero no hi ha dades que permetin d;ampliar aquesta hi
pótesi o de fer-’j¿ alguna de semblant a Dentex, Diplodus o Spa- 

tot i que és molt probable que la majoria d5especies epi~

mencionáis espárids.

rus,
bentóniques estiguin afectades en llur cicle biológic per l'exijs 

téncia de l'aflorament i del corren de Canarios (LLORIS, RUCABA-
1978). És molt sorprenent,DO & CARRILLO, 1978; LLORIS Y alt 

peró la coincidencia entre Pagellus i Spondyliosorna, ja que la 

única especie del darrer genere té una biologia reproductora to- 

talment diferent de la resta deis espárids, es reprodueix mitjan 

gant ous bentónics que la femella aiposita sobre el substrst al 
qual queden adherits fortament fins que esaevé la descolsa; els 

ous de la resta d'espáriss són pelágics que formen part del plañe 

ton (juntament amb les larves nou nades formen 15ictiopláncton).

• 9

El tercer factor de l'análisi de correspondéncies de 

98 especies té poc a veure amb el de l'análisi anterior; aixó és 

d'esntrada perfectament explicable perqué un cop vistes les pro- 

pietats, forga particulars, deis espárids petits, s'han eliminat 

de cara a la següent análisi; en eliminar-les horn pretén compro- 

var si efectivament 1'existencia de la ‘nursery* émmascarava al
guna altra situació més general peró no tan intensa. En el pía 

1-2 s'havia trobat una estrella de tres puntes molt neta, la vi- 

sió tridimensional en afegir el tercer factor, és la do la matei- 

xa estrella amb les puntes cap amunt (part positiva del tercer 

factor) i el centre e 1'estrella cap avall. Les espécies prin
cipáis de la part negativa són: Dencex macrophthalmus, Arnoglos- 

sus imperialis i Trachurus trachurus juntament amb altres espé
cies; són espécies d'ámplia distribució pero amb tendéncia a ocu-
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par la part fonda de la plataforma veína del talús. La cartogra
fía mostra aquest fet: el nucli principal de les pesques de la 

part negativa está format per 10, 12 i 2¿¡. cal dubtar, pero de 

la significació d:aquest factor, ja que Trachurus trachurus acu
mula gairebé la meitat de la inercia del factor, en oposició a 

Buglossidium luteum que representa una situació molt concreta 

peró general de la plataforma. També contraposa aquest factor 

les especies esmentades amb la situació de talús, especialment 
amb Capros aper; abans de prendre decisions sobre aquest factor 

cal estudiar-ne 1;estab^litat i comprovar si 11 estructura es con
serva després de treure les especies que acumulen més variáncia.

En l'análisi de 87 espécies, la situació del tercer 

factor empitjora notablement: solament Alloteuthis subulata 

s!e:ndú més de la meitat de la inercia, i associada amb Trachurus
picturatus i Raja montagui a la pesca 1 determina totalment a- 

La pesca 1 acumula ella sola més del 74% de laquest factor.
inercia, evidentment aixó mostra que aquesta pesca está forga di
ferenciada, pero també que el paper preponderant d?Alloteuthis 

en aquesta diferencisció fa més que dubtosa la signi
ficació d3aquest factor.
subulata

Per pesos, l5análisi de 103 espécies dona un tercer 

factor forga alterat per la pesca 22 i capros aper, i tot i que 

en els plans 1™3 i 2-3 es veuen unes figures suggerents, amb 

les pesques 18, 15, 35 i 29 i Mocrochirus ocellatus és millor 

solució recorrer a la selecció de 91 especies. El tercer factor 

d!aquesta selecció divideix en dos l!área de plataforma: per una 

banda la zona nord, rnés profunda, amb Dentex macrophthalmus, 
Sparus pagrus, Gnathophis mystax, Qphidion barbatum, Zeus faber 

etc. (pesques 10, 5, 40 i 4); i per l^altra banda la part sud
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i poc profunda de la plataforma amb espárids juvenils (Pagellus 

i Spondyliosoma), Monochirus hispidus (que aquest factor no se
para com feia en l'análisi de nombrositats de 107 especies) i 

les pesques 32, 36 i 38.

L'análisi de la selecció de 77 epécies i 43 pesques 

( de plataforma) no dóna pas informació mes clara. En principi 
sembla que és Sardina pilchardus 1-especie en la qué es basa la 

polaritat dsaquest factor i que aposa les pesques 45 i 42. És 

gairebé impossible de dibuixar les isolínies sobre el mapa pero 

cal remarcar que les pesques nocturnas tenen un important paper, 
i també les d'alba o crepuscle; es especialment notable el grup 

de pesques del nord, 4, 5» 7,i 8 amb les especies Calappa granu
íate, Gnathophis mystax i Ophiaion barbatum són especies freqünt- 

rnent capturadas en pesques nocturnes; els plans 1-3 o 2-3 sem
blen destacar aqüestes pesques nocturnes, peró no és possible 

d! afirmar cap cosa més categf’ica sobre el significat d? aquest 
factor.

El tercer factor de les análisis de la • situació de 

talús no sembla que tinguin més interés: en la de 37 especies 

es limita a destacar la pesca 11 i la de 33 les pesques 25 i 50 

d'una manera no molt interpretable.

és més interessant el tercer factor de lsanálisi de 

la taula de preséncjes de i 68 espécies. 
els plans 1-3 i 2-3 dos grups més d!especies: el grup I i el 
grup J, el primer corapost a! invertebrats associats a les pesques 

15 i 20 i el segon associat a la pesca 53. 
els Plans esmentats és molt ciar l'alllament del grup 3, amb es
pécies associades a la pesca 11. No obstant la cartografía és di
fícil d'interpretar.

Permet de trobar, en

Per altra banda en
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2.- Análisis de componente principáis
Aquí es comenten els resultacs de dues análisis de 

components principáis; no es té en compte lfanálisi feta sobre
la. selecció de 80 especies, sinó solament les Petes en les se- 

leccións de 98 especies i 50 pesques, 
naützant la matriu de correlacions entre pesques (després de

és a dir, hora.

Una ha estat feta diago-

Per la transformado logarítmica de les dades) 

treballa sobre l'espai I; aquesta análisi ssindica com 50(98)N.
L'altra análisi prové de la diagonalització de la matriu de cor
relacions (previa transformado logarítmica) entre espides (o 

sia: l'espai A), i s'indica com análisi 98(50)N. En tots dos ca
sos s’ha obtingut la representado de les pesques i de les es
pides.

2a) Primer factor
L'espai on es representen les pesques de 15análisi 

50(98)N está molt descentrat; únicament dues pesques: 2 i 11, 
queden a la part negativa, mentre que la resta es troba en la 

part positiva (en llocs extrems les pesques 32 i 49). Aquest 
factor no pot representar la fondária, tot i que la fondária no 

pugui ser ignorada; records el segón factor do 1’análisi de cor- 

respondéncies de la mateixa selecció. La representació de les 

especies denuncia aquest eix com a factor trivial, és a dir, 

com a factor d! abundáncia. Efectivament, oposa les espides més 

abundants: Trachurus trachurus, Microcosmus sulcatus, Aspitrigla 

obxcura, Loligo forbesi etc. a les espides de nombrositats més 

baixes: Coelorhyncíius coelorhynchus, Cyttus roseus, Galeus melas- 

to¿aus, Gadiculus argenteus etc. amb la particularitat que que es 

prenen aqüestes darreres de les de fondária.
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El primer factor de l;análisi 98(50)N és, de manera 

inequívoca la fondária; no existeix el factor trivial. La repre 

sentació de les espécies mostra una oposició entre el grup de 

talús: Merluccius merluccius, Lepidotrigla cavillone, Argentina 

sphyraena, Capros aper etc. al grup de plataforma prop de la cos_ 

ta: Sepia afficinalis, Diplodus annularis, Loligo vulgaris, Halo- 

oatrachus didaetylus etc. La situació de les pesques en el seu 

espai reafirma el sentit esmentat, tal corn es pot comprovar en 

la cartografía (figura IV.98).

Malgrat la teoria sembla més bona l’análisi 98(50)N 

que no la 50(98)íJ; al menys la primera no té factor trivial.

2b) Segon factor i pía 1-2
El segon factor de l’análisi 50(98)N coincideix a 

grans trets amb el primer de 98(50)N; el grup de fondária, peró, 
no és estrictament el de talús sinó que hi participen altres es- 

pécies de plataforma (Buglossidium luteurn, Scyliorhinus canícula 

Trachurus trachurus, Zeus faber, Dentex macrophthalmus etc., a 

més a més de les própies del talús). La comparació entre les 

cartografies del segon eix de 50(98)N amb la del primer de 98^0)M 

mostra aquesta semblanga superficial, que en la zona costanera 

es perd forga (figures IV.91 i IV.98), Per la zona costanera 

sembla millor la cartografía del segon eix de 50(98)ti, mentre 

que per la resta de la plataforma i el talús és més adequada 

la del primer de 98(50)N.

El segon factor de 98(50)N mostra la situació clás-
sica de les análisis de correspondéncies amb les pesques 48, 21 

i 17 (de fet la 21 sembla la més persistent en el conjunt de les 

análisis amb Trachinus draco, Aspitrigla obscura etc. sembla
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que és un grup intermig de característiques més costaneres que 

l;obtingut en les análisis de correspondencias.

El pía 1-2 de l'análisi 50(98)N no té molt d5interés
El núvol de pes

ques permet de seguir el gradient de fondária des del quart qua-
El pía 1-2 de les es-

en motiu de la trivialitat del primer factor.

drant £ins el segon, passant peí primer, 
pécies mostra de manera espectacular la trivialitat del primer
factor.

Sis plans 1-2 de l'análisi 98(50)N, en canvi, són 

Porga més interessants. En el cas de les pesques s!observa 

típica parábola de Guttman, per la qual cosa no mereix més in-
En el cas de les espécies el núvol surt més esbor-

la

terpretació.
ronat peró no és difícil de reconéixer la mitja lluna de l'efec-
te Guttman.

2c) Tercer factor i plans 1-3 i 2-3
El tercer factor de l'análisi 50(98)N correspon al 

segon de 98(50)N, la semblanga és molt clara com mostren les fi
gures IV.92 i IV.99, especialment per la zona central de la pla
taforma.

El tercer factor de 98(50)N mostra en el pía 1-3 de 

les pesques efecte Guttman, en forma de funció de tercer grau 

de dependencia del tercer factor respecte del primer, 
cartografía (figura IV.100)

En la
ssobserva la oposició entre la zo

na nord i la zona central costanera (s’exclouen les pesques 42 

i 45).
derant exemplars grans d’espárids:

En la part positiva.de l'eix apareixen de manera prepon-
Pagellus erythrinus i Pagel- 

rus acarne, que sorprenentment no havien encara aparegut com a
especies importants, malgrat la importancia de nombres i biomas- 

sa que presentaren en ATLOR VI.
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2d) Factors posteriora
Peí fet cihaver obtingut el factor trivial en l'aná- 

lisi 50(98)N, hom ha estudiat el quart eixit de la mateixa aná- 

Aquest factor associa les pesques de plataforma profunda 

amb les costaneros i les de plataforma poc profunda amb les de 

talús. Aquest factor no té cap mena cíe paral-lelisme amb el ter
cer de 98(50) , i és de difícil interpretació.

lisi.

Cal afegir que l'análisi 50(98)N (de components prin
cipáis) és la única en la que els grups forraats en un pía no es 

conserven en els altres plans; és per aixó que hom s'ha vist o~ 

bligat a emprar una forma especial en la presentació deis dife- 

rents plans (figures IV,94 a IV.97).

Tot seguit es comentaran un per un els grups i es
tructures observades en les análisis dEinercia, 

són comúns a gairebé totes les análisis la qual cosa fa pensar 

que són independents deis métodes i seleccions i que són estruc
tures presents en les dades.

Molts d!ells

Está compost per especies costaneres, ocupen l'área 

compresa entre la línia de costa i la isóbata de 40 me eres a-
Internament aquesta área és poc homogénia, tot 

i que está molt diferenciada de les árees ocupades per altres
Hom pot distingir una subárea amb unes propietats 'eos- 

molt accentuades (formada per les pesques extremes en 

els eixos d®inercia), mentre que en la resta queden relativa- 

ment difusesj la primera correspon a una estreta franja unida 

a la costa» amb tendencia a aixamplar-se al sud i a anul»lar-se 

al nord, sense molta relació amb les isóbates, el factor que la 

determina no és dones, ni la fondária ni la proximilat a la cos
ta, probablement 1;aflorament, corn a font d'aigües riques, i el

GRUP A.-

proximadament.

grups.
tañeres
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corrent de Canáries que les fa derivar cap al sud, creen una zo
na especialment rica que pot manteñir una comunitat molt diferen
ciada; la estreta franja costanera no és probablement una estruc
tura exclusiva de la comunitat epibentónica del bañe canario-sa- 

hariá, el fitoplancton de cap Blanc (al sud de 1s área estudiada 

aquí) presenta, des del punt de vista espacial una fesomia sem
blan! (ESTRADA, com. pers.).

En 1: área ocupada peí grup A s!hi ha detecta! una es
tructura molt particular, presentada com a grup d. 
un parell d'espécies d'heterosomátids, la distribució de les 

quals s’inclou dintre de l'área del grup A, tenen unes caracteris 

tiques molt própies i se'n parla al final deis comentaris sobre 

aquest grup.

Finalment,

La familia deis espárids és molt important dins d'a- 

quest grup dEespécies, tant peí nombre d’individus com per la bi- 

omassa; el genere Pagellus no hi té, pero, cap representant. 
Famílies de perciformes próximes ais espárids són també freqüents» 

i juntament amb ells i altres especies conformen 1 grup esmentat 
coi i a de característiques eos tañeres rnés accentuades. Queden din
tre d3aquest grup tres espécies de cefalópodes de molta importán- 

cia comercial en aquella zona: Octopus vulgaris, Loligo vulgaris 

i Sepia officinalis. També hi tenen un notable papar tres clu- 

péids: Sardina pi1chardus, Engraulis encrasicolus i Sprattus 

s rattus. És difícil decidir si hi ha alguna especie caracterís
tica que pugui servir d?indicadora del grup A; de manera versem
blan t Diplodus annularis aconpleix aquesta funció peró només en 

la subárea costanera. Els cefalópodes tenen una distribució mas- 

sa ámplia i la resta d'espárids massa restringida. Solament un 

invertebrat i un elasmobranqui participen en aquest grup, i no
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Les espécies més importants quehi apareix cap heterosomátid. 
formen part cdaquest grup són:

Diplodus annularis 
Lithognathus mormyr us 
Puntazzo puntazzo 
Sparus aurata 
Sparus ehrembergi 
Sparus caeruleostictus 
Dc-ntex gibbosus 
Peniex maroccanus 
Boops boops 
Pomatomus saltator 
Pléctorhindius mediterráneas 
Pomadasys bennetti
Sardina pilchardus
Sprattus sprattus 
Engraulis encrasicolus 
lialobatrachus didactylus 
Syngnathus acus 
Torpedo torpedo 
Octopus vulgaris 
Loligo vulgaris 
Sepia officinalis 
Microcosmus suleatus 
Argyrosomus regius

(l^ordre de presentació no implica res sobre la importancia rela
tiva de les espécies).

La referencia feta abans a dos heterosomátids tracta- 

va de Monochirus hispidus i Dicologoglossa cuneata, espécies que 

presenten una distribució totalment atípica i incomparable amb la 

de qualsevol alira especie, tot i que queden incloses en 15área
Aqüestes dues espécies formen part d!un grup 

que sembla aberrant dintre de 1!estructura general del sistema.
ocupada peí grup A.
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GRUP B.- és el formal per les espécies de talús, o que habiten 

fons que están per sota deis 150 me tres aproximadament. Aquest 
límit superior de fondária té tendencia a ser més profund cap a 

la part nord i menys cap a la part sud. íno ha estat possible es~ 

brinar 15 estructura interna dsaquest grup; s;hi han detoctat, 

peró algunes espécies de caracteristiqu.es batipelágiques que na
veguen en grans moles i presenten migracions verticals diáries» 

es tracta de Capros aper i de dues espécies del génere Macroram- 

phosus (M. gracilis i H. scolopax), caraoteritzades per aparici-
Cap espérid no es tro-ons (captures) massives peró irregulars. 

ba en aquest grup, en canvi hi abunden els gádids i familias molt 
properes (merluccids i macrúrids), no hi són rars els cefalópodes 

de molts altres grups taxonómics s'hi ha trobat un sol represen- 

Les espécies més caracteristiques del grup són:tant.

Herluccius merluccius 
Coelorhynchus coelorhynchus 
Trisopterus luscus 
Gadiculus argenteus 
Hacroramphosus gracilis
M acrorampho sus s colop ax 
Capros aper 
Cyttus roseus 
Lepidotrigla cavillone 
Peristedion cataphractum 
Argentina sphyraena 
Lepidopus caudacus 
Chaunax pictus 
Galeus me1astomus 
Arnoglossus rueppelli 
Scaeurgus unicirrhus 
Illex coindetii 
Sepia bertheloti 
Sepia orbignyana 
Stichopus regalis 
Hyaloecia tubicola 
Casis sabusón
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En general les espécies d'aquest grup són niés irre- 

gulars que les del grup A; les espécies esmentades abans com ba- 

tipelágiques queden, naturalment, desqualificades cora a represen
tan! s d'aquest grup, amb aquests objectius també s'han d’elimi
nar unas espécies que si bé són rnolt típiques del talús, llur 

captura és poc freqüent (per exemple Coelorhynchus coelorhynchus , 
Trisopterus luscus, Cyttus roseus, Galeus melastomus etc.); molt 
probablement les especies que podrien acomplir millor el paper 

de caps de grup o ádhuc indicadores de talús són Lepidotrigla 

cavillone i Merluccius merluccius.

GRUP C.- Aquest és un grup heterogeni d'espécies de plataforma. 

Les árees de distribució de les espécies que iii pertanyen limi
ten amb les del grup B per la part del talús d'una manera bastant 
clara i amb les del grup A cap a la costa peré amb un cert sola- 

Es pot observar una estructura interna d'aquest grup; 
unes espécies especialment agregades superposen llurs árees de 

máxima densitat en les zones que inclouen les pesques 1 
41, 48 i 49; es pot considerqr que l'espécie mes representativa 

d'aquest grup és Buglossidium luteum.

pament.

17, 21 ,

En el grup C s'hi inclo
uen totes les espécies que foren capturados fonamentalmene entre 

els 40 i 150 metres de fondária, algunas d'elles segueixen el mo- 
del representa! per Buglossidium luteum, moltes d’altres s'allu-
nyen d'aquest model, peré de fet aixó passa d'una manera conti
nua i hom no pot establir divisions tan categóriques com es feu

Probablement el sistema de plataforma re™en el cas del grup A. 
presentat en el grup c está molt sotmés a les fluctuacions del
mostratge que emr¡Lascaren 1' estructura.

En aquest grup s'hi poden coi-locar moltes espécies; 
aquí, peré es citaran només les que són especialment remarcables.
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Ca.1 afecrir qne oís heterosomátids i ais cefalópodes hi tenen un 

paper importan!, com també els tríglids i els espartas adults del 
génere Pagellus. Les espécies mes earacterísíiques són:

Buglossidium luteum 
Arnollossus thori 
Mlcrochirus ocellatus 
Trachinus draco 
Trachinus radiatus 
Trachinus pe'llegrini 
Aspitrigla obscura 
Trigloporus lastoviza 
Trachurus picturatus 
Muraena helena 
Gnathophis mystax 
Ophidion barbatum 
Pagellus erythrinus 
Pagellus acarne 
Pagellus coupei 
Uranoscopus scaber 
Zeus faber
Scyliorhinus canícula 
Torpedo marmorata 
Raja montagui 
Raja asterias 
Ral<a naevus 
Raja batis 
Todarodes sagitatus 
Sepia elegans 
Alloteuthis subulata
Sepietta oweniana
Luidia ciliaris
Ascidia méntula

Aquest grup es pot dividir en dos subgrups, un deis 

quals és caraeterístic de la part nord i profunda i l'altre ho 

és de la part sud i menys profunda; el primer té entitat própia 

molt definida i es presenta a part com grup E; l'altre no és tan 

diferenciat i es pot considerar com 1!estructura de solapament en
tre A i C (s’ha anomenat C’), hi participen els espárids juvenils, 

Octopus vulgaris i Monochirus hispidus entre altres.



V. CONCLUSIONS, DISCUSSIÓ I RESUM
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Conclusions i discussióV.1.

Les conclusions que hom ha pogut obtenir deis resul- 

tats de tots els processos analítics pertanyen a dos ámbits: les 

que afecten el sistema analitzat i les que afecten a la metodolo™
Per aquest motiu s’ha dividit aquest capí-

A més
de les conclusions própiament dites s'inclouen suggeréncies sobre 

aspectes i situacions que tot i estant fora deis límits imposats 

a aquest treball es poden considerar com ternes d’interés per es- 

tudis futurs.

gia de les análisis, 

tol en dues parts que corresponen a les árees esmentades.

Aquest capítol queda dividit, dones, en els següents
apartats:

1.™ Conclusions sobre el sistema analitzat.

(i) Delimitació del nivell d'observació (mostratge): 
plantejaments lícits i il-lícits.

(ii) Característiques generáis del sistema: análisi de 

les distribucions.
(iii) Cartografía: associacions entre mostres.
(iv) Associacions entre especies 

(v) Espécies notables per diferents motius.
(vi) Cornparació deis resultats amb la informado i co- 

neixement previs del sistema.
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2.™ Conclusions sobre la metodología emprada (crítica del métode).

(i) Pari general: aplicabilitat deis métodes d'análi- 

si de dades a l'estudi espacial de les co- 

rounitats.
(ii) Similaritats i distancies.

(iii) Análisi de grups (classificació): a) algorismes;
b) interpretació deis resultats; c) signi- 

ficació.
(iv) Análisi d'inércia. a) rnodels; b) significació;

c) efecte Guttman; d) interpretació.
(v) Comparació deis diferents models dsanálisi de

dades.
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Sobre el sistema analitzat.V.1.1.

(i) Delimitado del nivell d'observació (rnostratge): plantejaments 

lícits i il-lícits. Amb el tipus de rnostratge emprat és observable 

el nivell de gran escala de lsestructura de la communitat; 
seqüéncia hom no pot inferir causes que reflecteixin petita escala 

(generalment d’ordre biológic).

en con-

Per resoldre les estructures de 

escala petita s’haurien de prendre mostres mes petites, en mes 

quantitat i en una área mes homogénia, i paralielament prendre da- 

des de caire biológic tais com alimentació o comportament. 
estructures de escala gran són generalment respostes de la comuni- 

tat a la variació de parámetres geográfics i topcgráfics i en ge
neral a condicions ambientáis d’amplia escala de variació. 

entrar en aquest nivell d? observado algunes característiques bi- 

ológiques de les espécies (nivell pelágic o bentónic) o ádhuc e- 

tológiques (agregado en moles; canvi de comportament amb l'edat
Cal afegir que el temps de presa de mostra 

(una hora) és el límit inferior (s’ha de considerar que el méto
do és l'art de róssec) per tal que la captura sigui significativa, 

l'observació d'es tructures espaciáis d! escala inferior en les co- 

munitats epibentóniques no está pas solucionada.

Les

Poden

o ritmes diaris).

(ii) Característiques generáis del sistema: análisi de les dis- 

Lselevat percentatge de zeros de la matriu original 
de dades (88.78%) indica que o bé 15área és fortament heterogénia 

o bé les mostres són massa petites. 

ges a diferents mides de rnostra per tal de disposar d5informado 

espectral i poder, d5aquesta manera, establir l’area mínima. 
Moltes de les espécies capturades ho f’oren en una sola vegada, 
unes poques pesques contenen moltes d:aqüestes espécies. 
timado del nombre d5espécies de peixos presents a partir de la

tribucions.

De fet caldria fer mostrat-

L 8 es-
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binojiiial negativa truncada dona un valor que sembla exessiu. Un 

defecte del mostratge pot ésser la relativament baix.a quantitat 

de mostres preses, de tota manera cal considerar quina és, en ge- 

la intensitat del mostratge en treballs d#aquest tipus. 

Lestudi de les distribdteions de nombrositats aporta coneixements 

valuosos, la cartografía de les biomasses és especialment indica
tiva; també ho és la de les varietats (nombre d'espécies) per 

pesca. Tanmateix les diversitats forneixen una cartografía menys

neral

clara, son molt variables (de 0.6 a 3.9 bits per individu) i de 

difícil interpretació. En general unes poques especies acumulen 

la part més importar! de les nombrositats i el pes. El tipus de 

mostratge emprat no permet de fer estudis sobre l’agregació deis
individus.

(iii) Cartografía: associacions entre mostres. La representació 

sobre el mapa de les dicotomies més generáis de les classificaci- 

ons jerárquiques i deis primers factors de les análisis d!inercia 

són forga coherents entre si llevat d’algunes excepcions. La pri
mera dicotomía és habitualment coincncident amb el primer eix fac
torial: els dos discriminen dos grups tant dsespecies com de pes
ques. Aquests dos grups són designáis en nombre, i es pot afir
mar que més que partir-se en dos grups, el conjunt de les pesques 

es dcsprén d5un grup diferenciat; aquest grup el formen les pes
ques de talús, situades a més de 150 metres de fondária. La va- 

riáncia interna d1aquest grup és forga gran, cosa que queda cla
ra sobre tot en les classificacions jerárquiques; el fet que en
algunes análisis d’inercia quedin molt agrupades cal interpretar
lo en el sentit que la forta diferenciació de la resta de les

Ha estat impossible d’es-pesques dona coherencia a aquest grup. 
brinar-ne l1estructura interna tot i que s5 insinúa una gradació
de fondária.



-332-

La resta de les pesques són de plataforma, 

ba en aquest conjunt una aivisió molt clara assenyalada per la 

segona dicotomia de les classificacions jerárquiques i el segon
Sobre el mapa aquesta divisió 

passa gairebé exactament per la isóbata deis 40 metres. El grup 

de menys fondária (grup eos tañer) té una forta coiieréncia inter
na que no impedeix que pugui subdividir-se en una part nord i una 

sud, aquesta darrera té les característiques costaneres molt ac- 

centuades i dona carácter al grup; la part nord té una variáncia 

interna molt petita (la menor de tots els grups). 

les pesques de la part sud del c^up costaner presenten més nom
bre d*especies i més biomassa que les de la part nord del mateix 

grup (sense que aixó permeti afirmar res sobre la diversitat). 

L'area de plataforma compresa entre els 40 i els 150 metres de

S' hi tro-

eix de les análisis dfinercia.

En general

fondária té una estructura complexa. Alguns subgrups tenen sen- 

tit geográfic mentre que d'altres no poden ésser explicáis d’a-
Una estructura molt característica detectada enquesta manera,

les ordenacions i en les classificacions comprén pesques, el con
junt de les quals no sembla que tingui sentit geográfic, més a-
viat cal recorrer a al tres condicions ambientáis per tal dfex
plicar-la, de fet la major part de les pesques que la formen fo- 

ren fetes en condicions de foscor o semifoscor, de manera que pot 
ésser un reflex del ritme diari de la comunitat epibentónica; en 

qualsevol cas es pot afirmar que la llum té un paper molt més im- 

portant entre els 40 i 150 metres de fondária que fora d!aquest 
interval. En la resta de pesques d5aquest grup hom pot observar 

una estructurado per latitud i fonda"ia (en general ’nord6 i 

'fondária' es reforcen).

Les frenteres entre les tres grans árees esmentades 

llevat d'algunes vaciliacions, especialment en la delsón clares
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del talús amb la plataforma, peí nord la frontera es fa més pro
funda, a l'inrevés del que passa al sud. En la frontera entre 

le s dos árees de plataforma les vaciMacions prácticament no es 

donen malgrat que es tracta d9árees més semblanets; tot aixó sem
bla indicar que en aquest darrer cas hi ha una frontera molt cla
ra entre dues árees semblants mentre que amb el talús la fronte
ra s9ha de considerar com una franja d#ampiada variable on es 

troba un gradient molt fort de canvi de comunitat.

En resum, la comunitat está condicionada fortament 

per les característiques topográfiques (fondária) cosa que es fa 

palesa en veure com es reflecteix la diferent conformació entre 

el nord i el sud de 19 área considerada. L9 estructura hidrográfi
ca, caracteritzada sobretot per la preséncia d9afloraments i el 
desplagament deis seus efectes cap al sud grácies al corrent de 

Canáries, té uns efectes molt notables en les comunitats 

epibentóniques que habiten profunditats menors de 40 metres, de 

manera que és possible distingir la zona de 1'aflorament, amb 

una comunitat més aviat pobra i la zona del sud de l'aflorament 

amb una comunitat rica, La llum afecta la comunitat de platafor
ma compres entre els 40 i els 150 metres de fondária.

les

L'estudi de les associacions entre espécies ha per- 

més de construir cartografies indirectament; aquests mapes pre
senten l'aventatge sobre els anteriors que les isolínies no re
sulten tan forgades per pesques concretes, sinó que provenen de 

1*addició de les preséncies d'un grup d9espécies. 
confirmen, naturalment, alió que s9ha dit fins aquí, peró afegei- 

gen algún tret notable que permet afinar una mica més en les con- 

En primer lloc destaquen de manera molt clara la po- 

sició de 19aflorament, de manera que el paper d9aquest sobre la

Aquests mapes

clusions.
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comunitat es reafirma com a molt important, moltes espécies no 

es troben en la regió de 1'aflorament, de manera que aquesta pre
senta una mena de buit amb una estructura semblant a les carto- 

grafies de la varietat i biomassa per pesca.} aquest buit és si
milar al trobat per ais ous i larves de peixos (RUBIÉS, 1976 i 

PALOMERA & RUBIÉS, 1978), sobre aquest fenomen hi ha algunes hi
pótesis plantejades per tal d'explicar-lo (LLORIS, RUCABADO &

en premsa). Una altra caracterís-CARRILLO, 1978; LLORIS & alt 

tica que queda forga accentuada en aqüestes cartografies és lses
tructura latitudinal de la plataforma; la frontera entre les dues 

árees de plataforma és especialment clara al sud, de manera que 

hom pot considerar que el camí per passar d'una área a 1?altra 

trobant el mínim de discontinuitats en la comunitat és per la 

part nord{ probablem^nt l'aflorament i el corrent de Canáries 

també tenen aquí un paper important.

• 9

(iv) Associacions entre espécies. Les espécies plantegen algún 

problema més que les pesques a l'hora d’extreure’n conclusions} 

aixó és degut a dues causes: a) en aquest cas concret les pesques 

están descrites per més característiques que les espécies, en con 

seqüéncia són més significativos i b) en general, les pesques són 

entitats comparables, cosa que no sempre és cert en les espécies. 
Hom troba uns grups dséspécies paral-lels ais trobats per les pes
ques: talús i plataforma, i aquesta darrera en part costanera i

El grup de talús es caracteritza per espécies depart profunda,
localització taxonómica molt diversa tot i que cal remarcar la 

notable presencia deis gádids i famílies properes (merlúccids i 

macrúrids), hi abrr^vn també els cefalópodes. És un grup d*©le
vada variáncia interna, cap espécie no fou capturada en totes les 

pesques de talús, i tant els nombres d!individas com les biomas- 

oscilien entre ordres de magnitud molt diferents. Les espé-ses
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cies més característiques son: Merluccius merluccius, Gadiculus 

argenteus, Trisopterus luscus, Coelorhynclius coelorhynchus, Pe- 

ristedion cat apiar ac tura, Lepidotrigla cavillone, Argentina sphy- 

raena, Lepidopus caudatus, Chaunax pictus, Arnoglossus rueppelli, 
Cyttus roseus, Galeus melastomus, Sepia bertheloti, illex coin- 

detii, i Scaeurgus unicirrhus; de les especies del génere Macro- 

ramphosus i Capros aper se’n parlará més endavant. cal £er no
tar l'abséncia d'espárids i famílies properes.

És notable el grup d!espécies més costaneres, molt 
cohesionat i amb gran quantitat dfespárids i espécies de famí- 

lios properes. Les espécies més característiques són: piplodus 

annularis, Lithognathus mormyrus, Dentex gibbosus, Puntazzo 

puntazzo, sparus caeruleostictus, Sparus aurata i els exemí^ars 

petits de Pagellus acarne, Pagellus erythrinus, Pagellus coupei 
i Spondyliosoma cantharus; formen també part del grup les dues 

espécies d'esciénids capturades a ATLOR VI: umbrina canariensis 

i Argyrosomus regius; a més a més hi participen Plectorfoinchus 

mediterraneus, Pomadasys bennetti, Pomatomus saltador, Haloba- 

trachus didactylus, Sprattus sprattus, Torpedo torpedo, Raja un- 

dulata.i Loligo vulgaris. Cal també citar les espécies pelágiques 

Sardina pilchardus i Engraulis encrasicolus, molt associades i de 

característiques molt costaneres.

Un grup de característiques molt notables és el for- 

mat per Buglossidium luteum, Alloteuthis subulata, Arnoglossus 

thori, Raja montagui, Sepia elegans, ophidion barbatum, Uranos- 

copus scaber, Torpedo torpedo, Gnatliophis mystax i Calappa gra
mil ata; aqüestes espécies están associades a la zona més dife
renciada de la plataforma deis 40 ais 150 metres (formada per 

les pesques nocturnes o crepusculars).
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Un darrer grup está format per Dentex macrophthalmus, 
Arnoglossus imperialis, Trichiurus lepturus, Callionymus lyra, 
Citharus macrolepidotus i scyliorhinus canícula que juntament 
amb altres espécies están associades a la zona nord i de fondá- 

ria notable.

Cal citar finalment el cas deis espárids petits que 

apareixen molt associats entre ells i a una petita zona situada 

al sud de 1f aflorament entre els 20 i 30 metres de fondária
(inclosa, dones, en la part costanera de 1!área de plataforma). 
Aixé sembla indicar l'existéncia d’una nursery8; la gran quan- 

titat d'individus que s'hi troben sembla propiciada pels efec-
tes de 1 *aflorament.

(v) Espécies notables per diferents motius. Algunes espécies 

mereixen comentar! a part a causa del seu papar particularment 

important en 15estructurado espacial de la comunitat o a causa 

d’un comportament ecolégic anémal que les diferencia de la resta. 

En primer lloc cal citar les espécies més representatives deis 

diferents grups detectats, aquellas que dins el grup es poden 

considerar cora a elements centráis del grup i ádhuc en alguns 

casos indicadores, piplodus annularis és l’espécie més repre
sentativa del grup raes eos tañer; en les análisis de correspon
dentes apareix com a subministradora de molta inercia, i al vol- 

tant a’ella s8 apleguen les altres espécies de característiques 

ecológiques semblants. El grup de plataforma mitjana i profun
da (de 40 a 150 metres), característic de situacions de poca 

lluminositat, está encapgalat per Buglossidium luteum, la dis- 

tribució de la qual es pot considerar com el model que segueixen 

a grans trets les altres espécies del seu grup; a aquest grup 

pertany Gnathophis mystax, cóngrid ashábits marcadament crepus-
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Dentex macrophthalmus és l'espécie que s’lia de consi- 

cap de grup del conjunt d’espécies de la part nord de 

15 área estudiada.

culars.
derar

Mystriophis rostellatus i Astropecten aurantiacus 

són espécies poc sensibles al gradient de fondária, no queden 

lligades a cap grup i tenen una áraplia distribució, particular- 

ment la primera, cal afegir que Mystriophis rostellatus és un 

cóngid tropical i que el límit nord de la seva distribució és 

justament lfárea estudiada aquí. Trachurus trachurus és també 

una especie de distribució molt amplia, té hábits pelágics i 

benténics.

Tr achuru s picturatus, Todarodes sagitatus i Lophius 

piscatorius representen espécies de pas entre les comunitats de 

plataforma i de talús.

Monochirus hispidus presenta una distribució que no 

té prácticament res a veure amb cap altre espécie; aixó queda 

denunciat per Uanálisi de correspondéncies d'una manera forga 

espectaculari des del punt de vista numéric aquesta especie no 

presenta siluacions extremes en cap sentit, la qual cosa reafir
ma que la diferent distribució espacial és 1'única cosa que la 

Solament picologoglossa cuneata (també un soléid pe- 

tit) presenta una distribució relacionada amb 1!anterior tot i 

que es troba a menys fondária.

destaca.

Macroramphosus gracilis i Macroramphosus scolopax 

són espécies molt agregadas, que presenten micracions verticals 

cap a les vores del talús i que són una font molt important de 

distorsió en les análisis de correspondéncies en rnotiu d'haver 

estat capturados moles molt grans en zones de plena plataforma. 

De Capros aper es pot dir prácticament el mateix.
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Les espécies pelágiques Sardina pilchardus i Engrau- 

lis encrasicolus són útils en les análisis ja que malgrat ésser 

pelágiques, en trobar-se en zones de raolt poca fondária, apa- 

reixen ben representades en les mostres.

Finalment cal dir que ha estat justifica! de sepa
rar els mdividus juvenils deis adults en les espécies d’espá- 

rids on es van capturar exemplars deis dos tipus, ja que, corn 

s5ha vist, segueixen patrons de distribució ben diferenciats.
No passa aixé arnb Octopus vulgaris, que no mostra grans dife
rencies de distribució entre els exemplars de les dues classes 

de talla; Malgrat ésser una espécie molt importan! en l'explo- 

tació comercial d'aquella área, no apareix destacada en cap sen- 

tit, el motiu és l’ámplia distribució (fou capturada en totes 

les pesques fetes a una fondária inferior a 100 metres).

(vi) Comparació deis resultáis amb la informado i coneixement
Un deis objectius d'aquest treball és laprevis del sistema, 

constatació de la utilitat deis métodes emprats per tal de des-
criure de manera óptima les característiques de les comunitats

prova de significació3 la dona la compara-epibentóniques; la 

ció entre alió que aquí s'ha trobat amb alió que ja és conegut
Tot i que hi ha moltes bionomies fetes del 

bañe canario-sahariá en poques s'estableixen associacions entre 

espécies i cartografies de les comunitats; en aquest sentit cal 
destacar els treballs de CERVIGON (1960) i MAURIN (1968).

de la comunitat.

CERVIGON (196o) solament estableix associacions fins 

al paral-lel 20220'N, molt al sud de l'área treballada aquí, tot 

afirmant que no ha estat possible d'establir associacions més
De tota manera s'ha d'assenyalar que diferencia en to-al nord.



-339-

tes les latituds tres grups de fondária: de o a 150 metres, de 

150 a 300 metres i de 300 a 350 metres. En aquest treball no es 

disposa de prou informació del talús, peró la frontera de 150 

metres coincideix plenament (de fet és l'inici del talús). Aquest 
autor no diferencia subárees de zero a 150 metres. 
aciuns entre espécies són poc comparables, la zona al sud del 
cap Blanc té poques espécies comunes arnb el bañe canario-saha- 

riá. Aquest autor troba, peró, els e'lasmobranquis més al sud 

que en AT'LOR VI com també Dentex gibbossus (citat com Dentex 

filosus) i Spondyliosoma cantharus, mentre que altres espécies 

coincideixen (per exemple Dentex macrophthalmus). Llevat d’aixó, 

les espécies comunes a les dues árees formen associacions sem
blan! s .

Les associ-

MAURIN (1968) dona les associacions d*espécies per 

plataforma i talús; sitúa la frontera entre els 100 i els 200 

metres de fondária. Com en el cas anterior tant la cartografía 

com les associacions entre espécies están tractades a un nivell
Per aquest autor l'espécie més caracterís- 

En general les espécies de piala
da1 escala més gran, 
tica és Allopatria ocellata.
forma presenten associacions inolt similars a les obtingudes en 

aquest treball, possibles excepcions podrien ésser Lepidopus 

caudatus i Merluccius merluccius que MAURIN inclou en la pla
taforma i en la present memória són de talúsj de tota manera 

cal dir que les associacions empfriques obtingudes pels métodes
clássics d'ecologia ictiológica tenen forma de grups solapats i 

hom fa constar generalment la importancia que tenen les espéci-
En la fauna del talús hi ha més discrepán-es dins els grups.

l’esmencat autor inclou aquí Scyliorhinus canícula icies
Conger conger cosa que de cap manera es pot fer en aquest tre-
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baU sobretot per la darrera. Per aquest autor les espécies de 

frontera són: Peristedion catapíiractum, Capros aper, Lepidotri- 

gla cavillone i Pagellus acarne, aixó discrepa bastant deis re
sultáis obtinguts aquí ja que s'obté la darrera espécie com clá- 

rament de plataforma i les altres com de talús, especialement 
Lepidotrigla cavillone la qual es podria considerar com a un 

bon representan! del talús. Dóna també característiques de talús 

Mystriophis rostellatus i Dentex macrophthalmus que ja han estat
comentades abans.

Amb altres treballs menys generáis (raports de cam- 

panyes etc.) és mes difícil d’establir comparances ja .que s'ha 

de fer individualment per espécies, i altres treballs orientats 

cap a la pesqueria no aporten informado comparable. BAS (1974) 

dóna resulfats coincidents per Pagelds acarne (ádhuc els juve- 

nils), Trachurus trachurus, i les diferents espécies de cefaló- 

podes decápodes, peró hi ha també algunes discrepáncies, parti- 

cularment per Dentex macrophthalmus i Qctopus vulgaris que a- 

quest autor tro'ba a men/s fondária.

Per últini cal afegir que les diferéncies obtingu- 

des en les análisis fetes sobre dades quantitatives de nombre 

d'individus i pes són mínimes (no hi ha diferéncies molt grans 

en la mida deis individus), en general peró la matriu de pesos 

no sembla que permeti d!afinar tant a l'hora d'esbrinar estruc
tures, potser perqué en els pesos s5exageren molt les diferén
cies mes importants i dones, s?emmascaren les de gra més fi.
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Sobre els métodes d'análisi (crítica del métode).V.1.2.

(i) Part general: aplicabilitat deis métodes d'análisi de dades 

a l'estudi espacial de les comunitats. Un inventar i és, en prin
cipé, una taula de freqüéncia; els métodes d’análisi d'inércia 

i d’análisi de grups están concebuts per a diversos tipus de da- 

entre ells les taules de freqüéncia, en aquest sentit els 

métodes d’análisi de dades són aplicables directament a un in
ventar i (una condició important és que la taula de dades ha d’és 

ser completa, és a dir, que no tingui elements desconeguts).
En general és desitjable que el nombre de files i columnes no 

sigui molt petit. Cal matisar alguns punts que cal teñir en comp 

te: en primer lloc la manca de normalitat ola manca d’estabili- 

tat en les variáncies pot plantejar dificultáis sobretot si hom 

empra una mesura paramétrica (que presuposi alguna propietat de 

les dades); en segon lloc el paper que juguen els seros en 1'in
ventar i pot teñir repercusions importants (generalment en els 

inventaris és el número que raes es troba).
tribucions de la matriu original de dades pot donar informació 

valuosíssima per fer la correcta elecció del métode d'análisi.

des

L’análisi de les dis

(ii) similaritats i distancies. L'elecció d’un criteri de simila- 

ritat o dissimilaritat és el primer pas en l’análisi de dades i 

en general és de gran transcendencia ja que prácticament deter-
Totes les possibiiitats que s'ofereixen són 

mesures d’atributs diferents i cal decidir qué és alié que hom 

vol mesurar, i si és lícit de mesurar-ho. El cas deis zeros és 

central en análisi de dades d3inventaris, el significat que hom 

li doni a l'abséncia d’una espécie en una mostra és, potser, un 

deis compromisos que mes repercusions té en el resultat final,

mina el resultat.
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l'abséncia simultánia de dues especies en una mostra pot signifi
car afinitat entre les especies o no. En general es pot dir que 

en un inventar! amb gran quantitat de zeros les dobles abséncies
no s'han de considerar com a fonts d'-’afinitat, si les mostres són 

d'una mida suficient els zeros abundants indiquen área heterogé- 

nia, en aquest cas les dobles abséncies tenen ben poc significat. 

Aquest darrer és el cas de les dades trebailades aquí, la compa
rado deis índexs d3afinitat de JACCARD (1 908) i SOKAL 8c MICHENER 

(1958) il-lustra molt bé aixé que s3 acaba de dir; en emprar aquest 
darrer índex apareixen com molt afins especies amb molt poques 

preséncies ádhuc si mai no són coincidents. L'elecció de l3índex
de similaritat quantitatiu ha d'ésser condicionat, dones, peí

és útil de com-grau d'homogeneitat faunística. 

parar a més a més els dos índexs esmentats amb 19 índex de corre-
En qualsevol cas

lacio de punt (DACNELIE, 1960), el qual pondera les dues fonts 

d'afinitat (dobles preséncies i dobles abséncies) i fa pesar meiys 

la que es presenta més vegades. En definitiva s'ha trobat que els 

resultáis arab 1" índex de correlació de punt i el de Jaccard són 

molt semblants entre si i molt diferents del de Solcal i Michener, 
la qual cosa abona la idea que hom ha tractat amb una área hete- 

rogénia.

La presencia d'una espécie en una mostra és un carac- 

genétic’ d3 aquesta mostra, mentre que l'abundáncia és d'or- 

morfológic5 (GUINOCHET, 1 955); les diferéncies obtingudes 

amb 1'aplicació d’índejs qualitatius i quantitatius reflecteixen 

la importancia relativa de les nombrositats o pesos; en aquest 
treball s'han trobat unes diferéncies més petites que no pas les

Conté més informació un inventar! on es fan

ter
dre

que s'esperaven.
constar totes les espécies presents que no pas un que que contin— 

gui mesures quantitatives molt acurades d'un curt nombre d'espé-
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La distancia euclidianacies ni que siguin les més importants. 

no sembla una mesura molt adaguada per aquests tipus de comuni-
tats on els ordres de magnitud de les mesures de quantitats de

Adhuc després de ladiferents espécies són forga diferents. 

transformado logarítmica la distancia euclidiana no mesura sinó
diferencies entre ordres de magnitud, són, per exemple, més pro
peres dues pesques quardtativament pobres tot i que tinguin po- 

ques espécies comunes que dues pesques amb idéntica composició 

específica peré que quantitativament una sigui deu vegades l?al- 

Tot aixó significa que quan una mesura de similaritat fa 

intervenir de manera important les quantitats distorsiona la i- 

matge de manera molt notable, la qual cosa confirma que la pre- 

séncia ha de mantenir un paper preponderant sobre la quantitat.
L!índex de correlació lineal (prévia transformació logarítmica) 

dona uns resultáis excel-lents i no pas molt diferents que els 

obtinguts amb els de Jaccard o de punt.

tra.

(iii) Análisi de grups (classificació)
a) Algorismes. Deis sis algorismes provats, SLC (single linka- 

ge clustering) es el que dona pitjors resultats; les estructures 

apareixen encadenades i amb poca informado útil, de tota mane
ra s'ha de dir que en s pocs grups que permet visualitzar tenen 

sentit i que dones, la pega ve més d'una qüestió de resolució 

que no pas de concepte. En definitiva, peró, és un algorisme poc 

útil i ha d'écser bandejat en les análisis de dades del tipus de 

les treballades aqu*. La resta d'algorismes han resultat útils 

per diversos concap tes: CLC (complete linkage clustering), a l'in- 

revés de SLC superagrupa els elements, la principal pega que pre
senta és la poca diferencia que presenta en 1*escala d'afinitat 

entre les dicotomies principáis i les poc importants cosa que pot 
fer difícil la interpretad6 i la decisió deis grups significa-
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tius. per altra banda la superagrupació sembla que permet la for
mado de grups artificiáis, de fet la correlació cofenética de 

les classificacions fetes amb aquest algorisme és forga baixa.

UPGMA s5ha mostrat cora un algorisme excel-lent, és el 
que reflecteix de manera mes correcta la matriu de distancies o 

afinitats, les correlacions cofenétiques obtingudes són altes. 

Les classificacions fetes amb algorismes que empren el sistema 

del centroide (UPGMC i WPGMC) marquen molt les diferéncies entre 

les dicotomies importants i les contingents cosa que ajuda molt 
la interpretado, malgrat la manca d5 estética motivada per les 

inversions causades per no fer la transformado ultramétrica, 

aqüestes classificacions aporten informado molt valuosa sobre 

el sistema.

L;análisi d'informado s'ha mostrat també com un ex
cel-lent métode de classificació tot i que aparentmcnt sembla que 

superagrupa els elements. En general les dicotomies successives 

queden molt separades entre si cosa que els dona un aspecte ben 

particular.

b) interpretado deis resultats. Les classificacions jerárqui- 

quiques de les pesques es poden cartografiar directament (sempre
que, naturalment, els grups formats tinguin sentit geográfic), 

el mapa forrnat així queda partit en fronteres de diferent catego-
Si és possible d'acon

seguir de manera senzilla la representado sobre el mapa de les 

dicotomies més importants de la classificació, hom pot pensar que 

el component geográfic és important en 1¡estructuració del sis
tema.

ria segons la dicotomia que representen.
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La interpretaci+o deis grups d ,¡ espécies formats per 

classificació jerárquica sol ésser ¡nés complicada; efectivament, 
hom ha de £er les cartografies indirectament, superposant, per 

exemple, sobre un mateix mapa les árees de distribució de les 

espécies d’un grup, una representació d'aquest tipus té, peró,
l’avantatge que hom minimitza el paper distorsionador deis trets

No té perqué existir relació biuní-particulars de les pesques, 
voca entre els grups de pesques obtinguts en una classificació
entre pesques i els obtinguts indirectarnent, de la manera esmen- 

tada, a pardr d'una classificació d’espécies; aixó és degut 
a que en el primer cas hom fa una partició de l'área estudiada, 
és a dir, la divideix en conjunts disjunts entre si, en canvi 
peí métode indirecte s!obté una flexibilitat més gran, un grup 

d?espécies pot teñir una área de distribució que ocupi dos o més 

de les particions obtingudes abans, la pega principal és que ca
len diversos manes, perd la informado és valuosa. En definitiva, 

poden existir grups d?espécies que no corresponguin a un sol grup 

de pesques, el que no sembla probable són grups d’espécies que 

no tinguin res a veure amb els grups de pesques.

c) Significado. L:index de correlació cofenética té un interés 

relatiu, un valor proper a 1\ol dir que l’arbre és una bona sim
plificado de la matriu d’afinitats o distancies, peró no impli
ca res sobre altres atributs de la jerarquía, en general, en em- 
prar distancies ssobté un índex de correlació cofenética forga 

alt, pero sovint l!arbre no aclareix res sobre 13 estructura deis 

De tota manera pot resultar molt útil per comparar clas- 

sificacions. És difícil establir un métode que permeti de deci
dir quins són els grups significalius i quins no ho són, general- 

ment (excepte en l'análisi d'informació) les dicotomies successi-

grups.
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ves tenen una proximitat superior a diferencies significativas, 

de manera que la aecisió per on tallar és generalment subjecti-
va.

(iv) Análisi d3 inercia, 

a) Models.
lisis (consideran! les análisis d’inércia que s'han estudat en 

aquest treball): l'análisi de correspoudéncies, l'análisi de 

components principáis de l'espai A (diagonalització de la matriu 

de correlacions entre raostres) i análisi de components princi-

D'una mateixa taula de dades hom pot fer tres aná-

pals de l'espai I (diagonalització de la matriu de correlacions
Qualsevol de les análisis de components prin-entre espécies). 

cipals permet d'obtenir un primer eix arnb més percentatge d'i-
nércia que la de correspondéncies; és fals, peró, que per aquest 
motiu l'análisi de components principáis sigui més bo que la de 

correspondéncies (aixó es comenta més ámpliament en la part b 

d'aquest mateix apartat).

L’aspecte més interessant en la comparació deis dos 

models d'análisi és la sensibilitat a situacions anormals, la de 

correspondéncies és molt sensible a af,uest tipus de situacions, 

i denuncia els elements (siguin files o columnes) que segueixen 

models molt diferents de la resta d'una manera a cops forga es
pectacular,* els elements en qüestió queden allunyats del núvol 
que inclou la resta; aixó no es dona en cap de les análisis de 

components principais.

Els primers eixos de qualsevol de les análisis te
nen generalment el mateix significat, i les formes que presen
ten els plans 1-2 són equivalents (aquesta forma és discutida 

en 1!apartat c) la qual cosa vol dir que reflecteixen la matei-
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xa estructura, ja que no només coincídeix a grans trets la forma 

del núvol sino també la distancia relativa entre els diversos e~ 

lements. Tot aixó que s'ha dit no inclou, peré, el factor trivi
al, o factor d!abundancia, que es presenta a cops en les análisis 

de components principáis, pero un cop eliminat (és sempre el pri
mer) la regla anterior és válida.

L'análisi de correspondéncies té 15 innegable avantab- 

ge que permet de representar files i columnes (pesques i espécie^) 

en el mateix espai, cosa que mai no passa arnb la de components 

principáis que obliga a representar els dos conjunts en espais 

separats. En les análisis de components principáis sembla molt 
bo l'estudi del conjunt peí qual s'obté la representació indirec- 

tament (mode R en 15espai A i mode Q en l'l), ja que, a part d’ob 

tenir-se central, sembla que intuítivament doni uns resultats més 

d!acord amb 1sexperiéncia.

El fet d'haver-hi nombres molt desiguals en la matriu 

de dades causa problemes en les análisis dEinércia. 

de components principáis cal Per per aquest motiu la transforma- 

ció logarítmica previa deis elements de la matriu de dades (o

En l9análisi

qualsevol altra transformació no lineal) per tal que la correla- 

ció lineal tingui sentit; tot i així no sempre s’obtenen resul- 

L’análisi de correspondéncies no necessita de latats óptims,
transformació prévia de les dades, pero de tota manera els nom
bres desigual.s afecten els resultats peí fet que aquest métode 

pesa diferent els punts (files i columnes de la matriu), en con- 

seqüéncia especies molt nombroses o pesques importants afecten 

la inércia del sistema de manera molt més notable .que no pas la
resta; aquesta característica, en principi desitjable es pot 
convertir en inconvenient quan els ordres de magnitud deis nom-
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mbres són molt diferents, aleshores un eiement pot contenir ell 
sol raolta inercia, ele manera que condicioni el sistema de manera 

molt forta; aixó és forga perillos ja que pot distorsionar la 

visió que 1;análisi dona del sistema, cal eliminar els elements 

que contener una inercia exagerada i tornar a analitsar les da- 

des seleccionadas així? si aquest eiement era atípic les dife- 

réncies amb 1!anterior análisi serán importants i hom haurá po~ 

gut esbrinar un nou tret del sistema.

13análisi de correspondencias d'una taula de presen
cies és extraordináriament útil, és de £et una análisi en que 

tots els elements contirbueixen de manera molt semblant a la i- 

nércia, cosa que pot ésser molt enriquioora si hom la compara 

amb la de les dades quantitatives. Lanálisi de corresponden
cias és en aquest sentit la única que pondera de manera més ade- 

quada preséncies i quantitats, peró sembla que de tota manera 

és molt sensible ais seros. A grans trets sembla que lsanálisi 
de componente principáis no sigui tan útil com la de correspon
dencias en 15análisi de 1!estructura espacial de les comunitats 

epibentóniques.

Els objectius de reducció de dimensions que 

hom contempla en fer una análisi d3inércia fan que sigui desit- 

jable que la inercia quedi acumulada en el mínim d'eixos; teó- 

ricament els £ac':ors que acumulen més inércia contenen tota la 

informado útil, la resta es pot considerar com a soroll, a la 

práctica aixó pot no ésser tan estricta i es pot considerar que 

els factors contenen soroll en proporció més gran com més petit 

sigui el seu valor propi; caldria aleshores una estimado del 
percentatge de soroll que hi ha en la inércia total i la llei 

de repartiment d!aquest soroll en els diferents factors. Aixó

b) Significado.
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permetria de conéixer quina és la variáncia realment explicada 

per cada factor, i dones, fixat un nivell de significació trobar 

el nombre de factors que porten una qunntitat significativa d'in 

Malauradament no existeix una prova d9aquest tipus,
proves empfriques consistents en 

proposar un model atzarós de decreixement de valors propis i re
teñir els factors que queden significativament per damunt deis

formació.
fins avui s'han fet tan so

estimats per a un sistema totalment atzarós; és en la manera 

d'engendrar el model atzarós on sorgeix el conflicte. En el pre
sent treball s'han obtingut sobre aquest problema les conclusions
següents:

a) En l'análisi de correspondéncies corrí mes baixa és la traga 

rnés mal repartits están els valors propis (l’análisi és 'millor*). 
En l'análisi de components principáis no té sentit un enunciat 

d!aquest tipus.

b) L’ordre de la rnatriu de similaritats o distancies que hom di- 

agonalitza en fer l'análisi és insuficient per tai de construir 

un model atzarós de decreixement de valors propis, hom necessita 

informació addicional sobre la matriu de dades. Aixó és cert per
l'análisi de correspondéncies i la de components principáis peró

En l'análisi de correspondéncies, en aug-per motius diferents. 

mentar el nombre de files de la matriu de dades (hom suposa que 

es diagonalitza la matriu de similaritats o distancies entre co- 

lumnes) la traga generalment augmenta amb les conseqüéncies es- 

mentades en el parágraf anterior; en la de components principáis 

l'augment del nombre de filis afecta la significació de la corre-
lació.

c) La distribució de freqüéncies deis elements de la matriu ori
ginal de dades afecta la llei de decreixement deis valors propis.
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Sn l'análisi de correspondencias el percentatge d'inércia del 
primer factor es funció c!:recta del nombre de zeros que hi ha a 

la matriu de dades.

La prova empírica proposada en aquesta memoria és la 

permutado a l’atzar de tots ele elements de la matriu original
de dades (sense canviar, peró, el nombre de files ni el de co~ 

Un nombre suficient dsanálisis de correspondéncies delumnes).
matrius d’aqüestes característiques permet d'estimar mitjanes i
variáncies de les inércies explicades pels primers factors en 

cas de situació d'atzar; s5escullirán, aleshores, els primers 

factors de la matriu rea"! que superin significativament les es- 

timacions fetes a ub les matrius d!elements permutáis a l'atzar.

Probablement hom pot proposar una hipótesi més forta,✓
consistent en que donada una ‘caula de dades de N files i M co- 

lumnes i amb una dtcaminada distribució de freqüéncies deis ele
ments d’aquest taula, queda determinada la llei de decreixement 
deis valors propis guau el sisteme:, es a l’ats . La hipótesi 
esmentada té origen ere trie i J.i manca justificació matemática, 
peró malgrat aixó sembla que aquesta línia pot donar resultáis 

forga útils.

c) Bfecte Guttman. L'efecte Guttman és l’expressió d'un gradient. 

L' aparició de l'efecte Guttman no és pas res de dolent, és una 

situació continguda ja en les dades que l'análisi ajuda a mani
festar i ádhuc a descobrir-hi discontinultats i canvis de respos
ta del sist na a l'esmentat gradient. 
apareguda amb tanta fregíiéncin en el pía 1-2 és una deformació 

de la parábola teórica de Gutt~~an; la tercera punta, discrimina
da peí segon factor, és l'expressió de variables i observacions

L'estrella de tres puntes
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de la part central del gradient i amb un nivell d! agregado su- 

peror a les altres, les quals apareixen al centr de 15estrella; 

les variables i observacions que es troben lluny del centre de 

1'estrella oposades a la tercera punta són les de més ámplia di£ 

persió, és a dir, poc afectadas peí gradient.

L'efecte Guttman és, peró, indesitjable perqué el 
gradient emmascara altres parametres del sistema; de fet alié 

que no és desitjable és és un fort gradient en el sistema estu- 

diat que no permet l'expressió d’altres situacions potser més 

Per tal d'eliminar l'efecte de contagi. hom po~ 

dria construir filtres (FLOS, 1978); aixó podria ésser fet es
timan t la parábola teórica de la que deriva 1'estrella de tres 

puntes del núvol real, i eliminant la informació que engendra 

aquesta parábola de la matriu original de dades.

interessants.

d) Interpretació, No es pot ma ' enir la hipótesi que cadascun 

deis factors obtinguts en una análisi d'inércia correspongui a 

un parámetre del sistema, 
onats a un únic parámetre ambiental (cas de 15 afecte Guttman); 
també la contraria es dona: un factor té sentit per unes varia
bles i no en té per altres (aixó passa generalment amb factors 

d'ordre superior). En fer una análisi d'inércia hom ha de consi
derar que el qué s! aconsegueix és de maximitzar la inércia del 
sistema en uns pocs eixos, cosa que permet de presentar un es- 

pai de moltes dimensions en poques; que aquests eixos tinguin 

sentit i siguin assimilables a parámetres del sistema és una 

cosa que no té perqué passar.

Diversos factors poden estar condici-

Cal afegir que en la interpretació deis factors és 

molt important de fer comprovacions de llur estabilitat; un eix
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si conserva el seu sentit després ds eliminar els elements que 

en una análisL anterior hi aportaven molta inércia té moltes pos- 

sibilitats de respondre a una situació general del sistema.

Des del. punt de vista de la detecció de factors des- 

coneguts més o menys amagats en les dades cap de les análisis 

ha respost cora seria desitjable, ja que els factors principáis 

corresponen a situacions ja conegudes

(v) Comparado deis diferents models d'análisi de dades. Cías- 

sificació i ordenació són dos métodes que per assolir els matei- 

xos (o semblants) objectius fináis segueixen camins totalment 
diferents; els dos tenen avantatges i inconvenients que molts 

cops són comp1ementaris, de manera que no és absurd fer-los ser- 

En general es considera que les classificacions 

són més adequades per dades de sistemes de tipus discret, espe- 

cialment les de dos estats, i les ordenacions per dades de sis
temes continus i análisis de gradients; de la mateixa manera es 

consideren les les. .classificacions molt adequades per aplicar 

a sistemes que tinguin discontinuitats molt fortes i siguin he- 

terogenis, mentre que les ordenacions ho serien més per sistemes 

amb gradients de variació més o menys homogenis. 
ons d!aquest treball no permeten dsésser tan drástic en aqüestes 

un general tant en 1'análisi de grups com en l'aná- 

lisi d!inércia els zeros són una f'ont de distorsió notable.

vir tots dos.

Les conclusi-

afirmacions.

Les ordenacions necessiten més d”un diagrama per 

mostrar els resultáis obtinguts, pero hom pot representar els
Les classifica-dos conjunts generadors de la matriu de dades. 

cions mostren bé 1’estructura fina de les relacions entre varia
bles, en les análisis d3inércia aquesta estructura es perd, peró
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es pot visualitzar millor l’aspecte general del sistema, 
classifccacions els grups están perfectament definits, mentre que 

en les ordenacions rnoits cops es difícil dsestablir-los.

En les

En definitiva, dones, tots dos métodes s'han de con
siderar comp 1 ementar i s... i cadascun drells ajuda a comprendre més 

bé els resultats de l'altre; des del punt de vista práctic les 

análisis d!inercia fan fácil la ordenació de gran quantitat d’.e- 

lements, mentre que les classificacions semblen més adequades 

per un nombre relativament d'elements; a cops pot ésser defini- 

tiu el temps de cálcul, que en les classificacions jerárquiques 

és forga més gran que en les análisis d5 inercia.
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V.2. Resum

En aquest treball s'han estudiat les estructures es
paciáis de la comunitat epibentónica del bañe canario-sahariá 

mitjangant diferente métodes d'análisi de dades. 
básica prové del programa "ESTUDIO DE LAS PESQUERIAS DEL NW DE 

ÁFRICA", i especialment de la campanya ATLOR VI, 
altres campanyes i la informació obtinguda per altres autors so
bre la mateixa área han estat emprades de manera addicional.

La informació

les dades de

Hom ha emprat els métodes d'análisi de grups (clas- 

sificació) i d'análisi d’inércia (ordenació) com a descriptors 

del sistema multivariat; els primers han indos sis algorismes 

d'agregació jerárquica i els segons dos models d'análisi: r a- , 
nálisi de components principáis i l'análisi de correspondéncies. 
S'han fet també, préviament, estudis deis aspectos relatius a 

les propietats distribucionals i a les propietats del mostratge.

Hom ha treballat sobre tres tipus de dades: nombre
La impossibilitat de treba-d'individus, biornasáa i presencia, 

llar amb taules quantitatives completes i les característiques 

metodológiques de la marxa de les análisis han recomenat de tre- 

ballar amb diverses seleccions d8especies i pesques; aqüestes 

seleccions son justificades a més a més per causes ecológiques.

Tot i que les dades reflecteixen estructures de gran 

escala, els treballs empírics anteriors duts a terme per diver
sos autors no donen una estructura tan fina cora la que hom és 

capag d'esbrinar en aquest treball.
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Les conclusions que s?han pogut obtenir d'aquest 
treball afecten al sistema analitzat i ais métodes emprats per 

Entre les primeres cal esmentar les següents: 
la comunitat está marcada de manera molt Porta peí gradient de 

fondária, amb dues discontinultats, una a la frontera entre la 

plataforma i el talús (a 150 metres) i l'altra que separa dos 

zones de plataforma per la isóbata de 40 metres. 
combináis de 15aflorament costaner i del corrent de les Canári- 

es tenen efectes molt pregons en la comunitat epibentónica de 

la plataforma, detectables en lsárea on es troba 1’aflorament 

i al sud dsaquest. La zona de plataforma no directament afecta
da per l1aflorament és influenciada per les condicions de llumi- 

nositat de l'instant en que es pren la mostra.

analitzar-lo.

Els efectes

En el camp metodológic cal citar les següents: en 

un sistema heterogeni i de gran escala com l'estudiat aquí 
informado sobre presencies és prácticament definitiu, les me
sures quantitatives 

ca informado addicional.

la

(pes i nombre ddndividus) aporten ben po-
. més útils els ín~ 

dexs d'afinitat que no computen les dobles abséncies com a fonts 

d’afinitat (índex de Jaccard en front del de Solcal i Michener), 
o que les ponderen (índex de correlació de punt). Análisi di!i- 

nércia i análisi de grups són métodes complementaris, ni mutua- 

ment excloents ni redundants, és dones, útil fer servir els dos. 
L’análisi de correspondéncies és més sensible a situacions anor- 

mals que la de components principáis. En 15análisi d’inércia les 

distorsions per gradients (efecte Guttman) i l'abséncia de pro
ves de significado, son problemes pendents de solució.

S1 han trobat
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VII.1. Model de simulació d’un espai amb espécies

Per tal de relacionar alguns parámetres de la matriu o- 

riginal de dades amb alguns deis resultáis de l’análisi de cor
respondentes, s’ha simulat un espai poblat d’espécies del qual 
s’han fet difezents tipus de mostratge per construir la matriu 

de dades per analitzar. 

pítol dedicat a la significació de l'análisi de correspondéncies 

per la qual cosa en aquest capítol ens limitem a descriure el mo
del.

Els resultáis están exposats en el ca-

En termes generáis es tracta simplement de la simulació 

d’un espai de forma quadrada en el que es col-loquen individus 

d’espécies diferents. L’área quadrada té 10000 posicions discre- 

tes possibles (100 posicions per costat); en cada una d’aqüestes 

posicions pot haver-hi diversos individus d’una espécie o de di
ferents espécies.

D'entrada cal determinar el nombre d'espécies que han 

d1ocupar l’área i els nombres d’individus de cada una de les es- 

En aquest cas el nombre d’espécies (m) és de dotze i el 
nombre d’individus de cada espécie s’ha determinat segons la hi
pótesi ámpliament acceptada de distribució logarítmica deis in-

En aquest cas s’ha emprat els darrers ter
mes d’una serie logarítmica de parámetres alpha=5. i x=0.999 que 

donen un total de 34 espécies i 5000 individus, havent-se des- 

preciat 22 espécies amb menys de 50 individus (de les quals 14 en 

tenen menys de 10 i cinc espécies un de sol).

pécies.

dividus per espécie.
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La dispersió i agregado de cada una de les especies és 

independent de les altres i és determinada per l*operador, 

deis condicionants de la disperció (que s'en pot dir ambiental) 

funciona de la segttent manera: per una especie determinada s'es- 

cull un centre d'atracció ambiental que correspon a un valor de 

l'eix horitzontal que determina l'espai (en el cas present pren 

valors de zero, 25, 50 i 100) i es pot fer comparable a un pará- 

metre ambiental en forma de gradient (per exemple la fondária), 
d'un nombre préviament determinat,per a cada espécie,de posicions 

possibles per cada un deis indivióu ’ s®eliminen un nombre, també 

predeterminat per a 15especie,que són les posicions que resulten 

més allunyades del centre d'atracció, de manera que en augmentar 

el nombre de posicions a eliminar amb aquest criteri els indivi- 

ten n tendencia a acumular-se sobre el centre d'atracció es- 

1 conjunt de posicions és determinat a l’atzar.

Un

dus
collit.

L'altre condicionant és l'agregació deis individus d'una 

el procediment és similar al que s'ha fet servir en el 
cas anterior; de les posicions que resten es colloca el nou in- 

dividu en la que queda més propera a un altre individu, ja col- 

locat de la mateixa especie; com més posicions hi h.agi per triar, 

més agregada apareixerá 1®especie.

espécie,

D®aquesta manera per situar un individu s'han aplicat 

dos filtres, amb criteris diferents, a un conjunt de posicions 

possibles obtingudes de manera totalment atzaroses.

Tot seguit es presenten els valors d'aquests filtres 

per a cada una de les doJze espécies, a més a més del nombre d®in
dividus i del nombre d®individus que es posen inicialment sense 

agregació i en els que influeix solament el factor ambiental.
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4 52 631

25 22000 8 21
2 31 31000 7

650 23 8 50 5
54 450 15 5

350 55 1005 5
6 250 25 37 7

200 31007 7 77
8 28 501 50 2

1259 50 55 5
8110 2100 2

80 i111 37\

12 50 1 10o

El significat ele les columnes és:
1. - Identificador de l’espécie.
2. - Nombre total d'individus.
3. ™ Nombre d!individus iniciáis (sense agregació).
4. - Posicions deis centres d’atracció (ambientáis).
5. - Nombre de posicions eliminades com a més allunyades del cen

tre d'atracció.
6. - Nombre de posicions de les quals s'elegeix la més propera a

un altre individu de la mateixa especie.

L9 especie més agregada és dones la 12, la qual no és a- 

l’ambient’, la 1 , la 8 i la 10 són les menys agre
gadas, i aquesta última la que sofreix una atncció ambiental

Cal dir que el resultat de 19agregació és funció, en 

motiu del procediment seguit, del nombre total d’individus, de 

manera que espécies amb idéntic Índex df agregació9, resulta en

fectada per 3

més forta.
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definitiva més agregada la que té mes individus (per exemple de
=5, la 3 resulta més agregada que lales especies ’d'agregació

9).

Finalment cal remarcar la utilitat i les limitacions 

L!objectiu del disseny és unicament el dispo
sar d8un métode per engendrar dades coherents entre si i compa
rables peí tipus de distribució amb dades de comunitats reais, 

per tal d*estudiar empíricament el comportament de l8análisi de
En cap cas s’ha pretés reproduir la comunitat 

real estudiada en aquesta memória ni fer cap model explicatiu.

d5 aquest model.

correspondéncies.

El mostratge realitzat eer l’obtenció de les dades ha 

quedat explicat en el capítol dedizat a la significaiió de 19 ana 

lisi de correspondéncies.

La computació ha estat feta en 1"ordenador IBM 1130 de 

l'Institud dsInvestigacions Pesqueras amb programes propis excep 

te la subrutina per engendrar nombres a l’atzar que és la RANDU 

del S.S.P. (Scientific subroutine Package) de IBM (1968).
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VII.2. Matrius factorials

Hoin presenta les matrius factorials resultants de 

les análisis d5 inercia fetes en aquest treball. En aqüestes
matrius les files són sempre elements d:uu deis conjunts gene
rador s de la matriu. de dades (és a dir, pesques o especies), 
les columnes són els factors; en tots els casos es presenten

Les files están ordenades de dalt aels cinc primers factors» 

baix segons el valor peí primer factor de cadascun deis ele
ments.

En cinc columnes addicionals es donen les posicions 

relatives en que es troben els elements en les ordenacions per 

cadascun deis cinc primers factors.

Cada análisi consta de dues matrius: una per pes
ques i una ier espécies,, excepte lsanálisi de la matriu de pre
sencies de 168 espécies en 50 pesques, en la que no es presenta 

la matriu factorial per espécies. l'ordre de presentado és el 
mateix del capítol IV.5.
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ANÁLISI DE COERESPONDÉNCIES 107 esp. 50 pesq. nombres

ANAL ISI NÚMFRO - PESQUES ORDENACIO - FACTOR2 - 1 -
=s==s:==:ssss=srss

✓
PESCA V A L O R S F A C T O R S ORDENACIO 

1 2 3 4 5
*** *** *** ***

D E L S
1 2 3 54

• #*** ******* ******* ******* ******* *******

45 1.4704 
1.3355 
1.2811 
1.2532 
1.1270 
1.1116 
1.1033 
1.0617 
1.0407 
.9885 
.9661 
.84 86 
.8229 
.8212 
.7110 
.7066 
.7026 
.68 05 
.6303 
.5851 
.5418 
.5353 
.3800 
.3298 
.3294 
.2676 
.2471 
.2417 
.2300 
.2233 
.2058 
.1969 
.1788 
.1697 
.0730 
.0620 
.0079 

-.0843 
-.1815 
-.2217 
-.5332 
-.6034 
-.7187 
-.7613 
-.7618 
-.7905 
-.8583 
-.9027 
-.9913 

-1.1276

.9829 .6674 .4647 

.8003 .4444 .3353
.1295 
.0396 
.0427 

-.0209 
.0961 
.0073 
*0182 
.0020 
.0415 
.0026 
.0194 

-.0248 
-.0261 
-.0273 

.0248 
-.0609 

. 0009 
-.1053 

.0880 
-.0250 
-.0609 
-.1109 
-.0470 

. 1622 

.0001 

.0262 

.0841 
-.0730 

.0581 

.0897 

.0341 

.0430 

.1077 

.0035 

. 1077 
-.0756 
-.0299 
-.0757 
-.0573 
-.1960 
-.1965 

.9691 
1.0772 

.1512 
-.2932 
-.3075 

.2044 

.3696 
-.1286 
7.8493

1 1 12 3 8
43 2 3 1919 4
36 -.3260 -2.4966 -2.4091 

.8570 

.3222
-.1380 -1.0260 
-.2548 -1.9431 
-.3304 -1.4906 

.2650
-.3570 -.9341

-2.9693 -2.4660 
-.0978 -.4279
-.3954 -.2419
-.3283 -.0433
-.5011 
-.0382 
-.6733 

.4815 
-.8072 
-.1295 
-.0225 

.2599 
-.3781 
-.8431 

-1.3942 
-1.1123 
-2*6845 
-.5625 

-2.2564 
-2.8151 
-.9158 

-1.1648 
-2.6409 
-1.6363 
-1.2432 
-.5861 
-.9826 
-.5503 
-.8737 
-.0656 

.0701 

.0523 
-.1133 

.1706 

.1695 

.1912 

. 1476 

.1289 

.2741 

.3369

50 50 17253
42 .7216

.5859
.4883
.1161

-.6420
-1.7106
-.7002

.0584
-.9147
4.2870

.0682
-.4184
-.4146
-.3959
-.5907
-.3982

.2804
-.5478
-.1788
-.0210

.1260
-.1849
-.5736
-.4900
-.6801
-.8419
-.4539
-.7606
-.8091
-.5978
-.6271
-.8905
-.5591
-.6193
-.5215
-.3077
-.3515
-.3622
-.0529
-.1671

.0046
-.1287

.0512

.0549

.0533
-.0196
-.0036

.0878

.1066

11 2 3124
14 75 146 11

23 41 2544 6 4 6
738 24 49 24

43 28
48

39 8 27 ¿7
28 . 3934 9 8 21 1811
35 2710 28 85 48

50 49 132 11 23
46 12 10 3220 43
29 30 3013 4 2 34
30 14 26 2933 35
20 15 31. 1604 

-.6394 
.3843 
.4734 
.3093 
.4609 
.3236 
.3223 
.3469 
.8007 

1.1294 
.7557 

1.8688 
.4019 

1.5567 
1.9020 

.5159 

.8641 
1.8720 
1.0937 

.7942 

.1750 

.6209 

.3276 

.5620 

.1169 
-.1935 

.0390 

. 1438 
-.0584 
-.0583 
-.0792 
-.1053 
-.0536 
-.1430 
-.2227

27 2229
31 3716 18 44 39
15 2217 2835 29
18 18 17 ' 5 444
26 2719 1336 34

226 20 18 22 33
, 19 21 17 1825 40

27 22 9 26 456
13 3723 2329 23

8 24 37 68 36
49 25 32 3044 5

4 104126 2142
21 27 1448 3 46

7 20 3128 33 41
48 1529 46 444
41 30 1249 1 45
40 1631 2039 38

5 732 42 40 16
1 4747 233 9

17 2634 45 356
47 35 9 1043 39
23 36 34 28 4233
33 37 1340 24 36
34 32 252438 43
51 1538 3839 26
12 19 19 47314 0
10 21 4841 15 40

2 16 3242 15 3
11 21 2030 243
53 11 7144 4 36
16 12 1235 4945
24 10 37 1346 50
2 5 47 13 38 17 5
52 14 3448 16 4
50 749 39 9 46
22 50 41 85 1
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anAlisi de correspondéncies 107 esp. 50 pesq. nombres

ESPECIES 0RDENAC10 - FACTOR 1ANAL IS1 NUMERO 2 -
CBaassaassaasasasa a.a a aasssssaaa-aaasaaaaaasaasaaaaass

NOM DE L'ESPECIEV A L 0 R S ORDENACI 0 
12 3 4 5*** *** *** *** ***

0 E L 5 F A C T O R S
1 2 53 4******* ******* ******* ******* *******

.2483 -1.7669 

.2438 -2.7752 

.2389 -1.5470 

.2386 -2.4401 
• .2312 -1.5038

.1957 -1.0859 

.1956 -2.6121 

.1822 -1.3076 

.1718 -2.0579 

.1463 -1.5681 

.1425 -1.3864 

.0035 -.5706
-.0165 -1.1018 
-.0514 -2.0645 
-.0685 -1.9579 
-.0932 -.1098
-.1095 -1.0582 
-.1218 .0033
-.1454 -.8344
-.1568 -.2647
-.1740 -1.7057 
-.2021 -.4955
-.2129 -1.2039 
-.2179 -.6662
-.2688 -.0847
-.2813 -.7214
-.2847 .0295
-.3453 -.0619
-.3894 -.4933
-.3946 -.2798
-.4020 -1.1647 
-.5362 -.3716
-.6227 -.1121
-.6465 .0475
-.7272 -.0221
-.7283 -.0342
-.7895 
-.8389 
-.8483 
-.8536 
-.8670 
-.8875 
-.8966 
-.9272 
-.9309 
-.9351 
-.9369 
-.9465 
-.9801 
-.9926 

-1.0302 
-1.0682 
-1.1041

1.2771 
1.9975 
1.1233 
1.7884 
.9810 
.9231 

1.7464 
.9566 

1.5214 
1.0933 
.7179 
.5013 
.7814 

1.5394 
1.4325 
-.6277 

.7322 

.2149 

.5354 

.2725 
1.2672 
.3492 
.8796 
.4373 
.2692 
.4603 
.0631 
.2578 
.3810 
.1754 
.8711 
.2553 
.1403 
é 0529 
.0439 
.0894 

-.0331 
-.0^57 
-.0842 
-.1496 
-.0108 
-.1009 
-.1021 
-.1054 
-.1230 
-.0910 
-.1193 
-.1322 
-.0859 
-.1234 
-.1067 
-.1539 
-.2083

55 10Ó
56 106

.0184

.1267

.0449

.0770

.0492

.2413

.0697

.0996

.0487

.0273

.5282
-.1319
-.0832

.4907
2.0948
-.0663

.1312
-.2127
-.0574
-.1008
-.0703
-.0004
-.1301

.0852

.2397
-.0483
-.1719
-.2561

.1600
-.1000
1.1632
-.0892
-.3055
1.2466

.1887
1.2932
1.0135

.5936
-.3176

• 2545 
1.4093
.0740
.1367
.1454

1.7036
.0666

-.1745
-.2285

• 2081 
-.0746 
5.4221 
7.6881 
6.5612

-.6963 
-1.0339 
-.7890 
-.8324 
-.4786 
-.6501 
-.7405 
-.7407 
-.8367 
-.6420 
-.6101 
-.3538 
-.4894 
-.7492 
-.7752 
-.6696 
-.4694 
-.0719 
-.4638 
-.2398 
-.6008 
-.3324 
-.4501 
-.4453 
-.1261 
-.4223 
'.0163 
-.0201 
-.2838 
-.2375 
-.4742 
-.2227 
-.0700 
-.0042 
-.0614 
-.0689 

• 0404 
.0270 
.0684 

-.0385 
-.0676 

.0757 
-.0110 

.0667 

.0311 

.0323 

.0839 

.0802 

.0423 

.0702 

.0338 

.0639 

.1067

7 91 61
1 100 34
9 97 53
2 98 45

12 77 50
14 89 17

3 93 47
13 94 42

5 99 51
10 88 58
25 87 12
44 68 100
19 78 94

4 95 13

MICROCHIRUS OCEILATUS 
ALLOTEUTHIS SUBULATA 
0PH1DI0N BARBATUM 
ARN0GL0SSUS THORI 
TORPEDO MARM0RATA 
CALAPPA GRANULATA 
BUGLOSSIDIUM LUÍEUM 
GNATH0PHIS MYSTAX 
RAJA MONTAGUI 
URANOSCOPUS SCABER 
SEPIETTA OWENIANA 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
TRACHURUS PlCTURATUS 
TODARODES SAGITATUS 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
SCYLIORHINUS CANICULA 
TRICHlURUS LEPTURUS 
SPHOEROIDES CUTANEUS 
ECHINASTER SEPOSITUS 
SEPIA ELEGANS 
CITHARUS MACROLEPIDOTUS 
TRACHINUS PELLEGRINI 
RAJA NAEVUS 
CONGER CONGER 
RAJA MlRALETUS 
TRACHURUS TRACHURUS 
SCOMBER JAPON I CUS 
RAJA CLAVATA 
ZEUS FABER 
LOPHIUS P ISCATORIUS 
SCORPAENA SCROFA 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
GADICULUS ARGENTEUS 
SEPIA ORBIGNYANA 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
LEPIDOPUS CAUDATUS 
ARGENTINA SPHYRAENA 
MACRORAMPHOSUS SCOLCPAX 
TRISOPTERUS LUSCUS 
GALEUS MELASTOMUS 
SCAEURGUS UN ICIRRHUS 
STICHOPUS REGAL IS 
ILLEX COlNDETII 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
LEPIDOTRIGLA CAVILLCNE 
SEPIA BERTHELOTI 
MACRORAMPHOSUS GRACILIS 
COELORHYNCHUS COELORHYNCHUS 
PERISTEDION CATAPHRACTUM 
CYTTUS ROSEUS 
CHAUNAX PICTUS 
CAPROS APER

57 97
58 104
59 96
60 86 
61 105
62 93
63 102
64 98
65 95
66 77
67 88
68 103
69 101

(GRAN)

6 96 4
90 9070 9750

71 7585 24 33
72 41 44 103 

74 89
59 98
85 91
65 71
73 99
71 44
50 18
70 88
34 101 
38 105 
63 22
58 97

59
73 82 42
74 5563
75 899
76 5274

1577 91
78 80 48
79 5648
80 81 45

39 6981
82 5745
83 73 51
84 6266
85 1790 76 9
86 58 56 95

43 106
69

87 51 64
88 70 3536 8
89 71 40 2042

6790 42 744
>1491
• 1591 
.2095 
.1567
• 0581
• 2 309 
.1598 
.2264 
.2091 
.1773
• 2735 
.2580
• 2031
• 2359
• 2051 
.¿571 
.3291

91. 32 73 29 10
7492 30 1133

93 76 25 107 
39 15

24
94 8631

7295 4135 6
7896 21 22 46

36 29
26 25

97 7929
98 22 80
99 25 83 32 5

100 7728 31 48
20 102 
21 104 
28 19
24 92
30 3
27 1
18 2

101 6217
102 8518
103 27 75

20104 84
105 26
106 19
107 16

81
87
88
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ANALISI de CORRESPONDÉNCIES 107 esp. 50 pesq. nombras (cont.)

ANAL ISI NÚMERO - ESPECIES ORDENACIÓ - FACTOR Z2 -
es sk ss

ORDENACI á 
Z 2 3 4 5

NOM DE L1 ESPACIED E L SV A L O R S F A C T O R S
Z 2 53 4 i

**####* »*»*»** ******* »*•••** •*•«#** #«* *#* *** *#* »**

Z # 5273 
1.5052 
1.4828 
Z.4815 
Z.4779 
Z.4724 
1.4302 
Z.4253 
1.3691 
1.3487 
Z.3444 
1.3292 
Z.3133 
1.2882 
1.2813 
1.1755 
1.1576 
1.1514 
1.1224 
1.1210 
1.1197 
1.0596 
1.0317 
1.0205 

.9911 

.9868 

.9650 

.9610 

.9601 

.8877 

.8760 

.8631 

.8565 

.8199 

.8142 

.8081 

.7675 

.7669 

.7504 

.7106 
• 6156 
.6116 
.5758 
.5743 
.5483 
.5453 
.5070 
.4282 
.4084 
.3688 
.3142 
.2964 
.2947 
.2670

1.0878 
1.0158 

.9634 

.9662 

.9938 

.9841 

.9667 

.8653 

.9613 

.7956 

.7571 

.6446 

.6259
-.3380 -2.6739 -2.5748 
-.2580 -2.2965 -2.1805 
-.1662 -1.5733 -1.1678 

.2133 .1914 -.0961

.7957 .6823 .4532
-.2695 -1.7195 -1.4122 

.1116 -.5408 -.1051

.4504 .7359 .2085
-1.3506 -1.5500 1.7670
-.1530 -.8599 -.5960

-2.9777 -2.6305 4.3708
-.4869 -1.6548 -1.9709 
-.2287 -.5403 ' -.5947
-.4077 -1,4911 -1.6362 
-.0763 -.4354 .0980

.0317 -.4322 -.2187

.0378 .6892 -.0795
-.2639 -.5598 -.2534
-.3543 -1.4473 -1.5548 
-.0332 .1377
-.2346 -.2455
-.1912 -.2516
-.1519 
-.1156

..0897 .6700
-.2698 .1464
-.5057 .6091
-.1200 -.2684
-.9412 .3470
-.0907 .5053
-.5416 .0889
-.3752 .3410
-.5733 .8786

-1.0992 .6417
-.9440 .6237

-1.115,6 .5825
-.6522 .4458
-.2272 .4526

-1.2316 1.0662
.0120 .6341

-.0748 .4163

.7857

.7469

.5516

.6306

.6961

.6944

.7671

.5445

.7703

.6450

.4072

.6967

.6914

1 18 28 TORPEDO TORPEDO 
PLECTORHINCHUS MEDITERRANEOS 
DENTÉX G1BB0SUS 
SPRATTUS SPRATTUS 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
DIPLOOUS ANNULARIS 
POMATOMUS SALTATOR 
ARGYROSOMUS REGIUS 
LITHOGNATHUS MORMYRUS 
POMAOASYS BENNETTI 
ENGRAUL1S ENCRASICOLUS 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
PUNTAZZO PUNTAZZO 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
SPONDYLI OSOMA CANTHARUS 
RAJA UNDULATA 
SARDINA PILCHARDUS 
CALLIONYMUS LYRA 
PAGELLUS COUPE I 
SPARUS AURATA 
OICOLOGOGLOSSA CUNEATA 
SYNGNATHUS ACUS 
MONOCHIRUS HISPIDUS 
SERRANUS CABRILLA 
SEPIA OFFIClNALIS 
ALLOTEUTHIS media 
LOLIGO VULGAR IS 
BOQPS BOOPS 
SPARUS EHRENBERGI 
ÁLLOPATRIA OCELLATA 
DENTEX MAROCCANUS 
MULLUS SURMULETUS 
MAIA SOUINADO 
LOLIGO FORBESI 
OCTOPUS VULGAR IS 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
MUSTELUS MUSTELUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
HOLOTURIDAE SP. 1 
OCTOPUS VULGARIS 
DARDANUS ARROSOR 
TRIÓLA LUCERNA 
PAGELLUS COUPEI 
SOLE IDAE MISCELLANEA ATL-6 
UMBRINA CAÑAR IENSIS 
TRACHINUS DRACO 
TRACHINUS RADIATUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
PAGELLUS ACARNE •
MURAENA HELENA 
SPARUS PAGRUS 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
ASTROPECTEN AURANTIACUS

.5587 

.4989 

.3687 

.5005 

.4977 

.4834 

.4903 

.3682 

.5 513 

.3987 

.3789 

.2917 

.2871

1 3.1404 
.1582 
.1353 
.1427 
.1235 
.1160 
.1125 
.1142 
.0174 
.0988 10
.0502 11
.1353 12
.1220 13
.0432 14
.0422 15
.0180 16 
.0475 17

-.0436 18
.0140 19
.0078 20
.0444 21
.0095 22

-.0151 23
.0225 24
.0235 25
.0137 26
.0093 27

-.0109 28
-.0186 29

.1045 30
-.0337 31
-.0105 32
-.0042 33

.4529 34
-.0278 35
-.0148 36
-.0066 37

.0292 38
-.0299 39

.2504 40
-.0763 4l 

.1825 42
-.0256 43
-.0343 44

.0155 45
•1328 46

-.0017 47
-.0354 48

.0091 49
-.0259 50
-.0992 51

.1594 52

.1436 53
•1238 54

2 222 246
40 137 313
36 2754 6
275 3 7 36
286 9 384

5 217 8 40
9 418 14 39: 2089 4 63

11 33 11 43
12 50 12 49
13 1526 30
14 29 3716
67 107 107 
61 105 106 
56 102 101

(PETITI55
IPETIT)56

IPETIT)62
6123 46 52

10 31 10 87
64 104 102 65
33 95 47 IPETIT)70
15 23 17 54
94 101 2 67
55 98 84 78

107 106 
72 103

1 60
105 59

59 94 83 66
71 100 104 68
47 93 19 76
38 92 54 79
37 30 45 41
62 96 61 84
68 99 103 75

-.2196 
-.5323 
-.3329 

.1094 -.2331
• 2121 \-.2431 

-.0183 
-.3085 
-.1201 
-.4494 
-.6039 
-.1627 
-.3506 
-.2647 
-.4098 
-.2028 
-.5038 
-.5044 
-.5640 
-.2124 
-.7369 

.0705 
-.1229

43 65 55 73
60 89 81 14
57 90 66 82
54 66 57 IPETIT)77
52 60 60 74 (GRAN)
34 32 37 57
65 63 64 83
75 38 48 16
53 91 72 93 (GRAN)
83 53 86 21
49 43 51 80
76 68 67 (GRAN)85
70 54 62 64
78 16 69 32
87 34
84 37

52 72
79 86

89 39 80 69
79 47 82 81 (GRAN)
58 46 53 96
92 11 92 23
40 35 23 26
46 49 49 35
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ANÁLISI de correspondéncies 98 esp. 50 pesq. nombres

✓
ANAL ISI NUMERO 3 PESQUES ORDENACIO - FACTOR 1 -

::ss:s:s

/*PESCA V A L O R S F A C T O R SD E L S ORDENACIO 
1 2 3 4 5

*** *** #** *#* •#■#*

1 2 3 54
**** ******* ******* ******* ******* *******

22 2.4267 
1.9706 
1.8885 
1.6932 
1.6162 
1.0776 
1.0688 

.6834 

.6407 

.6322 

.6290 

.5977 

.5434 

.5061 

.5009 

.4361 

.4309 

.4249 

.4246 

.4013 

.3856 

.3855 

.3222 

.3165 

.2878 

.2710 

.2573 

.2472 

.2283 

.0671 

.0561 
-.0098 
—.0606 
-.0789 

1014 
-.1130 
-.1134 
-.1317 
-.1591 
-.1858 
-.1942 
-.2034 
-.2824 
-•4412 
-.4554 
-.6097 
-.6827 
-.9496 

-1.0272 
-1.1441

2.3330 
1.5340 
1.3842 
1.1547 

.9542 

.5664 

.5843 
-.5132 

-2.0094 
-1.9018 
-.9682 

-1.9237 
-1.6802 
-.6287 
-.1614 
-.8006 
-.9530 

-1.2556 
-.5116 
-.5412 
-.2720 
-.8955 
-.6704 
-.2702 
-.2730 

-1.0960 
-.2877 
-.9594 
-.5693 
-.6655 
-.4214 
-.1887 
-.4456 
-.6285 
-.1749 
-.4821 
-.4970 
-.2195 
-.4314 
-.1914 
-.4063 
-.1211 
-.0266 
-.1119 

.1223 

.0565 

.1074 

.423 5 

.4850 

.5747

1.7153 
.5529 
. 444 8 
.1852 
.1146 

-.4555 
-.4320 
-.1148 
1.4327 
1.3054 
-.0175 
1.3807 
.9280 

-.2262 
-1.2632 
-.3999 
-.2399 

.3853 
-.6845 
-.7950 

-1.1334 
-.3077 
-.3123 

-1.1568 
-1.1847 

.4142 
-1.0918 

.1067 
-.7512 
-.1732 
-.5607 
-.7589 
-.6522 
-.1734 
-.7641 
-.4322 
-.3073 
-.3034 
-.4535 
-.5304 
-.4403 
-.4305 
-.6387 
-.2453 
-.5247 

.1342 

.4137 

.043 4 

.3552 

. 8015

-3.1634 
.8186 

1.2592 
1.1247 

.8338 

.0003 

.3200 

.2231 
-.2186 
-.2380 

.2257 
-.2420 
-•0546 

.6317 

.3839 

.1370 

.6915 
-.1000 

.4038 

.1638 

.5989 

.7570 
1.1443 
-.0477 

.0087 
-.2181 

.0004 
-.0922 

.5918 

.0231 

.1400 

.1204 

.1843 
-.1220 
-.1981 

.0076 
-.1159 

.4709 
-.0853 
-.3856 
-.0974 

.1515 
-.5035 

.0196 
-.7559 

.4747 

.5792 
-.8698 
-.1166 

.9400

-2.9998 
1.0690 
1.3703 
1.0774 

.4598 
-.0159 

.3417 

.2484 

.3746 

.3704 
-.2312 

.3800 

.0439 
-.6576 
-.3089 
-.3330 

-1.0977 
-.0022 
—.4300 
-.4125 
-.6207 

-1.1540 
-1.6970 
-.2148 
-.2971 

.1611 
-.2894 
-.0791 

-1.0727 
-.5960 
-.5138 
-.4095 
-.8616 
-.4349 
-.1826 
-.6215 
-.4975 
-.6285 
-.5192 

.0314 
-.5199 
-.3369 

.2103 
-.4344 

.5396 
-.6199 
—.5846 

.8265 

.2159 
-.6417

1 1 1 50 50 ;
50 2 2 7 36
52 1 13 3 8
25 13 24 34
11 155 5 5 6

2 8 35 31 186
53 7 31 17 106
51 8 19 19 1133
41 2509 43 8

1 10 48 94 44
47 11 18 18 2244
21 12 49 73 45
48 13 47 155 33
40 14 37 22 9 44
10 15 17 50 16 25
33 16 40 29 24 26

5 17 42 23 478
17 18 11 37 1746
23 19 3032 41 15
34 20 4534 21 29
38 21 23 47 10 40

4 22 2741 7 48
8 23 39 28 2 49

16 3224 22 48 21
12 25 24 49 2428
49 26 9 1445 42
24 27 25 2346 30
32 28 16 1943 35

7 29 35 42 11 46
26 2030 38 26 38
13 31 27 38 23 34
39 32 19 2843 25
36 33 29 40 20 45
15 36 21

t
34 3240

31 35 18 41 2044
35 36 30 32 29 41
20 37 31 26 38 33

6 38 21 25 14 42
29 2839 34 3534
19 40 20 37 1646
30 41 26 33 36 36
46 42 16 2730 2 2
27 14 39 4743 13
44 2715 312444
18 1145 36 48 5
28 13 1446 13 39
14 47 12 10 3712
42 10 1748 49 4
43 49 9 12 1239
45 4 43750 6
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98 esp. 50 pesq. nombres 

ESPECIES ORDENACIÓ - FACTOR 1 -

anAlisi de correspondéncies

ANÁLISI NÚMERO - 3 -
S *assaaiESSCISIICIIISIZIS

ORDENACI Ó 
1 2 3 4 5

******* ******* ******* ******* ******* *** #** *** *** «*«
NOM DE L'ESPÉCIEF A C T O R SV A L O R S O E L S

1 2 53 4

2.1 735 
2.1723 
1.9677 
1.5680 
1.5745 
1.3616 
1.4327 
1.4470 
1.2971 
1.3276 
1.3368 
1.2598 
1 .0950 
1.0490

.9153
1.0134

• 5804 
-.1003

• 2978
• 663 8 

-.9603
.2755 

-.0837 
-1.3083 
-.1252 
-.4304 
-.1914 
-.8262 
-.7519 

-2.0135 
-1.8627 
-.1298 
-.6633 

-1.7484 
-1.5517 
-.9706 

-1.4004 
—.7564 

-1*2128 
-1.2176 
-1.0739 
-1.0991 
-.2450 

-1.3644 
-.9547 
-.9669 
-.1521 
-.4487

•1559'

2.3332 
2.3217 
2.2458 
2.0294 
2.0198 
1.8552 
1.8549 
1.8476 
1.8434 
1.8380 
1.7863 
1.7678 
1.5829 
1.5167 
1.5123 
1.4744 
1.4324 
1.3302 
1.2052 
1.1956 
1.0140 
.9766 
.9667 
.8213 
. 7584 
.7400 
.6554 
.6367 
.6321 
.6160 
.6156 
.6078 
.5728 
.5681 
.5321 
.5286 
.5260 
.5196 
.4960 
.4653 
.447 5 
.4437 
.4275 
.4267 
.4208 
.4091 
.3965 
.3633 
.3165

1.5443 -2.9525 -2.9333 
1.4741 -2.5060 -2.3284 
1.2382 -1.6024 -1.6154 
.5564 1.1284 1.2844
.6078 1.0603 1.3787
.3918 1.0979 1.2996
•4251 .3430 .4130
.4517 .9979 1.2092
.3266 .9659 .7447
.3223 1.3801 1.3942
.2749 .8117 1.0227
.2071 1.5096 1.4424

-.0140 .6182 .6666
-.0806 .2629 .3699
-.0203 .4903 .3268
-.1291 .6673 .8140

.3573 .6356 .6620

.8760 .2158 .3823

.2026 1.0341 .5991
-.5237 .0703 .0183
1.3255 -.8565 -.8480
-.5449 .4803
-.0587 .8071

.9681 -.2273
-.3210 .6569
-.4299 .5664
-.7748 .4631

.3307 -.1091
-.2035 .2073
1.4820 -.3191
1.2444 -.1940

-1.1897 .6051
-.5681 .2724
1.2661 -.2093
.6270, .0749

-.1717 
• 4130 

-.1737 
.0961 

-.0110 
-.0674 

.1601 
-.6494 

.4222 
-.2763 
-.1811 
-.6793 

-1.1390 
-.0005

CHAUNAX PICÍUS 
CAPROS APER 
CYTTUS ROSEUS
COECORHYNCHUS coelorhynchus 
PERJSTEDlON CATAPHRACTUM 
LEPID0TRI6LA CAVILLCNE 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
SEPIA BERTHELOTI 
GALEUS MELASTOMUS 
STICHOPUS REGALIS 
ILLEX COINDETII 
TRISOPTERUS LUSCUS 
ARGENTINA SPHYRAENA 
LEPIDOPUS CAUDATUS 
MERLUCC1US MERLUCCIAS 
SCAEARGAS ANICIRRHAS 
SCORPAENA SCROFA 
LOPHIuS PISCATORIAS 
RAJA CLAVATA 
GADICULUS ARGENTEAS 
TODARODES SAGITATAS 
SEPIA ORBIGNYANA 
RAJA NAEVAS 
TRACHURUS PICTARATAS 
CITHARUS MACROLFPI.DOTIJS 
RAJA MIRALETAS 
ZEAS FA8ER 
SEPIETTA OWENlANA 
SCYLIORHINUS CANICULA 
ALLOTEUTHIS SUBULATA 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM
DENTEX macrophThalmas 
SPMOEROIDES CUTANEAS 
ARNOGLOSSUS THORI 
RAJA MONTAGAI 
GNATHOPMlS MYSTAX 
SEPIA ELEGANS 
CALAPPA 6RANULATA 
URANOSCOPUS SCABER 
OPHIDION BARBATAM 
TRACHINUS PELLEGRINI 
TORPEDO MARMORATA 
ECHINASTER SEPOSITUS 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
TRIGLOPORUS LAST0V1ZA 
SPARUS PAGRAS 
CONGER CONGER 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
ASTROPECTEN AARAN-TIACAS

11 98 98
97 97
96 95

1
322
73 3

72 3 554
21 10 35 4
29 886 4

7 267 48 16
25 146 68

179 11 34 10
35 210 210

11 36 23 79
36 1 112 12
50 36 1113 13

1854 5214 14
51 4115 16 21

15 56 33 916
32 20 1217 20

18 44 10 1756
39 12 1419 34
79 68 2720 17

94 81
42 23
2 5 38
91 22
34 25
38 30
43 35
82 33
58 42

421 85
.2431 

-.2112 
.3085 
.1385 

-.0825 
-.1699 
-.1374 
-.2430 

.4559 

.3316 
-.3561 
-.2504 

.3553 
-.1927 

\ .8933 -1.2302 
-<2229 
1.1323 -1.5825 

.3080 -.5215

.7072 -1.1459 
-.0432 -.0929

.4111 -.6001

.5277 -.4805

.0446 -.2370

.1467 -.3635
1.2285 -1.8752 

.4294 -.8552

.0052 -.3054

.7893 -.2010

8022 35
5223 41

24 92
25 45
26 68

8
70
78
925127

60 3328
527829

1530 98 2 92
2097 6 8831

3798 5032 46
516333 76 43
89 1939434
66 3635 95 20

36 87 58
37 94 28
38 79 59
39 90 43
40 91 49

18 92
.1791 2490

6 93
49 64

9031
88 7553 3241

41 46 6942 89
65 62395543

44 93 27
45 84 69
46 86 61
47 47 88

4169
62 52

4 96
44 84
72 47
26 37

9748 69
4749 36
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98 esp. 50 pesq, nombres (cont.)anAlisi de correspondéncies

ESPECIES ORDENACIO - FACTOR 1 -ANALISI NUMERO - 3 -
B'

NOM DE L'ESPECIEVALORS DELS FACTORS ORDENACIO
12 3 4 5

******* ******* ******* ******* ******* *** #«* *** *** ***
51 2 3 4

PAGELLUS ERYTHRINUS 
TRACHURUS TRACHURUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
SCOMBER JAPONICUS 
PAGELLUS ACARNE 
TRICHIURUS lepturus 
TRACHINUS RAOIATUS 
DARDANUS ARROSOR 
CALLIONYMUS LYRA 
TRACHINUS DRACO 
MURAENA HELENA 
DENTEX MAROCCANUS 
UMBRINA CAÑARIENSIS 
SERRANUS CABRILLA 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
PAGELLUS COUPE 1 
MATA SQUINADO 
OCTOPUS VULGARIS 
HOLOTURIDAE SP. 1 
TRIOLA LUCERNA 
SEPIA OFFICINALIS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
ALLOPATRIA OCELLATA 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
LOLIGO FORBESI 
MULLUS SURMULETUS 
OCTOPUS VULGARIS 
SPARUS EHRENBERGI 
MUSTELUS MUSTELUS 
BOOPS BOOPS 
SYNGNATHUS acus 
COLIGO VULGARIS 
RAJA unduláta 
SPARUS AURATA
sardina pilchardus 
PUNTA2Z0 PUNTAZZO 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
POMADASYS BENNETTI 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
LITHOGNATHUS MORMYRUS 
ARGYROSOMUS REGIUS 
POMATOMUS SALTATOR 
DENTEX GIBBOSUS 
SPRATTUS SPRATTUS 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
DIPLODUS ANNULARIS 
PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS 
TORPEDO TORPEDO

.3832 -.8057 50 75 91 47 79
-.0492 -.1577 51 52 96 76 34

.4140 -.7673 52 83 60 45 76

.8114 .0159 53 32 19 24 28
-.1820 -.0872 54 65 93 85 31

.7718 -1.2027 55 74 82 29 91

.2347 -.5529 56 60 95 55 66
-.0094 -.5662 57 81 64 73 67
-.0766 -.4755 58 77 46 79 61

.5148 -.7804 59 61 94 40 77
-.0594 -.2214 60 82 44 78 39
-.0937 -.0776 61 63 89 80 29

.2005 -.6496 62 66 90 59 73
1.0368 -1.5878 63 72 66 11 94
.3079 -.9352 64 73 84 50 88
.1336 -.8552 65 71 87 63 83
.1546 -.3928 66 70 67 61 57
.2142 -.8972 67 50 63 57 85

-.1424 -.2977 68 59 86 84 46
-.1269 -.3105 69 67 42 83 48

.6388 -.7806 70 53 71 35 76

.1328 -.4508 71 57 77 64 60
-.1034 -.3727 72 64 73 81 55
-.1912 -.3650 73 62 81 87 53

.2613 -.6423 74 58 68 53 72
-.1863 -.2331 75 54 76 86 40

.1026 -.3724 76 48 72 65 54
-.0432 -.2720 77 56 65 74 45
1.0785 -.9054 78 39 31 9 87
.8638 -.9717 79 42 48 19 89
.0302 -.3897 80 43 74 71 56

-.0505 -.4414 81 49 75 77 58
.0708 -.3441 82 40 57 67 49
.2532 -.3569 83 38 45 54 51
.1677 -.2567 84 37 40 60 44

-.9258 .8379 85 30 55 95 8
.7758 -.6771 86 33 22 28 74
.9768 -.8535 87 31 17 15 82
.7192 -.5764 88 29 24 30 68
.0335 .0743 89 28 30 70 26

-.5844 .6382 90 26 37 93 13
.8127 -.6249 91 27 18 22 70
.7799 -.5206 92 25 16 27 63

1.0283 -.7607 93 24 13 13 75
1.1654 -.8454 94 23 12 5 80
.8175 -.5363 95 21 14 21 65
.7028 -.4450 96 22 15 32 59

1.2423 -.9047 97 19 9 3 86
.9660 -.6274 98 18 11 16 71

(GRAN).2742
.2696
• 2642 
.2481 
.2076 
.2065
* 1415 
.1260 
.1151 
.1077 
.1073 
.0757 
.0588 
.0529 
.0372

-.0064 
-.0231 
-.0573 
-.1177 
-.1299 
-.1427 
-.1859 
-.1980 
-.2101 
-.2564 
-.2615 
-.2750 
-.2807 
-.3435 
-.3700 
-.3799 
-.3801 
-.4416 
-.5665 
-.7119 
-.8612 
-.8985 
-.9217 
-.9754 
-.9801 

-1.0505 
-1.0526 
-1.0946 
-1.1021 
-1.1152 
-1.1288 
-1.1379 
-1.1625 
-1.2045

-.6315 -.7481
-.1976 -1.0340 
-.8811 -.1806 

.6414 
-.3801 -.9614
-.6065 -.5656
-.2818 -1.0221 
-.8503 -.2110
-.7322 
-.2838 -.9825
-.8563 
-.3315 
-.3946 
-.5236 
-.5429 
-.5045 
-.5030 
-.1767 
-.2755 
-.4211 
-.2065 
-.2621 
-.3680 
-.2911 
-.2696 
-.2329 
-.1532 
-.2528 
-.0304 
-.0953 
-.0973 
-.1659 
-.0811 

.0246 

.1522 

.3680 

.3038 

.3200 

.4180 

.4456 

.5003 

.4796 

.5344 

.5390 

.5565 

.5647 

.5632 

.5839 

.6244

3114

(GRAN)

.0269

.0880 
-.6864 
-.6922 
-.2273 
-.6338 
-.6775 
-.2292 
-.2063 
-.6593 

.1586 
-.3234 
-.3870 
-.3519 
-.5627 
-.2471 
-.3866 
-.3429 
-.2227 

.3581 
-.0041 
-.3597 
-.3694 
-.1569 

.0864 

.1857 
-.0881 

• 6041 
.675 8 
.5478 
.3643 
.2571 
.6539 
.7012 
.7565 
.8212 
.7511 
.7291 
.9123 
.8747

(GRAN)

(GRAN)

(GRAN)

(PETIT)
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ANÁLISI de correspondéncies 87 esp. 50 pesq. nombres

PESQUES ORDENACIO - FACTOR 1ANAL 1SI NUMERO 4
======== = = = = = = = = = = = = =: = = ::s: = ss~ — =

PESCA V A L O R S D E L S F A C T O R S ORDENAC I O 
1 2 3 4 5

*** *#* *#* *#* ***
1 2 3 54

***■**■*{•* #««***-* *#«*«*# *#***•)*•# fc******* * # *

43 .8223 -1.4936 
*8113 -1.3574 
.6954 -.7822
.6809 -.6725
.6499 -.4619
.6435 -.3778
.5945 -.1480
.5909 -.1061
.5869 -.1387
.5680 -.0270
.5655 -.0259
.5405 -.1014
. 5384 
.5332 
. 5252 
. 5094 
.5041 
.4788 
.4573 
.4354 
.4112 
.40 54 
.4005 
.3713 
.3366 
.3290 
.3215 
.3165 
.2976 
.2938 
.2930 1.4970
.2680 
.2491 
.2478 
. 2468 
.2391 
.0652 
.0192 1.7891
.0036 
.0013 

-. 1013 
-. 1489 
-.6936 

-1.1319 
-1.2856 ' .0100
-1.4279 -.1674
-1.8128 -.3805
-1.9232 -.4426
“1.9576 -.4049
-1.9838 -.4573

.7570

.5359

.1080

.0409
-.1271
-.2764
-.3018
-.5814
-.8540
-.4750
-.5541
-.4013
-.7908
-.5856

-1.1869
-.1778
-.0117
-.6842
-.4104
-.0568
-.4624
-.3196

.3886

.5098
-.9001
-.2636
-.2754

.9432
-.8359
-.6062
2.1252
-.8361
-.7714
-.5682
-.0149
-.5932
-.4037

.4803
-.7756
-.9756
-.8279
-.9273
-.6642
-.5104
-.8910

.0487

.0920

.1685

.3434

.1934

-1.9235 
1.4869 
-.5913 

• 3783 
.8439 

-.9103 
-.3715 

.1833 

.4304 
-.3961 
-.0215 
-.1008 

.0041 

.1698 

.4191 
-.3036 

.5278 

.1592 
-.0218 

.3138 

.5222 

.0690 
-.0598 

.0603 

.1593 

.0322 
-.0885 
-.0438 
-.1664 
-.0296 
-.0136 

.1897 
-. 1798 

.0343 

.0818 
-.3971 

.0267 

.0859 

.1431 

.0381 
-.1276 

.0029 
-.0750 
-.0808 
- • 4048 

.0089 

.0516 

.0295 

.1303 

.0773

.4505 

.3187 

.1661 

.1884 
-.0296 
-.0093 
-.1255 
-.2149 
-.3092 
-.1638 
-.2461 
-.1889 
-.2278 
-.3595 
-.3588 
-.4442 
-.3019 

.2651 
-.4492 
-.4775 
— •141 4 
-.5614 
-.7251 
-.7841 
-.2209 
-.4849 
-.4757 
-.7922 
-.0247 
-.1747 

-1.1750 
-.0559 
-.1190 
-.2966 
-.5876 

.0495 
-.4601 
3.4449 
-.0784 
-.2909 
-.0763 
-.4057 

.1639 

.0368 
-.3343 
-.1177 
-.0482 
-.1068 

.1670 

.0131

1 50 2 3 50
4 5 2 49 3 14
46 3 7 11 4848 !42 4 47

5 46
5 14 7

28 14 218
44 1241 226 49
32 7 39 22

37 27
23 44

27 8 1033
31 34 45

24 29
9 38 5

18 10 34 45
30 11 33 30 31 31
39 12 26 2536 39
38 .0799

.1774

.0991

.2878

.2015

.3274

.4342

.3186

.1571

.5522

.7197

.8474

.7743

.8065

.5065
1.0734

.6203

.6662

30 2913 41 28
2 9 2714 37 34 11
36 15 29 36 50 6
20 16 25 1939 43
13 17 26 33 15 3
35 18 22 13384
19 2719 4020 32
14 1720 23 43 8

8 21 2328 28 4
26 1722 1945 24
17 23 11 747 35
15 24 2056 48

5 25 28 479 12
48 26 44 20 247
24 27 19 42 21 38
49 28 23 49 34

7 1329 16 43 41
12 12 2530 36 33
21 31 2 50 1 30

4 .6285
.4166
.6392
.8710
.5070
.9225

32 15 16 44 9
6 21 2133 39 42

23 321334 32 23
41 46 16 1735 5
16 1836 9 35 46
33 37 41 26 264

1 1 138 166
40 .6396

.7698
-.0378

.7809

.3115

.0558

1814 1439 40
34 10 3140 2249
51 3541 17 42 40
47 42 298 38 48
10 43 24 378 36
52 1044 31 3730
25 32 35 46 4745
22 1346 40 20 27
53 47 15 12 2142
50 19 1048 44

49 43
50 45

25
2 1566

11 11 189
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anAlisi de coeeespondéncies 87 esp. 50 pesq. nombres

ANÁLISI NÚMERO - 4 - ESPACIES ORDENACIÓ - FACTOR 1
S383S£33SBBBSS:£SSBSBS £ 3 3 3 3 3 S 3333333333333 3 3 3 3 3 3 3

NOM DE L'ESPECIEORDENACIÓ 
1 2 3 4 5

*** *»* *** *** ***
F A C T O R SV A L O R S D E L S

1 2 3 54******* ******* ******* ******* *******

SPRATTUS SPRATTUS 
TORPEDO TORPEDO 
PLECT0RH1NCHUS MEDITERRANEOS 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
DENTEX GIBB05US 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
ARGYROSOMUS REGIUS 
POMADASYS BENNETTI 
POMATOMUS SALTATOR 
LITHOGNATHUS MORMYRUS 
L0L1G0 VULGAR IS 
SYNGNATHUS ACUS 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
BOOPS BOOPS 
RAJA UNDULATA 
PUNTAZZa PUNTAZZO 
CALLIONYMUS LYRA 
ALLOPATR1 A OCELLATA 
OCTOPUS VULGAR IS (PETIT) 
SPARUS AURATA 
SEPIA OFFICINALIS 
MUSTELUS MUSTELUS 
LOLIGO FORBESI 
MULLUS SURMULETUS 
SPONDYLI OSOMA CANTHARUS 
OCTOPUS VULGAR IS (GRAN! 
UMBRINA CANARIENSIS 
PAGELLUS COUPE I 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHINUS DRACO 
DENTEX MAROCCANUS 
HOLOTURIDAE SP. 1 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
SPARUS EHRENBERGI 
DARDANUS ARROSOR 
MAIA SQUI NADO 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
SPARUS PAGRUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
TRACHINUS RADIATUS 
OPHIDION BARBATUM 
MURAENA HELENA 
TRACHINUS PELLEGRINI 
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA
trichiurus lepturus
ARNOGLOSSUS THORI 
SCOMBER JAPONICUS 
TORPEDO MARMORATA

8417 -1.5181 
8379 -1.4910 
8336 -1.4855 
8254 -1.5262 
8242 -1.4116 
8167 -1.4022 
B029 -1.2767 
7805 -1.1593 
7769 -1.2600 
7573 -1.0274 
6557 -.5455 
6498 -.3413 
6483 1 -.5445 
6420 -.3399 
6297 -.4212 
6014 -.3210 
6010 -.1015 
5945 -.0473 
5808 -.0910 
5699 -.2054 
5644 -.1683 
5550 -.3175 
5478 -.0370 
5392 -.1380 
5206 .0629 
5070 .1628 
4976 .0389 
4916 .1225 
4661 .2897 
4630 .5219 
4616 -.0227 
4445 .3513 
4417 .3127 
4298 -.4226 
4063 .5730 
4002 .1231 
3815 .8686 
3747 .5571 
3437 .6551 
3435 .9270 
3306 .8688 
3127 .4394 
3117 .9276 
2877 .7201 
2837 .8081 
2680 .5910 
2605 1.4453 
2570 .5733 
2514 .6528

.3822

.3829

.3610

.4625

.3235

.3602

.2961

.2500

.3239

.2964

.0641
-.0578
-.1258
-.1534
-.0180
-.2278
-.1767
-.2532
-.2036
-.0898
-.1424

.1071
-.0591
-.0824
-.0581
-.2707
-.1140
-.3068
-.4624
-.5723
-.3343
-.5033
-.1139

.1525
-.6384
-.2091
-.7075

.2068

.0572
-.7069
-.3351
-.1122
-.7307

.0263
-.4276
-.0796

-1.1005
.3461

-.2871

1.7536
1.8867
1.9753

10.6587 
.6380 
.6443 
.7660 -1.6156 
.5075 
.5676

1 86
2 85
3 84
4 87
5 83
6 82
7 81
8 79
9 80

10 78
11 76
12 62
13 75
14 61

44
29 6

11 5 1
38 87

1.8170
1.5820
1.4675
1.5000
1.5937

.5666
-.7522

15 11 3
712 6

.4876 

.4021 

.4427 

.2644 
-.0415 
-.3221 -1.0677 

1.2052 
.3766 
• 6254 
.9386 

-.1973 
. 2287 

-.1728 
.5774 

-.0398 
1.0033 
-.5971 

.3307 

.4373 
-.0415 

.7526 
-.1934 

.3842 

.1626 

.4045 

.0969 

.3237 
1.1455 

.0246 

.2805 

.0559 

.5391 

.1188 
-.0183 

.1738 
-.1948 
-.1271 
-.1590 
-.0017 
-.3327 

.0008 
-.3987 

.2841

17 12 6
18 16 7
14 15 5

1716 19
27 37 85
35 49 86

.2527
-.5697
-.1261

.1698
-.8007
-.8025
-.1368
-.1219
-.4699
-.2075
-.3788
-.4962
-.2858
-.6210
-.4768
-.1986

-1.1018
.0654

-1.2032
-.0633

-1.1853
-.1622
-.0937
-.5544

.1686
-.6714
-.6189

.1392
-.8144
-.7391

«4474
-.8032
-.3962
-.9029
1.9602
-.6504
-.2160

52 20 9
56 61 22

15 41 153266
1216 60 64 25

17 51 57 74 74
75 2718 49 65

58 42 6919 50
20 40 1655 43

6221 5354 54
1159 25 4622

23 48 38 50 84
2353 40 5524

(GRAN)37 4825 43 19
40 6366 6326

1427 50 5444
72 (GRAN)42 68 4528

78 218429 38
81 3030 26 34
70 8731 2046
79 3732 3833

33 35 49 86 24
34 67 22 1043
35 23 83 39 53

41 60 59 2636
37 11 2685 48

6624 19 1838
28 6217 3639

2940 8 84 60
7771 2941 10

3Ó 72 7342 48
7 86 14

30 76
77 51
39 82

6643
44 15 68 (GRAN)

1245 57
782146

47 3 87 1 56
22 13 64 80
18 67 47 25

48
49
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50 pesq. nombres (cont.)anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES 87 esp

ESPECIES ORDENACIO - FACTOR 1ANALISI NUMERO - 4
<stsiMSSiSi|sasaci>Bsasttss*a*KSsas2a8»sasss s a s s as as

NOM DE L'ESPECIEORDENACIO 
1 2 3 4 5

*** *** **# *** ***

F A C T O R SV A L O R S D E L S
1 2 3 4 5******* *•«•**• •••*•** ******* *******

.2489 
• 2428 
.1951 
.1795 
.1351 
.1292 
.1131 
.0550 

-.1808 
-.1705 
-.1777 
-.1883 
-.2325 
-.2433 
-.3361 
-.3646 
-.4206 
-.4257 
-.5428 
-.5774 
-.6597 
*•8523 

-1.0912 
-1.3026 
-1.4646 
-1.6370 
-1.6620 
-1.6749 
-1.7113 
-1.7e78 
-1.8549 
-1.8943 
-1.9455 
-1.9510 
-1.9600 
“2.0293 
-2.0442 
-2,0667

.6177

.8794

.4612
1.4133
1.5600

.2705

.5072
1.9701

.3396
-.5497

.7346

.6956
1.3705
.5949
.2921
.5386
.5062
.3909
.4387

1.3349
.3058
.7497

-.0332
.0048

-.1074
-.2140
-.2839
-.2328
-.3712
-.3641
-.3440
-.4646
-.4391
-.4717
-.4659
-.4766
-.5246
-.4798

-.0579 
-.5193 
-.2090 
1.3963 
2.6286 
-.0312 
-.3746 
4.0879 
-.3691 
-.0906 
-.3901 

.1255 
2.5792 
-.5950 
-.1359 

.5465 

.1788 
-.1098 

.0410 
3.0925 
-.3390 
1.6711 
-.2105 
-.4177 
-.3206 
-.2191 
-.0897 
-.2205 
-.1199 
-.0941 

.1152 
-.1482 

.0014 
-.0860 
-.0565 

.0825 
-.0988 

.2000

-.7070
-.5131
-.8539

.5256
-.0025
-.6679
-.5564

.5587
-.5034

.3753
-.7080

-1.0108
.1769
.8426

-.8756
-.7327
-.6990
-.8593
-.6756

.5657
-.8931

.0648
-.1726

-1.1850
-.7800
-.4405

.1342
-.5028

.0715

.1577

.1310

.0916

.1909

.1591

.2133

.3570

.2363

.4524

-.4325 
.1289 

-.1107 
-.1826 

.0614 

.0501 

.0130 

.1311 

.0819 

.8458 
-.0033 
-.0018 

.1283 

.0607 
-.1922 
-.0429 
-.1438 
-.4504 

.0641 

. 1405 
-.2399 

.0590 

.0384 
-.5470 
-.3672 
-.2270 

.0442 
-.2448 
-.0249 

.0464 

.0599 

.0021 

.0698 

.0621 

.0660 

.1235 

.0577 

.1786

ARNOGLOSSUS IMPERlALIS 
URANOSCOPUS SCABER 
TRIOLA LUCERNA 
SEPIA ELEGANS 
RAJA MONTAGUI 
CONGER CONGER 
EChlNASTER sepositus 
ALLOTEUTHlS subulata 
ASTROPECTEN AURANTI ACUS 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
SCYLIORHINUS CANICULA 
SPhOEROIDES CUTANEUS 
TODAROOES SAGITATUS 
SEPIETTA OWENIANA 
CITHARUS MACROLFPIOOTUS 
RAJA MlRALETUS 
ZEUS FABER 
SEPIA ORBIGNYANA 
RAJA NAEVUS 
TRACHURUS PICTURATUS 
RAJA CLAVATA 
LOPHIUS PISCATORIUS 
SCORPAENA SCROFA 
TRISOPTERUS LUSCUS 
STICHOPUS REGALIS 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
CHAUNAX PICTUS 
GALEUS MELASTOMUS 
SEPIA BERTHELOTI 
CYTTUS R0SEU5 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
PERISTEDION CATAPHRACTUM 
ARGENTINA SPHYRAENA 
SCAEURGUS UN ICIRRHUS 
ILLEX COINDETII 
LEPIDOPUS CAUDATUS 
COELORHYNCHUS COÉLORHYNCHUS 
GADICULUS ARGENTEUS

8150 19 36 69
51 9 80 58 33
52 29 59 78 65
53 70104 6
54 2 3 36 43
55 6539 33 49

2756 74 60 54
57 1 1 9 32

5758 7334 38
59 77 44 17 13

70 5960 14 75
61 83 5816 23
62 24 345 4

2 4463 20 82
7164 37 8053

7 71 64
21 68 67

65 25
66 28
67 827932 47

29 67 4168 31
69 2 8 3,16
70 7672 8136
71 13 5 35 46
72 47 61 5244
73 76 85 8345
74 7952 7369
75 52 756256
76 513058 42
77 7757 63 56
78 6165 51 33
79 5064 45 28

3180 4563 24
81 5569 55 32
82 31 3968 23

4283 71 41 27
84 70 22 4034
85 72 26 18 35

4786 74
87 73

2146
20 13 28
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anAlisi de CORRESPONDÉNCIES 103 esp. 50 pesq. pesos

ANAL ISI NÚMERO - PESQUES ORDENACIO - FACTOR5 - 1 -
======== =======================

✓
F A C T C R SV A L O R SPESCA D E L S ORDENACIO 

1 2 3 4 5
*** *** *** *** ***

21 3 54
**** ******* ******* ******* ******* *******

5.7075 -1.3210 
-.8440 .9088
-.3857 .8078

.5008 -.0142
-.3032 .5002
-.4173 .2560
-.6451 .3914
-.4207 '.1476
-.3101 .1001
-.3830 .1146
-.4770 .0759
-.2776 -.1247
-.3386 -.2630
-.3247 -.2045
-.3363 -.0345
-.3236 -.2869
-.1614 .0499
-.0906 -.1489
-.1321 -.1001
-.1937 -.3124
—.1746 —.3364
-.1694 -.3169
-.1026 -.3722
-.1473 -.3501

.0357 -.0297

.0323 .3318
-.1254 -.4794
-.1295 -.6122
-.1201 -.7445
-.0599 -.3703
-.1983 -.4629
-.0557 -.5339
-.0234 -.5377

.0599 -.1592
-.0199 
-.0327 

.1112 

.0388 
-.0177 
-.1497 

.4281 

.0356 

.0302 -.6756
-.1307 -.6651

.2822 -.1860 

.3398 -.0004

.4678 .2921

.8103 1.0455

.8686 1.1885
1*0625 1.5647

3.9215 
1.4494 
1.1861 
1.1522 
1.1009 
.7651 
.7518 
.6715 
.6116 
.4447 
.4029 
.3467 
.2141 
.2104 
.2083 
. 1972 

-.0003 
-.0486 
-.0671 
-.0870 
-.1288 
-.1370 
-.1409 
-.1527 
-.1883 
-.2088 
-.2793 
-.2939 
-.3048 
-.3516 
-.3771 
-.3829 
-.4037 
-.4243 
-.4243 
-.4383 
-.4467 
-.4827 
-.4887 
-.5262 
-.5350 
-.5421 
-.5453 
-.5956 
-.7377 
-.7403 
-.7961 

-1.0979 
-1.1227 
-1.2664

.1017 -.2188

.8934 .2752

.3365 1.1577
-.8899 .3711
-.1935 1.0926
-.0061 -.2480

.3075 -.3911
-1.1265 .5205
-.1474 -.5948
—.5734 .0186

.2899 -.3527
-1.4132 .6362
-1.5914 .5726
-1.4828 .4613
-.3047 -.5554

-1.6314 .6328
-1.1585 .4037
-1.7204 .6752
-1.1664 *1876
-1.0124 -.0652
-.5752 -.2591

.0406 -.8248
-1.3310 .1401
-.5961 -.3042

-1.3578 .3576
-.0768 -.4585

.0804 -.9821

.3056 -.6044

.3561 -.3220
-.1605 -2.2951 

.5029 1.6767
-.0521 -.7860

.2405 -.8994

.0158 -.9581
-.1257 -.7053

.1856 -1.2225 
-.2221 -.4141

.1752 -1.2610 

.2604 -.9874
•9923 1.0900

-1.0657 .3944
.2126 -.8602 
.2652 -.8849

1.1261 1.0901
.5806 -.0636
.1734 -.4923
.1798 -.2740
.4847 -.0476
.3331 .1714
.3786 .4620

22 1 1 47 2522
50 172 50 34
25 23 945 5
11 1518 384 5
52 325 38 6 3
53 11 26266 46 ;
16 117 3249 8
10 1047 12 418

2 14 379 3039
51 10 2113 3544
24 11 3115 1348

1 12 737 22 46
28 4834 13 43 9

33 14 27 47 1241
12 15 42 20 3634
47 16 40 829 49

6 17 32 16 42 13
4 18 23 23 50 6
7 19 21 43 1829

48 20 2435 30 39
23 21 27363234 ;
27 31 4122 2433
41 23 2035 4424
49 3724 2930 33

5 25 13 1619 45
46 26 15 289 34
19 27 3626 23 46
31 28 27 41 12 38
18 29 25 30846
32 30 22 31 5034
40 31 1536 48
26 32 27 4021 38
20 1933 1639 44
39 ;1134 25 25 45
21 -.6481

-.5403
-.1520
-.5022
-.6493
-.5573

.3954
-.6789

35 18 2942 39
36 36 18 4820 40
13 37 10 24 33 33
38 37 4938 12 20
29 4717 1539 43
17 40 31 49 2 5

8 41 147 7 40
15 42 17 4214 45
35 16 44 1443 43
30 128 5044 4
44 232645 9 4
28 17 21

10 19
46 8
47 6
48 4
49 3
50 2

35
14 28
43 6 223
42 192 10
45 111 7
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ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES 103 esp. 50 pesq. pesos

ANÁLISI número - ESPECIES ORDÉNACtd - FACTOR5 - 1 -
9 9 9 • SBasBKSB a a sB.

FACTORS ORDENACIO 
1 2 3 4 5

##****# ******* *•* #** *** *** ***

NOM DE L 'ESPECIEV A L O R S D E L S
51 432#*#**## *•*•••• ##**#«*

1 1 102 
2 2 101
3 3 72
4 4 85
5 26 28
6 103 14
7 101 17
8 98 IB
9 96 16

10 102 19

-.2956 
-.2116 

.4694 

.4261 

.5264 

.3371 

.3289 

.6034 
1.3686 

.1003 

.6275 

.0099 

.0197 

.7471 

.0355 
-.4964 
-.3517 
-.2295 
-.5832 
1.0772 

.3624 

.6135 

.0438 

.9568 

.6561 
-.3523 
-.4199 
-.3174 

.7713 

.5162 

.4472 
0278 
5100 

.5669 
1.6031 

.6872 
,4729 

-.4542 
,2821 
,4252 

1.2016 
,2021 

-.0140 
.2611 

-.1381 
.4166 

-.8230 
.7046 
.3908 

—,4036 
-.1025 

.3895

40 70 CAPROS APER 
CHAUNAX PICTUS 
CYTTUS ROSEUS 
GALEOS MELASTOMUS 
ARNOGLOSSUS RUEPPELU 
SEPIA BERTHELOTI 
PER ISTEDION CATAPHRACTUM 
LEPIDOTRIGLA CAVILLCNE 
STICHOPUS REGAL 1S 
MACRORAMPHOSUS GRACILIS 
TODARODES SAGITATUS 
ARGENTINA SPHYRAENA 
SCAEURGUS UNICIRRHUS 
SEPIA ORBIGNYANA 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
LEPJDOPUS CAUDATUS 
MACRORAMPHOSUS SCOLCPAX 
ILLEX COINDETII 
GADICULUS ARGENTEUS 
LOPHIUS P ISCATORIUS 
DENTEX MACROPHTHALMOS 
TRISOPTERUS LUSCUS 
TRACHURUS PICTURATUS 
RAJA MONTAGUI 
2EUS FABER
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
SEPIA ELEGANS 
SCOMBER JAPONICUS 
SPHQEROIDES CUTANEUS 
RAJA MlRALETUS 
CIThARUS MACROLEPIDOTUS
trichiurus lepturus
TRACHURUS TRACHURUS 
PAGELLUS COUPE I 
SCORPAENA SCROFA 
ALLOTEUTHIS SUBULATA 
SCYLIORHINUS CANICULA 
SEPIETTA OWENIANA 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
TRIGLA LUCERNA 
RAJA NAEVUS 
URANOSCOPUS SCABER 
TRIGLOPORUS LASTOVI2A 
MURAENA HELENA 
TRACHINUS PELLEGRINI 
RAJA CLAVATA 
DENTEX MAROCCANUS
gnathophis mystax
ASPITRIGLA OBSCURA 
LOLIGO FORBESI 
BUGLOSSJDIUM LUTEUM 
PAGELLUS ACARNE

.1792
-.1370

.3974
-.3469

.3641
1.0528

.7561

.6472

.5332

.8468
-1.5032

.3013

.6001

.0042
-.5596

.1468

.5295
-.0228
-.4003
-.8157

-1.1152
.3191

-1.0616
-.8263

-1.1778
-.0948
-.0947
-.1105

-1.4428
-1.3883
-.8803
-.6571
-.0560
-.2645

.8263
-1.6210
-1.5002
-.3350

-1.1434
-1.2044
-.8593

-1.5447
-.8036
-.5717
-.1683

-1.1521
-.0317

-1.8682
-1.4184
-.0968

-1.0220
-1.3891

4.1847 
3.5461 
2.9479 
2.5620 
1.6264 
1,5332 
1.4134 
1.3937 
1.3673 
1.3357 
1.2987 
1.2926 
1.2596 
1.1020 
1.0799 
1.0765 

.9511 

.9229 

.8187 

.8045 

.7869 

.6174 

.5918 

.5827 

.5730 

.5209 

.4853 

.3872 

.3790 

.3688 

. 3646 

.3617 

.3444 

.3188 

.3109 

.2590 

.2135 

.2073 

.1510 

.0589 

.0384 
-.0067 
-.0123 
-.0289 
-.0554 
-.0896 
-.0974 
-.1178 
-.1240 
-.1453 
-.1554 
-.1593

6.1225 -1.4203 
4.9977 -1.1708 
3.0717 -.3028
2.8241 -.4513

.4011 .4405
-.9553 1.0322
-.7886 .8678
-.6783 .8562
-.5554 .9667
-.8880 .8537
1.5008 -.5274
-.4402 .5529
-.7480 .7147
-.1158 .4181

.2602 .0654
-.2276 .2975
-.7628 .5475
-.5070 .3616
-.1755 .0948
-.0019 -.1377
-.1600 .0741
-.2178 .5706
-.2427 -.0414
-.2952 .3332
-.4574 .0707
-.5640 .1984
-.5283 .09B 7
-.4491 .0887
-.3977 -.2037
-.3436 -.0006
-.3054 .1294
-.4398 .2127
-.3744 .0629
-.3139 -.2186
-.502B -.7269
-.2582 -.1216
-.2985 -.2483

.4642 -.5375
-.2536 .0344
-.1520 .1373
-.2296 -.6229
-.2418 -.2844
-.2577 -.3028
-.2217 -.4526
—.2602 —.4606
-.1709 -.3604
-.1773 -.1609
-.0273 -.2013
-.1115 -.2708
-.0518 -.4363
-.1530 -.5213
-.0297 .0332

54 68
22 34
65 38
24 25

2 45
5 46
6 17
9 2
3 54

11 915 98 15
12 90
13 99
14 60
15 30
16 74
17 100

26 27 58
724 57

29 44 9
7246 56

34 41 84
27 10 72

18 94 32 46 69
70 42 7119 89

20 44 59 77 6
21 65 8644 44

257222 26 16
5323 77 84 55

7824 82 33 7
8925 92 45 14

97 7326 38 50
27 7795 41 4 9

7128 91 43 52
29 64 9688 8

935130 86 26
31 40 8084 36

7532 89 35 61
87 47 864833—.
85 66 62 21 (PETIT)34

99 135 93 4
57 101
68 97
92 64
48 87
39 90
97 79
70 99
71 76
86 73
87 57
74 88
62 47
63 103
69 95
84 51
90 83
50 94

1336 80
37 3283

782438
78 5039 (GRAN)

40 62 39
75 541

42 76 52
79 5943
73 5144
81 6745

4046 69
47 71 95

49 1148
4149 59

50 53 76
6651 64

52 42 (GRAN)50
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ANÁLISI DE GORRESPONDÉNCIES 103 esp. 50 pesq. pesos (cont.)

ESPECIES ORDENACIO - FACTOR 1ANAL I S I NUMERO - 5 -
BBSSSSSB

V A L 0 R S ORDENACIO 
1 2 3 4 5

*** #** «** **» ***
NOM DE L'ESPECIEF A C T 0 R SD E L S

1 2 3 5. 4####*** **»#*## #*##*** •***»*• **-»#***

58 82
67 58
77 100 
86 68 
ei 42
75 63
60 30
54 91
52 74
94 56
37 92
80 31

100 70
79 55
61 69 
36 102

TORPEDO MARMORATA 
PAGELLUS COUPEI 
OPHIDION BARBATUM 
TRACHINUS RADIATUS 
OCTOPUS VULGARIS (GRAN) 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
LOLIGO VULGAR IS 
MULLUS SURMULETUS 
SOLE IDAE MISCELLANEA ATL-6 
ARNOGLOSSUS THORI 
CALAPPA GRANULATA 
PAGELLUS ACARNE 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
SERRANOS CABRILLA 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
SPARUS PAGRUS 
SEPIA 0FF1CINALIS 
MONOCHIRUS HISPIDUS 
TRACHINUS DRACO 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
CONGER CONGER 
LITHOGNATHUS M0RMYRU5 
SYNGNATHUS ACUS 
MAIA SQUINADO 
0OOPS BOOPS 
ALLOPATRIA OCELLATA 
HOLOTURIDAE SP. 1 
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
SARDINA P1LCHARDUS 
CALLIONYMUS LYRA 
DICOLOGOGLOSSA CUNEATA 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
OCTOPUS VULGARIS (PETIT) 
PUNTA220 PUNTAZZO 
UMBRINA CAÑARIEN5IS 
MUSTELUS MUSTELUS 
POMATOMUS SALTATOR 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
RAJA UNDULATA 
POMADASYS BENNETTI 
SPARUS EHREN8ERGI 
SPARUS AURATA 
SPRATTUS SPRATTUS 
PLECTORHINCHuS MEDITERRANEUS 
D IPLODUS ANNULARIS 
DENTEX GlBBOSUS 
ARGYROSOMUS REGI US 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
TORPEDO TORPEDO

60-.0175
-.1194
-.0811
-.1676
-.1607
-¿1036
-.0837

.0244

.0650
-.0764

.3027
-.0482
-.1524
-.0358

.0187

.2323
-.0100
-.0521
-.0163

.3306

.4554

.5642

.0434

.1796

.0252
-.0220

.2389

.0107

.0381
-.1701

.0678

.2071

.1858

.2637

.6758

.5917

.6571

.6612

.5513

.6990

.7010

.8710

.7952

.9348
1.0495
1.0501
1.0360
1.1110
1.1472
1.1804
1.1971

-.1652 
-.1738 
-.1833 
-.2091 
-.2141 
-.2196 
-.2350 
-.2395 
-.2572 
-.2738 

2750 
-.2757 

3144 
-.3271 

3425 
-.3432 
-.3942 
—.4096 
-.4171 

4257 
-.4342 
-.4482 
-.4559 
-.4614 
-.4647 
-.4711 
-.4949 
-.5261 
-.5288 
-.5435 
-.5624 
-.6058 
-.6341 
-.6801 
-.6954 

7516 
8410 

-.8743 
-.9033 
-.9581 

-1.0104 
-1.1248 
-1.1261 
-1.1743 
-1.2333 
-1.2446 
-1.2767 
-1.3152 
-1.3588 
-1.3836 
-1.3959

-.1251
-.2218
-.3836
-.4968
-.4133
-.3756
-.1399
-.0424
-.0214
-.6032

.2040
-.4120
-.8535
-.3851
-.1531

.2091
-.3844
-.4278
-.5048

.8227

.4003
1.3351
-.3142
-.0750
-.3801
-.6108
-.4230
-.6358
-.6091
-.7135
-.5429

.0335
-.2073
-.0436
1.2165
.7231

1.0606
1.0808
.3684

1.0096
.7792

1.1851
.7648

1.3210
1.6591
1.5106
1.4537
1.6708
1.6799
1.7541
1.7933

-.0165
-.0483

.7324
-.5007
-.7781
-.4876
-.7187

.3078
-.0281
-.4850

.5338

47-.9896 
-.1974 

-1.5992 
-.3740 

.0510 
-.2767 

.2753 
-1.2296 
-.5749 
-.1619 

-1.3515
.2709 -1.3366 

.4891

53
63 (GRAN I6154
1055 56
856756
9457 66
825858
935759
474160
623761
8162 55
242863
99 (PETIT)5264
31-.3907 

-.1616 -.5915
-.3837 -.5323

-1.6493 
-.2264 -.4890
-.1986 r2•9929 
-.1132 -.6867

. 5875 

.3807 

.7039

6365
905166
88 (GRAN)4267— .
18.5898 3268

60 83784569
59 1038370 54

92538971 46
17 1920.4453

-1.0757
2772•* »

85 43302573
16 12.4592 

.4256 -.5321
-.3726 -.4752

.2276 -1.1020 

.3234 -1.0147 

.0174 -.3788

.2429 -1.8077 

.2954 -.6646
1.1049 1.3649
.2553 -1.6420 

-.0047 -1.8761 
.2678 -1.2410 
.4424 
.4132 

-.8922 
-.3524 
-.2302 

.2382 

.3781 

.1792 

.2966 

.5644 

.2531 

.4059 

.2109 

.4685 

.4687 

.4960 

.5086 

.4952

82274
8719733875

56 67 793576
37 97764077
25 96964878

7482 433179
35 101 (PETIT!9860 43
29 91953981

1 368 10382
33 100933683

10249 453384
(PETIT)98326585 34

18 8055-.4844 
.5140 
.4922 
.5036 
.4596 

-.3938 
-.1157 
-.0884 

.1533 
1.2192 

.2973 

.4404 

.5156 

.2998 

.4723 

.5596 

.5788 

.5551

2986
20 281087 18
81 30232188

2966132089
61 35121990
36 75312391
23 66151792
39 64'211693
28 53111494

22 8 41595
34 4991396
21 3751197
38 2761098
15 4871299
14 334ZOO 9

3 12 22 
2 11 20 
1 13 23

8101
7102
6103
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anAlisi de correspondéncies 91 esp. 50 pesq. pesos

!

ANAL ISI NÚMERO - PESQUES ORDENACIO - FACTOR 16 -
s:=::=:r:r=::rrs:s=:=:s:s: = :=:s s := s s

✓
PESCA V A L O R S F A C T O R SD E L S ORDENACIO 

1 2 3 4 5
*** *** *** *** ***

1 2 3 54
**** ******* ******* ******* ******* *******

2.2998 
2.1252 
1.8844 
1.8017 
1.7729 
1.6597 
.8903 
.7260 
.7173 
.4600 
. 3267 
.2980 
.2947 
.2862 
.0541 
.0451 

-.0326 
-.0859 
-.0936 
-.0995 
-.1112 
-.1260 
-.188? 
-.2136 
-.2195 
-.2421 
-.2491 
-.3372 
-.3396 
-.3450 
-.3562 
-.3661 
-.4096 
-.4310 
-.4418 
-.4486 
-.4503 
-.4808 
-.5101 
-.5669 
-.5801 
-.5867 
-.5938 
-.6266 
-.6866 
-.6993 
-.7287 
-.7930 
-.8622 

-1.1501

2 .7452
.8582

1.0184
.4921
.6906
.4233
.0844

-.1506
-.5529
-.4247
-.7811
-.3636
-.6863
-.7420
-.2851
-.3814
-.3484
-.6074
-.5181
-.6580
-.6756
-.5995
-.6502
-.5214
-.7046

.0538
-.5580
-.5954
-.6798
-.5894
-.6738
-.5285
-.6688
-.6402
-.8503
-.8404
-.7831
-.8097
-.7082
-.5418

.0955

.1543

.7015
-.3027
-.8662

.3350
-.0410

.6117
1.0816
1.8025

.0953 4.0589
.0171 

-1.7682 
1.3392 
-.4457 
2.4436 
1.2431 
-.0027 

.7308 
-.2110 
-.2736 
-.1192 
-.4498 
-.3345 
-.1083 
-.1602 
-.2754 
-.3986 
-.1403 
-.1055 
-.3395 
-.2152 
-.1431 
-.0109 
-.2574 
-.3249 
-.2031 
-.1329 
-.0558 

.1384 

.1444 
-.0690 

.1884 

.1360 

.1070 

.1052 

.5277 

.2753 

.1827 

.3184 
-.0138 
-.0494 
-.3361 

.3348 

.4938 

.1628 
«3574 
® 0914 
. 0944 
.2328

-.3137
.0245
.0904

-.1108
-.0774
-.4352
-.0621

.1948

.3538
-.1058
-.2153
-.1271
-.3899
-.2451
-.2588

.0963
-.0056
-.5660

.2121

.2094
-.0115
-.0296

.5214

.2938
-.4427
-.4361

.0110
-.0139

.3873

.3894

.4902
-.0955

.1514

.3174

.8660

.8019
1.6926
1.2841
.7665
.4870
.0905

-.0838
-.4214

.6547
-4.1764
-.2303

.6735
-.0292

.0537

.1145

291 15 43
¡50 .5661 

1.0526 
.1301 
.2732 

-.4453 
-.2706 
-.2520 

-1.1328 
-.7328 
-.7660 
-.9441 
-.5556 
-.7774 
-.9299 
-.5599 
-.4962 
-.3355 
-.1647 

.0717 
-.1584 
-.0533 

.2028 

. 1995 

.2169 
-1.0400 

.7915 

.3055 

.5959 

.5092 

.6570 

.3804 

.7994 

.6761 

.8565 

.8611 
1.5089 
1.2843 
1.0185 
1.1397 
.3692 
.0945 

-.7803 
1.1864 
2.2867 

.4782 

.9414 

. 1001 

.2377 
-.0801

162 4 23 25 !25 50 233 3 6
53 274 9 3 37
52 7 225 48 33
11 10 396 462
22 14 377 324
51 17 368 24 18
10 28 50 139 5

1 23 3810 4 3 36
4 7 11 45 44 41 39
40 12 21 48 32 38
33 13 41 41 49 44
34 14 45 4444 41

4 1815 47 31 42
6 22 4216 2136
7 20 40 4217 27

41 383318 47 49
12 2419 35 34 16
16 20 36 31 30 17
48 21 3 439 2846
49 32 3122 32 39
23 35 2523 35 8
24 24 25 26 25 15
21 42 2425 40 48

5 15 4726 49 43
30 27 12 3729 26
15 2128 31 33 29
26 29 40

30 30
15 28 12

35 17 17 11
18 31 38 14 16 9
17 32 26 19 29 35
20 33 37 11

34 34 13
13 19

27 18 14
19 35 49 10 19 3
29 936 48 20 4

3738 246 16
36 4738 23 11
31 39 43 7 514 !
39 2740 5 10 10
14 41 13 20 26 22
13 2742 12 30 34

8 43 6 4 5 4546
43 4 ' 919 744
32 50 145 7 50
46 1146 18 15 40
44 47 16 8 8 6
28 48 8 28 22 

2 23 21
1 33 12

30
42 49 24
45 50 20
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anAlisi de correspondéncies 91 esp. 50 pesq. pesos

ANAL ISI NÚMERO - 6 - ESPÉCIES OROENACld - FACTOR 1 -
BSSSZ&BSSK*B=3=BCBSBB SSBBBSSS SSSSSBBSBSBSaESBBSBBXSS

VALORS DELS FACTORS ORDENACIO
1 2 3 4 5******* ******* ******* ******* ******* **« *** *** *** ***

NOM DE L'ESPÉCIE
1 2 3 4 5

LEPIDOPUS CAUDATUS 
GAOICULUS ARGENTEUS 
ARGENTINA SPHYRAENA 
SCAEURGUS UNICIRRHUS 
SEPIA BERTHELOTI 
STICHOPUS REGAL IS 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
LEPIDOTRIGLA CAVILLCNE 
PERISTEDION CATAPHRACTUM 
ILLEX C01NDETII 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
LOPHIUS PISCATORIOS 
SEPIA ORBIGNYANA 
TRISOPTERUS LUSCUS 
SCORPAENA SCROFA 
RAJA MONTAGUI 
ZEUS FABER
DENTEX MACROPHTHALMUS 
PAGELLUS COUPEI 
CITHARUS MACROLFPIDOTUS 
SPHOEROIDES CUTANEUS 
TODARODES SAGITATUS 
RAJA MIRALETUS 
RAJA NAEVUS 
ALLOTEUTHIS SUBULATA 
SEPIETTA OWENIANA 
SCYLIORHINUS CANICULA 
TRIOLA LUCERNA 
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS 
MURAENA HELENA 
RAJA CLAVATA 
URANOSCOPUS SCABER 
TRICHIURUS LEPTURUS 
L I THOGNATHUS MORMYRUS 
SEPIA ELEGANS 
GNATHOPHis mystax 
ASPITRIGLA OBSCURA 
SC0M8ER JAPONICUS 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
TORPEDO MARMORATA 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
OPHIDION BARBATUM 
PAGELLUS ACARNE 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
MULLUS SURMULETUS 
PAGELLUS ACARNE 
TRACHINUS PELLE6RINI 
LOLIGO F0RBES1

2.5331 
2.5071 
2.2965 
2.2667 
2.1642 
2.1710 
2.1557 
2.1527 
2.1143 
2.1014 
1.7962 
1.2009 
1.1351 
1.0616 
1.0505 
.9269 
. 7236 
.7152 
.6253 
.6160 
.6112 
. 5380 
.5206 
.3761 
.3773 
.2675 
.2548 
.1631 
.0844 
.0800 
.0378 
.0056 

-.0319 
-.0320 
-.0422 
-.0654 
-.0659 
-.0737 
-.0800 
-.0837 
-.1134 
-.1161 
-.1241 
-.1242 
-.1485 
-.1545 
-.1642 
-.1771 
-.1764

-.3155 
-.4896 
-.1519 
-.0625 

.0583 

.1012 
-.0545 

.0469 

.0745 
-.1661 
-.3170 
-.1743 

.1154 

.2529 
-.0876 
-.0142 

.1879 

.5082 
-.8721 

.2351 
-.0183 
-.1928 

.0976 
-.2016 
-.0605 
-.1304 
-.3181 

.2110 

.0152 

.4342 
-.1140 
-.1680 

• 2231 
.1628 
.0560 

-.4880 
-.2288 

.2926 
-.7261 

.2739 
-.4601 

.0518 
-.4211 
-.1216 

.6638 
-.0253 
1.9565 
-.0537 

.2695

1 75.9351
.8479
.8132
.8408
.8788

1.1632
.9568
.9116
.8144
.6414
.5049
.0786
.2923
.7192
.0677
.2575

-.4801
-.5635
-.1757
-.1654
-.5630
-.3269
-.3889
-.3690
-.4779
-.2960
-.7026
-.4207
-.3874
-.5361
-.4461
-.7397
-.6295
1.2936
-.7796
-.1909
-.4074
-.6662
-.7221
-.7103
-.1649
-.6521
-.3418
-.1488
-.6225
-.2088
-.6804
-.6550
-.5249

.2780 
-.0170 

.2449 

.4616 

.6506 
1.1783 

. 7013 

.6896 

. 5432 

.0908 
-.2032
-.4658 

.4619 
1.2669 
-.4565 

.0494 
-.9365 
-.9731 

.8251 
-.1421 
-.9263 
-.8839 
-.8200 
-.9695 
-.7747 

.2173 
-.5975 
-.6875 
-.4795 

. 0038 
-.5601 
-.4023 
-.3539 

.6966 
-.0150 

-1.1111 
-.6481 

.0220 
-.1186 
-.0156 
-.2618 
-.2562 
-.9082 
-.7117 

.4857 
-.4350 
1.8282 

.0608 

.3974

4.1578
5.3628
2.1953

.9735

.0029
-1.8779

.4835
-.3000

.0448
2.4596
2.4901

.1829
-1.0165
-1.4558
-.0943

-1.1893
.3966
.9694

-.9814
-.4015
-.0143

.2558

.0672
-.1085
-.2573
1.0409
-.3806

.1230
-.3903
-.3314
-.3278
-.5134
-.1960
-.6356
-.1974
-.1986
-.2231
-.0111
-.3788
-.1484
-.3098
-.3245
-.2958
-.1876

.0338

.0691

.1993
-.2376

.1702

18 34 2
2 22 1 8556
3 25 36 5 66

23 29 7 60
21 21 48 43

4
5

12 91 356 8
7 17 17 13 58
8 20 19 72 49
9 2324 46 40

10 28 43 674
11 29 3 7763
12 7236 32 69

28 3413 33 88
90 1814 726

7015 37 6156
34 47 89 5316

17 15 2762 87
117018 89 8

(PETITI8742 1419 89
82 2020 41 60

5469 86 5121
7022 2449 84

55 81 3623 43
57 7152 8824

61 80 69 5925
39 6526 46 6

80 7827 7582
77 37 2428 58

(GRAN)73 8129 5054
1230 68 52 76

31 59 74 75 63
86 6832 84 68
75 66 61 2233
10 8618 2934

6288 54 4535
90 6343 8436

57 76
79 48
84 59

7237 64
50 1538
7939 88

1683 55 5940
41 40 65 73

64 74
85 71
78 60
26 47

44 69 41
3 29

44 66
32 34

83
7742 46
5043 82

(GRAN)44 39 64
7345 9

5546
47 81
48 78
49 67

(PETITI2
57
17
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anAlisx de correspondéncies 91 esp. 50 pesq. pesos (cont.)

ANALISI NUMERO - ESPECIES ORDENACIO - FACTOR 1 -6 -
siiscstssikSBs: sssBssBKsaasssaaaaassKaaasassas

NOM OE L'ESPECIEV A L O R S FACTORS ORDENACIO 
12 3 4 5

******* *** *** *** *** ***

D E L S
1 52 3 4.****«*» •*««**» ***,,«» *******

70 TRACHINUS RADIATUS 
DENTEX MAROCCANUS 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
PAGELLUS COUPE I 
CALAPPA GRANULATA 
SERRANUS CABRILLA 
OCTOPUS VULGAR I S (GRAN) 
PUNTAZZO PUNTAZZO 
SEPIA OFFICINALIS 
SPARUS PAGRUS 
SPONOYLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
LOLIGO VULGARIS 
MAIA SQUINADO 
HOLOTURIDAE SP. 1 
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS 
CALLIONYMUS LYRA 
ALLOPATRIA OCELLATA 
CONGER CONGER 
SYNGNATHUS ACUS
boops eoops
SPONDYLI OSOMA CANTHARUS 
OCTOPUS VULGAR IS (PETIT) 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
POMATOMUS SALTATOR 
MONOCHIRUS HISPIDUS 
UMBRINA CANARIENSIS 
MUSTELUS MUSTELUS 
SPARUS EHRENBERGI 
DICOLOGOGLOSSA CUNEATA 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
ARNOGLOSSUS TH0R1 
RAJA UNDULATA 
SPARUS AURATA 
POMADASYS BENNETTI 
PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS 
DENTEX GIBBOSUS 
TORPEDO TORPEDO 
SPRAT TUS SPRATTUS 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
ARGYROSOMUS REGIUS

5650 85 58
51 64 16

-.0335 
.8735 

-.0048 
-.1116 

.0639 
-.5371 

.8396 

.7303 

.1419 

.2295 
-.5691 
-.2935 
-.3157 
-.2407 

.2195 
-.0042 
2.2051 
1.8789 

.3536 
-.4050 

.7810 

.4274 
1.3624 

.6650 

.1532 

.1187 
-5.1483 
-.3662 

.0492 

.0570

-.1810
-.1964
-.2413
-.2681
-.2772
-.3072
-.3118
-.3816
-.3863
-.3906
-.3922
-.4186
-.4689,
-.4840
-.4916
-.4919
-.5345
-.5622

-.7249 -.0475
-.5080 
1.0394 
-.6009 -.0328
-.3869 

.4549 -.8257
.5407 
.6894 
.4188 
.4876

-.2777 
.1877 
.1012 

-.2550 
-.1342 
-.5295 

.2310 

.0680 
-.3740 
-.0259 
-.4565 
-.0831 
-.0262 

.1271 

.0633 
-.0170 

.6064 

.6410 

.2048 
-.2495 

.3170 

.2534 

.5199 

.2773 
-.0060 

.0542 

.6402 
-.2310 

.1041 

.1771 

.4707 -2.8234 
.2464 
.4006 
.0973 
.0844 
.0490 
.0676 
.1892 
.1417 
.0797 
.1819 
.2074

31 5.7403
.1184 40 524252 14

57 68 6253 71
(GRAN)4258335354.3161

82 85 8655 30
24 26 656 74-.6282 

-.7584 
1.3225 
-.5177 

.4014 —1•1644 
-.3053 
-.4989 
-.5128 
-.1188 
-.3114 
-.9891 
-.8252 
-.6757 

.6489 
-.3926 
-.4480 
-.6107 
-.3505 

.1589

42 857 87 20
78 313058 9
5325 2159 66
83 8760 32 91

7437 55 (GRAN)4761.2324 
.5631 
.7685 
.2458 
.4174 

1.8768 
1.7877 
1.1235 
-.8709 

.9968 
1.044 6 
1.5481 
.9840 
.4790 

-.1433 
2.7521
-.7384 
-.3754 
-.4625 
1.8118 
. 8782 
. 2299 
.1554 
.1482 
.0561 

-.1657 
.0508 
.0094 
.0214 
.0059 
.0020

54 762262 63
7315 3663, 65
2335 443864

52 513165 48
11 1 (PETIT)90 266

9 367 89 5
28 1480 968-.5683 

-.5745 
-.6023 
-.6313 
-.6352 
-.6365 
-.6833 
-.7093 
-.7582 -1.0093 
-.7634 
-.7825 
-.8079 
-.8168 
-.8262 
-.8975 
-.9310

816727 8369
711 1870 56

2510 1371 60
12 (PETIT)72 72 6 4

1012 2373 51
27 49 3074 35
61 45 3375 19.9209

10 91176 91
65 797977 161.0008

1.1138
1.4060
-.2791

.4180
-.6372
1.0088
1.2720
1.5053
1.8141
1.9071
1.9985
1.9297
2.0086
1.9898

39 476778 13
71 3379 448

901480 45 4
1913 1681 31.3458

-.3558
.1470
.1215
.2125
.1941
,3060
.2797
.3169
.3128
.3263

77 803882 76
3735401583

38 38411184-.9495
-1.0986
-1.1656
-1.2303
-1.2366
-1.2380
-1.2536
-1.2625

27 487 4585
30 416286 6

87 21 26465
22 3250288
19 394989 4
20 2851190
17 255391 3
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anAlisi de correspondéncies 77 esp. 43 pesq. nombres

✓
ANAL ISI NUMERO - PESQUES ORDENACI O - FACTOR7 - 1 -

rszss::: s s s s = =: = = = = = = =: = = =: = = == = = s
/PESCA V A L O R S D E L S F A C T 0 R S ORDENACIO 

1 2 3 4 5
*** *** *** *** #**

1 2 3 4 5
**** ******* ******* ******* ******* *******

41 1.7172 -1.5888 
1.6723 “1.5071 
1.6397 -1.5450 
1.4651 -1.0869 
1.2015 
1.1327 
.9938 
.9412 
.9298 
.9252 
.9141 
.8957 
. 8259 
.7638 
. 7428 
.7260 
.6112 
.5874 
. 5761 
.5253 
.4916 
.4742 
.4586 
.3949 
.3832 
.3157 
.2919 
.2896 
.2233 
. 1966 
. 1816 
. 1203 
.1196 
.0623 
.0073 

-.1062 
-.1816 
-.3252 
-.4095 
-.5007 
-.8799 
-.9782 

“1.1240

-.2707
-.3621
-.3157

.1297

.1173
-.1283
2.4505
-.4723
2.2166

.0191

.0774
1.4284
-.2027
4.3095

.0123

.0331
1.3989
-.6924
-.2770

.6970
-.6198
-.4530
-.3812

.5800

.3518

.4537

.4968

.6859

.5818
-.1764

.6167
-.0173

.6534

.2991
-.2443

.1812

.2028

.2927

.0510
-.1091

.5599

.0507
-.5824

.3887 

.4258 

.4244 

.0496 
-.3554 

.0978 
-1.4219 

.0343 
-1.4594 

.2597 
-.2953 

“1.1152 
.0658 

-2.3822 
-.3522 
-.5874 

“1.1635 
-.4572 
-.8472 
-.3772 

.0026 
-.1002 
-.0975 
-.1522 
-.4042 
-.5889 
“.1841 
-.3600 
-.2212 
-.2733 
-.2146 

.0898 
-.7705 

.3033 
-.2571 

. 5055 
-.2282 

.8578 
-.6883 
-.7519 
1.0591 
.1962 

-1.0248

.1888 

.2244 
-.0713 

.1160 
-.1522 
-.1655 

.9791 

. 1427 

.7858 
-.0978 

.2289 
-.2346 
-.3731 
1.4493 

.0695 
-.3220 

.2553 
. .0313 

-1.0518 
-2.4346 

.4173 

.3674 

. 1315 
-2.4448 
-.4942 

-3.9224 
-2.4867 
-2.5573 
-2.5021 
-.2264 

-2.6740 
-1.0144 

.0208 
-.7046 
-.2133 
-.3320 

-1.7212 
.0170 

-.8917 
-.7533 

.1548 

.1363 

.1683

1 43 6 34 
4 37

9
1 2 41 8

21 3 42 5 2036
48 4 40 13 1520
47 -.1243

-.5173
.0917
.1665
.1535

-.5427
.2701
.1717

-.2232
.2002
.6867
.6957
.6242

1.4032
1.2390
.0295

1.1280
1.1365
1.0376
-.0021

.4590

.4866

.1519

.2615

.2856

.6938

.2703

.6643

.2402

.4233

.3805

.5392

.1279

.4275
-.1736
-.4196
-.1247
-.3671
-.7173

27315 21 22
17 106 37 30 23

5 7 28 41 2 2
51 8 24 14 40 12

4 9 25 42 3 3
49 10 838 26 21
33 11 19 25 22 7
40 12 23 39 264
32 13 1234 32 29

8 14 22 4 3 1 1
34 15 26 278 16
23 3216 25 276

7 17 4010 5 6
10 18 311 174 3
38 3719 352 35
26 20 29 29

21 4 15
376

16 42 4
12 22 173 39 5
24 23 165 38 14
15 24 30 18 11 38
13 25 30 15 3013
36 26 12 

27 26
33 14 43

20 19 13 39
35 28 20 28 

17 21
7 ,41

10 4029 29
39 24 31 2530 7
30 31 18 20 9 42
31 32 9 11 28 34

6 2133 36 8 18
19 34 15 7 16 31
46 35 16 23 33 24
27 36 11 3 2819
44 37 27 22 18 36
18 38 14 2 17 19
28 39 34 23 3'333
14 40 36 35 29 32
42 41 32 1 12 11
43 42 9 1335 24
45 43 39 38 41 10

I



-41 6-

anAlisi de correspondéncies 77 esp. 43 pesq. nombres

ANALISI NÚMERO - 7 - ESPECIES ORDENACIó' - FACTOR 1 -
BSBKSKSKSBSSttaSBSXXKX BassBassBvsasssBasBKBsac8«SKBSBS

NOM DE L'ESPECIEORDENACI Ó 
1 2 3 4 5

*** *** *** *•* ***

V A L O R S D E L S F A C T O R S
1 2 3 54

******* ******* ******* ******* *******

TRACHURUS PICTURATUS 
ALLOTEUTH1S SUBULATA 
TODARODES SAGITATUS 
BUGLOSS1DIUM LUTEUM 
ARNOGLOSSUS THORI 
RAJA MONTAGUt 
SEPIA ELEGANS 
SEPIETTA OWENIANA 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
TRICHIURUS LEPTURUS 
OPHIOION BARBATUM 
GNATHOPHIS MYSTAX 
SCYLIORHINUS CANICULA 
TORPEDO MARMORATA 
TRACHINUS PELLEGRINI 
RAJA NAEVUS 
URANOSCOPUS SCABER 
CALAPPA GRANULATA 
TRIGLOPORUS LASTOVI2A 
SPHOEROIDES CUTANEUS 
RAJA MIRALETUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
CITHARUS MACROLEPIDOTUS 
ZEUS FABER 
TRACHINUS RADIATUS 
PAGELLUS ERYTHR1 ÑUS 
TRACHINUS DRACO 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
ARNOGLOSSUS IMPERIALtS 
PAGELLUS ACARNE 
DARDANUS ARROSOR 
ECHINASTER SEPOSITUS 
SCOMBER JAPON I CUS 
CONGER CONGER 
UMBRINA CAÑAR IENSIS 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
DENTEX MAROCCANUS 
PAGELLUS COUPE I 
CALLIONYMUS LYRA 
MURAENA HELENA 
HOLOTURidae sp. 1 
OCTOPUS VULGAR IS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
MAIA SQUlNADO 
SEPIA OFFICINALIS

1.8178 -1.7924 
1.7155 -1.6927 
1.6327 -1.3324 
1.6197 -1.3963 
1.5328 -1.4408 
1.3968 -.8177
1.2963 -.5583
1.2043 -.7342
1.1990 
1.1844 
1.1662 
1.0975 
1.Q951 
1.0786 -.2853
1.0521 -.0462
1.0082 

.9984 

.9747 

.9723 

.9676 

.9576 

.8160 

.7815 

.7290 

.6807 

.6798 

.6627 -.2239

.6579 1.4368

.6409 1.0669

.6213 

.5984 -.1443

.5530 

.4805 

.4785 

.4644 

.4471 

.4065 

.3940 

.3841 

.3666 

.3656 

.3596 

.2236 

.1683 

.1558 

. 1348 

.1106

-.4378 
-.4318 

.4085 
-.2774 
-.3221 

.3980 
-.6325 

.0403 

.4588 

.8970 
2.5026 
2.9606 

.1294 
1.3774 
-.2708 
1.8239 
4.8834 
4.5183 

.1973 
-.1938 
-.0622 
1.2020 
-.1588 
-.3383 

.6848 -2.1173 

.7309 

.1344 
-.6850 
-.5871 
1.7421 

.4326 -2.1374 

.6097 
-.5594 
1.0000 
4.1306

.3711

.1513

.5704

.1423
-.2160

.4932

.2969
-.0980

.0265

.4226
1.0272
1.1974

.1309

.3244

.1312

.2765
1.8919
1.7042
.1675
.0970
.3325

-.0374
.0045
.1943

77.5259 
.5410 

-.0625 
.3539 
.3983 

-.1953 
.3431 

-.0066 
-.5825 -.2031
-.2371 -.6371
-.1725 -1.4359 

.0086 -1.7328 

.0608 -.3421
-.8174 

.0190 
.1756 -1.2912 
.0188 -2.5645 
.0767 -2.4103 
.1646 -.3382
.4974 -.3520
.5635 -.5357
.0361 -.8569
.4695 -.4590
.9767 -.5013
.0248 -.3210
.6219 -.7862

-.0662 
-.6997 
-.0897 

.4457 -1.4266 
-.2260 

.7087 -.7938

.8816 

.7953 -1.0277 

.1054 -2.1692 

.4851 -.7324
1.0179 

.4893 -.5678

.5759 -.4626

.1299 -.3304

.9764 -.8386

.6167 -.0490
-.2230 -.1243

.5375 -.0368

.2098 -.1329

.2230 -.7362

.3013 -.3488

1 65 154
2 76 3 64 30

73 173 29 8
744 6 56 31
755 5 59 50
72 246 31 10

7 58 7 72 19
478 69 13 46

609 2 5 26 39
10 52 1145 12

48 7211 5 5
7412 41 4 4

37 4213 33 34
14 1753 53 8
15 45 559 33
16 29 669 20

7717 40 1 1
18 35 76 2 2

3019 32 38 29
371520 36 54

21 12 41 49 16
38 57 9 41

52 40
22
23 18 38

274 40 6024
7239 29 1525

.4221
-.8691
-.3745

.5663

.4424

9 (GRAN)26 51 13 13
27 50 18 41 59

1 76 5228 46
29 2 19 70 9

i GRAN)19 771 1130
2747 7331 28

8 52.1235 
.3849 
.8810 

1.5104 
.4054 -3.9185 

.3105 
.6506 -3,8336 
.1246 -3.2036 
.1293 -.4637

-.1265 -2.0277 
.4901 -.0463
.3788 -.8818
.1780 -1.3360 
.4855 -1.8176 
.2976 -1.1916 
.2073 -1.7438

32 19 36
8 69 14.1661 33 6

34 7 1063 6
7535 34 33

17 773036 48
37 10 67.0176 -.4601 3 18

761738 16 43
7539 11 39 44

(GRAN)40 32 31 5 343
•5 7041 54 51

42 10 16 24 42
34 60
40 66
25 69

43 49 21
(GRAN)14 1444

28 2245
27 49 35 6446
21 35 36 6847
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anAlisi de correspondéncies 77 esp. 43 pesq. nombres (cont.)

ESPECIES ORDENACI0 - FACTOR 1 -ANALISI NUMERO 7 -
«S5SSSSSVS aaaaaaaa SKS«3«8S2S8SSM8CBBa aaaasasasaa

NOM DE L'ESPECIEF A C T 0 R S ORDENACIO 
1 2 3 A 5

V A L 0 R S D E L S
51 2 3 4******* ******* ******* ******* ******* *** *** *** *** ***

trigla lucerna
ALLOPATRI A OCELLATA 
ASTROPECTEN AURANTIACUS 
SPONDYL1 OSOMA CANTHARUS 
POMATOMUS SALTATOR 
OCTOPUS VULGARIS 
LOLIGO FORBESI 
MULLUS SURMULETUS 
SYNGNATHUS ACUS 
SPARUS PAGRUS 
MUSTELUS MUSTELUS 
BOOPS BOOPS
MYSTRIOPHIS rostellatus 
LOLIGO VULGAR 1S 
RAJA UNDULATA 
SPARUS EHRENBERGI 
SARDINA PILCHARDUS 
PUNTAZ20 PUNTAZZO 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
POMADASYS BENNETTI 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
SPARUS AURATA 
LITHOGNATHUS mormyrus 
ARGYROSOMUS REGIUS 
DENTEX GIBBOSUS 
SPRATTUS SPRATTUS 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
DIPLODUS ANNULARIS 
PLECTORHlNCHUS MED ITERRANEUS 
TORPEDO TORPEDO

22 61 23 4 8-.1589 
-2.2672 
-.6042 

-1.0417 
-.6513 

-1.1173 
-1.2385 
-.3233 

-2.0731 
-.0518 

.5843 
-1.5773 

. 185Q 
-1.0586 
-.6204 
-.1801 

.1294 
-.6173 
-.6434 
-.0672 

.0838 
-.1250 

.2298 

.2384 
-.0558 

.1945 

.1954 

.1365 

.2176 

.2605

48. 1092 
.1042 
.0591 
.0567 
.0257 
.0243 
.0243 

-.0245 
-.1019 
-.1253 

■ -.1263
7*1392 
-.1863 
-.2000 
-.3565 
-.5414 
-.7793 
-.7799 
-.8073 
-.9013 
-.9190 
-.9977 

-1.0037 
-1.0615 
-1.0703 
-1.0913 
-1.1051 
-1.1119 
-1.1436 
-1.1995

.2751 -.9679

.4080 -.0370
-.0328 -.9722

.1397 -.5991

.5442 -.5388

.1211 -.1103

.2538 

.2486 -.3483

.2349 -.1707
-.3329 -1,4712 
-.0288 -1.2509 

.2578 -.2052
-.6864 -.7287

.0728 -.2105
-.1295 -.3894
-.2367 -.3229
-.0034 1.1130
-.5745 -.9378
-.6300 -1.1751 
-.5098 
-.3681 
-.6006 
-.3035 
-.6376 -.8563
-.6740 -1.1450 
-.7210 -1.2875 
-.6780 -.8829
-.6664 -.7495
-.8053 -1.3965 
-.7809 -1.0353

.5186

.3823

.6581

.7075
-.1611

.1926

.4147

.7470

.2026

.6115

.5550

.0806
-.6423
-.0157

.0842

.5574

.5466
-.2878
-.4034
-.2957
-.0628
-.4573

.3949
-.3793
-.6580
-.7858
-.5019
-.4313
-.6594
-.6266

7449 1520 33
50 44 62
51 31 44
52 13 42

5416
(GRAN)6114

5853
(PETITI33 20 6353 39

24 12 28.0111 54 65
25 34 12 5155

23 37 712656
57 7355 18 43

67 21
26 46
47 73
27 48
37 45
30 20

758 43
59 23 67
60 67 28
61 36 62
62 5646

5163 49
42 1 22 3564

60 57
66 62

5565 59
66 62 57

57 5567 58 45-.8401
.0171

-.9216
.7490

56 11 50 3868
61 59 66 4769

2 233270 54
66 61 2271 63

7472 65 65 44
68 77 2673 68

255874 66 68
50 63 3275 64

71 70 2476 75
70 6477 71 21
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nombresanAlisi de correspondéncies 37 esp. 7 pesq.

ANAL ISI NUMERO - ORDENACIO - FACTOR 1PESQUES8 -
sscssssss:: =: s: = ss =

/
V A L 0 R SPESCA FACTORS ORDENACIO

1 2 3 4 5
******* a**##** ***■ ### *** *** ***

D E L S»
1 2 3 4 5******a ******* ********#** :

3.2871
-.0418
-.4193
-.0501
-.0564

.0106

.0061

.5211 

. 5043 

.4999 

.2871 

.2766 

.1277 
-1.8609

11 .5679 
1.2147 

. 644 6 
-.7041 
-.7948 
-.4884 

.3071

2 2
5 7
4 1
1 6
6 3
7 5
3 4

1.1746 
.0101 
.0686 
.8220 

-.0520 
-•3972 

• 0913

31.4561
-.3930

.6031
-.1178

.2083
-.0566

.0304

2 1 42
53 723
25 6 54
52 7 65
50 256
22 4 37

i

!

anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES 37 esp. 7 pesq. nombres

>
ANALISI NÚMERO - 8 - ESPECIES ORDENACIO - FACTOR 1 -
BBS5SS« = =’SS*_S=.&SSSS2 bsssss = = ** = a*B***a*a****c*»'»■«««

NOM DE L'ESPECIEORDENACIO 
I 2 3 4.5**» *«* *** #.* • #«

FACTORSV A L 0 R S D E L S
521 3 4*•*•*•• **•«>«• *•««**• •***#*. *•**#««

.3313 
-.4244 
3.9842 
-.5665 

.4896 
1.9469 
-.3165 
-.0789 

. 5230 
-.1047 
-.2332 
-.0488 
-.1168 
2.2636 
-.0894 
-.2235 
-.0715 
-.0631 
2.7726 
-.1262 
1.6476 
-.1175 
-.0736 
-.1033 
-.0611 
-.0647 
-.1012 
-.3734 

.0006 
-.0112 
1.7569 
-.0923 
-.1077 
2.1571 

.0031 
-.0271 
1.3001

.0500 

.1551 

.9381 
-.2142 

.54 76 

.2831 

.8592 

.0395 
-.2227 

.7668 
1.4860 
-.2678 
1.5363 
-.5110 
-.1266 
-.2685 
1.0972 
1.0736 
1.2368 
-.6473 
-.6405 

.4060 

.0503 
-.1233 

.0175 
1.8529 
1.8742 
-.1579 
-.7944 
-.1531 

.1248 
1.1337 
.8180 
.0717 

-.1471 
.0204 
.2501

-1.2111
.2907
.8721

1.3601
-.1553
-.0682

.5869
-1.2878
-.0127
-.1506

.1403
-.9586
-.1817

.4055

.4795

.3745
-.3091
-.3493

.4711
-.0398

.2387

.0056
-1.2073

.0534
-.2424
-.3841
-.3808

.5661
-.1784
-.2499
1.1007

.0074
-.2841

.5325

.0801

.0190
.2829

1.6862 
1.0933 
.0704 
.3830 
.7210 
.8335 

-.4324 
1.6498 
.4757 

-.5117 
-.6947 

.8880 
-.9681 
-.1956 

-1.0494 
-.3230 
-.9153 
-.9119 
-.1451 
-.0695 
-.3344 
-.6755 
1.5801 
-.6291 
-.5164 
-.8732 
-.8615 

.6183 
-.6743 
-.7508 
-.0608 
-.8672 
-.2366 

.3521 
-.0285 

.2287 

.6128

1.6701 
.6214 
.5651 
.4985 
.4968 
• 4824 
.4633 
.4447 
.4356 
.4328 
.4273 
.4197 
.3734 
.3433 
.3313 
.3262 
.3213 
.3135 
.3119 
.3096 
.2955 
.2789 
.2767 
.2690 
.2493 
.2312 
.2094 
.2047 
.1764 
.1519 
.0968 
.0162 

-.0045 
-.9832 

-1.4604 
-1.5094 
-1.6191

GADICULUS ARGENTEUS 
TRACHURUS TRACHURUS 
GNATHOPHis mystax 
SCAEURGUS UN ICIRRHUS 
SCYLIORHINUS CANICULA 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
ASTROPECTEN AURANTI ACUS 
SEPIETTA OWENIANA 
ARGENTINA SPHYRAENA 
MULLUS SURMULETUS
citharus macrolepidotus
LEPIDOPUS CAUDATUS 
RAJA CLAVATA 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
RAJA MIRALETUS 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
STICHOPUS REGALIS 
ECHINASTER sepositus 
GALEUS MELASTOMUS 
ILLEX COINDETI1 
COELORHYNCHUS COELORHYNCHUS 
ZEUS FABER
TRACHURUS P1CTURATUS 
lepidotrigla CAVILLCNE 
RAJA NAEVUS 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
SEPIA ÓRBIGNYANA 
LOLIGO FORBESI 
PERISTEDION CATAPHRACTUM 
ARNOGLOSSUS THORI 
LOPHIUS PISCATORIUS 
CALAPPA GRANULATA 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
CYTTUS ROSEUS 
DARDANUS ARROSOR 
CAPAOS APER 
CHAUNAX PICTUS

1 11 21 36
2 174 1136
3 14 1 9 3
4 11 37 30 1
5 7 10 2413
6 225 156
7 23 1034 4
8 2 22 3722
9 10 31 209

10 24 27 12 23
11 29 33 4 14
12 165 32 34
13 36 3 2629
14 19 93 34
15 37 23 726
16 21 1032 33
17 35 720 30
18 34 18 318
19 18 2 5 8

i 20 17 31 2136
21 22 7 1335 !
22 28 1930 14
23 21 353 20
24 26 26 25 16
25 25 17 24 27
26 33 19 2 33
27 31 25 1 32
28 8 535 29
29 27 3713 25
30 30 2814 28
31 16 186 2
32 32 24

20 28
6 18

33 11 29
34 12 4 19 6
35 2715 12

13 15
9 8

15
36 1723
37 1216
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anAlisi DE CORRESPONDÉNCIES 33 esp. 7 pesq. nombres

\ /
ANAL I SI NUMERO -

/
PESQUES ORDENACIO - FACTOR 1 -9 -

= sss3s = = rsssr:s=: = = = s:s=ss

/
ORDENACIO 
1 2 3 4 5

*** *** *** *** #*#

F A C T O R SV A L O R S D E L SPESCA
2 541 3

******* ******* ******* ******* *******• ****

-.1054
.1432

-.1314
1.9327
-.0215
-.1269

.2679

6 5.004 7 
.0820 

-.0288 
.6699 -1.0691 

-.3836 
.7904 

-.0014

1 5 41.2A07
.6822
.5494
.0514

-.4711
-.6026
-.6879

-.3494
.5475
.6098

-.0200
-.4202
2.9208

.9853
-.0193
-.0158
-.0716

2
27 3 3253
1 73 1 611
72 2 1422

7 4 45 4-.0559
-.0569

.1543

50 ;
53 61625
3 27 5652

i

7 pesq. nombresANALISI DE CORRESPONDÉNCIES 33 esp.

ANALISI NÚMERO - ESPACIES ORDENACIO - FACTOR 19 -
xsasssaaas *•**• * ******* eSSBSZXBXjSSBXSaSSSSSSX sasxxxax

ORDENACIO' 
12 3 4 5

*** #«* #*« »«# **#

NÓM DE L'ESPECIEF A C T 0 R SV A L O R S D E L S
1 2 543 ******* ************** ******* *******

22-.4873 
.1825 
.6796 
.0446 

-.1072 
-.0577 
-.0515 
1.0738 
-.0476 

.4019 
4.1911 
-.4739 
-.0073 
1.7019 

.0678 
-.2647 

.0297 

.2659 
-.2189 

. 1608 
-.0962 
-.1771 

.0294 

.0762 
-.0650 

.0225 

.0194 
-.0431 
1.1656 
-.3817 
-.4250 
-.2687 

.8426

3010 33 GADICULUS ARGENTEUS 
SEPIETTA OWENIANA 
TRACHURUS picturatus 
TRACHURUS TRACHURUS 
LEPIDOPUS CAUDATUS 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
SCYLIORHINÚS CANICULA 
LOLIGO FORBESI 
ARGENTINA SPHYRAENA 
SCAEURGUS UNICIRRHUS 
CYTTUS ROSEUS
gnathophis mystax
ILLEX COINDETII 
LOPHIUS PISCATORIUS 
GALEUS MELASTOMUS 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
ASTROPECTEN AURANTIACÜS 
COELORHYNCHUS COELORHYNCHUS 
MULLUS SURMULETUS 
RAJA NAEVUS
CITHARUS MACROLEPIDOTUS
lepidotrigla cavillcne
ZEUS FABER
peristedion cataphractum
ARNOGLOSSUS THORI 
SEPIA ORBIGNYANA 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
CALAPPA GRANULATA 
STIChOPUS REGALIS 
ECH1NASTER SEPOSITUS 
RAJA CLAVATA 
RAJA MIRALETU5

11.6514 
1.5925 
1.5047 
1.0981 

.8756 

.8175 

. 7387 

. 5923 

.4846 

.4103 

. 1582 

. 1093 
-.0385 
-.0455 
-.1029 
-.1804 
-.2631 
-.3006 
-.3092 
-.3693 
-.4425 
-.5414 
-.5433 
-.5697 
-.6190 
-.6769 
-.7204 
-.7285 
-.7528 
-.7725 
-.7726 
-.7963 
-.8838

-.9698
-1.3365
-1.4650

.2646
-.9035

.0232
-.1156

.0991

.0192
1.1549

-1.1692
1.1821
-.0566

.5530

.5052

.5533

.3334

.5385

.3500
-.1031
-*2208

.2281

.0435
-.0109
-.1765
-.2812
-.4003
-.3731
-.3979
-.1578
-.1888
-.0411

.3325

.3217

.1044

.2130
-.3954

.0150
1.7851
.4920

-.1664
.4546

-.5779
2.8606
3.4951
-.1503
1.7838
2.5880
1.9374
-.2471
-.2899
1.3942
-.0786
-.0430
-.1826
-.1136
-.0822
-.0408

.0191

.0878

.1034

.1884
-.0415
-.0341
-.0677
-.1166

.0064 

.1242 

. 2088 

. 1559 
-.2188 

.1728 

.4970 

.0120 
-.2350 
-. 1739 

.6082 

.5949 
-.5907 

.2341 
1.0431 
-.6305 
-.2406 

.8360 
-.7077 

.7521 

.0353 
1.3914 
-.0951 

.4130 
-.7294 
-.1058 
1.8178 
1.7858 
1.2579 
1.0159
.9904

1.4363
-.0321

19 3213 92
16 33 6113
18 10 13324
27 2917 255
17 225 146
13 20 217 8

28 21 128 4
28 15 2099
26 2 710 33
112 31 111
12 1 32112
30 18 182713

6 15 4 214
6 6 12315

4 31 3 2816
29 8 143017

9 5 83118
732 27719

10 19 1020 23
20 24 2421 21

114 262922
24 13 1523 25
14 16 112424

19 2233 2325
25 25 1626 16

1 28 1727 15
2 26 1928 14
5 2712 329
7 21 30
8 23 31
3 17 29

30 20
1831
2232

23 9 533 26
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ANÁLISI de COMPONENTS PRINCIPALS 98 

(a partir de l'espai A)
esp. 50 pesq» nombres (log. )

ANALISI NÚMERO - 3 PESQUES ORDENACIÓ - FACTOR 1 -
= = =1 = = = = = =: = = = ^=: = =: = = =: = =: = =:

PESCA V A L 0 R S F A C T 0 R SD E L S ORDENACIO 
1 2 3 4 5

*** *** *** *** *##
1 2 3 4 5

******* ******* ******* ******* ***********

!32 “*1027
.2821

-.3253
“.1777

.3321
-.3624
-.3147
-.3039

.1573

.1765

.0170
“.2155
“.2175
-.2041
-.3266
-.1349
“.2369
-.3484

.2487

.3014
-.2777

.2794

.4890
-.2536

.3475
-.0033
-.2162

.3935
-.4575

.3992
-.4206

.4919
-.4371

.2891

.0715

.4606

.5054
-.0180
-.4428

.5719

.3676

.3867

.6103

.4056

.4889

.5937

.6719

.5316

.4450

.2712

.8032 

.8009 

.7925 

.7644 

.7454 

.7445 

.7365 

.7337 

.7318 

.7195 

.7176 

.7155 

.7139 

.7016 

.6966 

.6864 

.6799 

.6779 

.6513 

.6315 

.6160 

.6051 

.6041 

.5987 

.5802 

.5725 

.5703 

.5672 

.5627 

.5463 

.5309 

.5217 
• 48 74 
.4655 
.4517 
.4288 
.4248 
.4216 
.3327 
.3325 
.3025 
.2839 
.1965 
. 1866 
.0682 
.0510 
.0440 
.0188 

-.0460 
-.1678

.0174 
-.1569 

.2387 

. 1695 

.0106 

. 1023 

.1953 

.0720 

.0640 
-.2261 
-.1152 

.0853 

.0004 

.0221 

.2599 

.1739 

.1955 , .0965

. 1088 
-.1483 
-.4766 

.0054 
-.3093 
-.2780 

.0773 
-.2462 
-.3402 

. 1379 

.0879 

.2389 
-.0849 

.1223 
-.2318 

.3273 
-.5395 
-. 1943 

.2373 
-.1570 

.0520 

.2307 

.3636 
-.3791 
-.1895 

.5950 
-.3089 

.6090 

.5176 

.4608 

.5157 

.5457 

.1904

.1224
-.0243

.1024

.2113
-.1866

.3062
-.1893

.3090
-.0708

.2748

.0218

.3942

.0504

.3720

.1877
-.0281

.3207 

.1212 

.0831 
-.0776 
-.3222 
-.1749 

.0075 
-.1014 
-.1936 

.1243 
-.3317 

.0108 
-.2288 
-.1541 

.0235 
-.2489 

.1025 
-.0449 
-.4441 

.1738 
-.0247 

.2114 

. 1886 
-.0954 
-.1642 

.1413 

.3954 

.0608 

.2468 
-.0985 

.2462 

.0340 

.3700 

.3131 
-.4807 

.0947 
-.1325 
-.0242 

.1258 
-.0676 
-.0301 

.2461 

. 1695 

.4477 

.0848 

.0803 
-.0292 
-.1033 

.0115 

.0481

301 1731 4
49 2 37 2621 16
27 113 43 19 20
19 18 1133 354
12 !315 18 38 47
29 226 46 8 43
39 7 42 15 39 28
30 8 26 741 38
24 26 279 32 44
17 10 25 41 9 15
13 11 28 35 24 48
20 12 24 2 2735
35 3713 2333 45
26 2914 34 3 41
31 15 9 1244 25
38 16 17 27 4632
18 17 1738 14 20
28 -.1850

-.1715
*1326
.0075
.3493

-.1592
.0564

-.0333
.4480

-.4021
-.0589
-.0585
-.2401
-.3476
-.3257
-.2764

.3195
-.1302
-.2530
-.2327
-.5674
-.5105
-.2945
-.2108
-.1023

.0797
-.0417

.1316

.1775
«1027
* 1318 
.3546
* 2195

21 3718 45 33
7 19 24 36 36 49

48 49 14 1120 19
14 40 32 25 3021 i
21 22 522 46

8 44
9

33 1023 35
36 24 39 25 22 36

5 25 17 43 28 42
15 4726 1 1329
46 27 1936 48 2
16 28 23 31 2214
44 1029 50 30 6
23 30 13 34 42 37
42 31 47 20 47 7
34 7 4232 46 24
43 33 848 44 3
41 5034 20 6 5

8 2735 40 34 50
12 43 18
38 41 40

51 36 10
4 37 6
6 28 2938 30 50

45 39 49 13 49 14
10 740 45 344
40 48 4041 16 32

1 8 ‘42 15 39 33
53 2 2 21 1243
47 12 45 12944

2 45 1 16 199
50 46 3 13 214
25 47 18 311 6
52 1548 5 395
22 1149 263 4
11 50 23 16 10 23
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ANALISI DE COMPONENTS PEINCIPALS 98 esp. 50 pesq. nombres (log.) 
(a partir de l'espai A)

ANALISI NÚMERO - ESPÉCIES ORDENAC!Ó - FACTOR 13 -
BBSSBBSSSaBBSaBBSBSSB BS&SSCBS SaSSaSBSSBBBBSSBBBBaBBB

VALORS DELS FACTORS ORDENACIO
12 3 4 5******* ******* ******* ******* ******* **• *** *** *** ***

NOM DE L'ESPECIE
1 2 3 54

2.7108 
2.1785 
1.4626 
1.2403 
1.1699 
1.0610 
1.0177 

.9991 

.9200 

.7926 

.7912 

.5863 

.5674 

.4961 

.4810 

.4136 

.4127 

.3908 

.3537 

.3146 

.2794 

.2784 

.2718 

.2661 

.2320 

. 1319 

.1258 

.1027 

.0078 

.0071 

.0033 

.0025 
-.0025 
-.0218 
-.0267 
-.0985 
-.1137 
-.1327 
-. 1429 
-.1446 
-.1558 
-.1577 
-.1686 
-.1834 
-.2033 
-.2041 
-.2042 
-.2265 
-.2309

.7628
-.7710

.2427
-.2961
-.2345
1.1216
-.1600

.5074
-.5424
-.5706
-.3945
-.6909
-.2413

.5798
-.3901
-.5781
-.1670
-.3367

.4591

.9429
-.8127

.2492

.3621
-.4546

.6089
-.3109

.6330
-.1055
1.0676
-.4290
-.4504

.3603

.0277
-.3810

.3946

.1670

.1215

.4321

.0745
-.3101

.0151
-.3203
-.2844

.3357

.0250
-.2197

.2707

.1641

.0524

-.4591
.8253

-.2402
.0893
.5628
.1614
.7795

-.9040
-.0015
-.2417

.2105

.0568
-.1652

.2926
-.2415
-.1519
-.0978

.4675
-.0891
-.0380
-.7973
-.0620
-.4308

.1704
-.2761

.0532
-.3284

.0264

.1576
-.3240
-.4403

.1532
-.2061

.2333

.2520

.1206

.0072
-.1363

.0688

.0155
-.1033
-.2941
-.1428
-.1627

.1393

.0361
-.2038

.0090
-.0620

.9251
-.0425
-.5666

.3377
-.2877
-.8268
-.0689
-.2504

.0795

.1571

.0715

.3006
-.1127
-.5719

.2869

.3073
-.1735
-.0873
-.6380
-.4068

.3463
-.0796
-.3870

.1251

.4761

.1641
-.0162
-.0526

.9222

.0298

.2278
-.2127
-.2183

.0620
-.3155
-.4301

.0540
-.1100
-.2049

.0314
-.0305

.0048
-.0319

.0836
-.0883
-.0381

.1407
-.0768
-.1126

-.0077
-.4092
-.1954
-.0252
-.1029
1.1207

.0413
-.6256

.1425

.3452
-.1558

.2665

.3300

.3396

.0089

.3172
-.2454
-.0167
-.1586

.3804

.4877
-.4841
-.3899
-.0194
-.2761
-.0830

.0444
-.1871
-.0097
-.0546

.5096
-.3759

.0489
-.0617
-.1023
-.0249
-.0820

.0004
-.0173
-.0287

.0318
-.0384
-.0123
-.1339

.0327

.1598
-.0595
-.0249
-.0132

1 4 1 TRACHURUS TRACHURUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
LOUGO FORBESI 
TRACHINUS DRACO 
BUGL0SS1DIUM LUTEUM 
DARDANUS ARROSOR 
PAGELLUS ACARNE 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLIGO VULGAR 1S 
OCTOPUS VULGARIS (GRAN) 
BOOPS BOOPS 
PAGELLUS COUPEI 
ARNOGLOSSUS THOR1 
MULLUS SURMULETUS 
SARDINA P ILCHARDUS 
SPONDYLI OSOMA CANTHARUS 
HOLOTURIDAE SP. 1 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
SCYLIORHIÑUS CANICULA 
DIPLODUS ANNULARIS 
ECHINASTER SEPOSITUS 
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS 
OCTOPUS VULGAR IS (PETIT) 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
DENTEX MAROCCANUS 
ZEUS FABER 
SERRANUS CABRILLA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLCNE 
POMADASYS BENNETTI 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
CALAPPA GRANULATA 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
ALLOPATRI A OCELLATA 
GNATHOPHIs mystax 
OPHIDION BARBATUM 
ASTROPECTEN AURANTI ACUS 
RAJA NAEVUS 
TRACHINUS PELLEGRINI 
CALLIONYMUS LYRA 
SCOMBER JAPON!CUS 
PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS 
RAJA UNDULATA 
RAJA MIRALETUS 
SEPIETTA OWENIANA 
SYNGNATHUS ACUS 
CITHARUS MACROLEPIDOTUS 
RAJA CLAVATA 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS

96 48
2 97 51 1 96

953 23 87 90
4 82 9 29 64
5 77 90 823

1 986 16 1
7 70 60 2 25
8 10 86 (GRAN)98 98
9 25 1193 52

10 94 19
11 89 27
12 96 12

69 5
12 87
35 9

73 (GRAN)13 78 84 7
14 9 96 7 6
15 14 8888 36
16 95 11 82 8

(GRAN)17 83 74 9266
18 68 5686 . 4

9719 11 72 88
20 933 61 4
21 9798 8 3

6522 65 9722
23 92 95 (GRAN)15 94
24 92 21 14 59

6 9325 6 90
18 7726 84 36

27 235 40 93
28 61 54 45 89
29 2 2 18 50
30 90 35 7292

1731 91 95 2
32 86 19 9416

87 228633 34
34 87 7429 10
35 91 8114 9
36 27 94 25 62

31 7637 5029
7138 79 4313

5739 30 84 31
40 34 46 65B3

4641 75 2938
37 704'2 85 91

5243 80 48 80
17 24 83 8644

45 69 22 2836
46 75 49 40 10
47 732019 85

6248 28 49 63
5472 663249
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ANALISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 98 esp. 50 pesq. nombres (log.)

(cont.)(a partir de l'espai A)

1FSPFCIES ORDENACIO - FACTORANAL!SI NU^FRO 3
s::s:=ss:as:s;s!tss:e::sss=s=ss

ORDFNAC I O 
12 3 4 5

*** *## ***
NOM DE L'ESPECIEV A L O R S D E L S F A C T O R S

1 2 3 54******* ******* ******* ******* ******* *** ••*
-.2386 
-.2447 
-.2526 
-.2577 
-.2677 
-.2751 
-.2754 
-.2785 
-.2819 
-.3048 

3092 
-.3144 
-.3320 
-.3336 
-.3351 
-.3389 
-.3400 
-.3419 
-.3432 
-.3434 
-.3457 
-.3575 
-.3612 
-.3680 
-.3682 
-.3687 
-.3827 
-.3840 
-.3847 
-.3872 
-.3881 
-.3927 
-.3934 
-.3978 
-.3992 
-.4027 
-.4035 
-.4044 
-.4055 
-.4165 
-.4177 
-.4209 
-.4218 
-.4289 
-.4398 
-.4465 
-.4497 
-.4512 
-.4542

.0165 

.2514 
-.0600 
-.0181 

.0000 
-.1381 

.2759 
-.2895 
-.1747 
-.0159 
-.2586 
-.0254 
-.2340 
-.0981 
-.0229 
-.0932 

.2612 

.0620 
-.0723 

• 2211 
-.2109 

.6037 
-•1619 
-.2176 
-.2088 
-.0648 
-.1898 

.0449 
-.0531 

.6035 
-.0968 
-.0426 

.4582 
-.1041 
-.1095 
-.0586 
-.1673 
-.1800 
-.1084 

.1751 
-.0087 
-.0857 

.2073 
-.0924 
-.0229 
-.0300 
-.0007 

♦ 0032 
.0256

-.2105
.0921

-.1352
-.2609
-*1509
-.1396

.2503

.0244
-.0506
-.0203
-.0310
-.1061
-.0258
-.0820
-.1407
-.0556

.2820
-.1187
-.1516

.3202
-.0533

.8219
-.0775
-.0290
-.0256
-.1500
-.0494
-.0085

.0331

.7825
-.1256

.0023

.5022
-.0641
-.0763
-.0852
-.0592
-.0534
-.1219

.2965
-.0213
-.0785

.3646
-.0396

.0651

.0561

.0488

.0837

.0762

ÍORPEDO MARMORATA 
SEPIA ORBIGNYANA 
ALLOTEUTHIS SUBULATA 
TRACHINUS RADIATUS 
SEPIA ELEGANS 
UMBRINA CAÑARIENSIS 
STICHOPUS REGALIS 
DENTEX GIBBOSUS 
MAIA SQUINADO 
CONGER CONGER 
PUNTAZ20 PUNTAZZO 
MURAENA HELENA 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
MUSTELUS MUSTELUS 
RAJA MONTAGUI 
TRIOLA LUCERNA 
ILLÉX COINDETII 
SPHOEROlDES CUTANEUS 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
PERISTEDION CATAPHRACTUM 
SPARUS CAERULEOSTICTUS 
CAPROS APER 
SPARUS AURATA 
LITHOGNATHUS mormyrus 
SPRATTUS SPRATTUS 
URANOSCOPUS SCABER 
ARGYROSOMUS REGI US 
TRACHURUS PICTURATUS 
TRISOPTERUS LUSCUS 
ARGENTINA SPHYRAENA 
SPARUS PAGRUS 
SEPIA BERTHELOTI 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
TRICHIURUS LEPTURUS 
SCORPAENA SCROFA 
POMATOMUS SALTATOR 
TORPEDO TORPEDO 
SPARUS EHRENBERGI 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
LOPHIUS PISCATORIUS 
TODARODES SAGITATUS 
LEPIOOPUS CAUDATU5 
SCAEURGUS UNICIRRHUS 
GADICULUS ARGENTEUS 
CHAUNAX PICTUS 
GALEUS MELASTOMUS 
CYTTUS ROSEUS
COELORHYNCHUS COELORHYNCHUS

• 0714 
.0349

-.0685
.1139
.1237

-.0817
.1062

-.1138
-.0291
-.0250
-.0874
-.0408
-.1470
-.0838
-.0375
-.1248

.0664
-.0854

.0588

.1586
-.0132

• 3845 
-.0315 
-.0897 
-.1272

.0131
-.0354

.0340

.0327

.2940

.0132
-.0002

.2589

.0416
-.0152

.0267
-.0503
-.0450
-.0289

.1820

.0627

.0368

.2211

.0459

.1027

.1400

.1300

.1672

.1525

30 7937 85-.0995
-.0291

.0165

.0014

.1122
-.2011
-.1053

.0796
-.0745
-.1329

.0256
-.0390

.0933
-.0929
-.1031
-.0217

.0417

.0730
-.0085

.0384
-.0229

.0701
-.0306

.0772

.0815
-.0130

.0086

.0627
-.0327

.0720
-.1002
-.0040

.0560

.0035
-.0353
-.0105

.0027

.0126
-.0186

.0290

.0024
-.0065

.0333
-.0075

.0103
-.0068
-.0133

.0004

.0192

50
412221 6651
6777 335252

89 26 4153 44
24 1254 40 81
68 917855 64
27 84161856
76 1581 3657

58 68 53 57
59 43 41 55
60 79 47 71
61 47 70 62
62 76 44 81

75
85
31
71
13

69 78665963
79 60 8364 46

7757 605765
32 2420 1566
70 17743167

4934825468
17 261069 24

73 55 53 6170
197 5371

58 6765 6372
73 1673 74 45

74 72 43 1478
5380 485375
375971 5276
20423977 33

43 6850 3378
1868 479
8047765880
445181 49 38
2112 8582
3859 386083

61 54 6984 63
5144675185

64 3986 67
87 69

58
346356
585662 7588
3013132689
4042 42 3390

64 39 4591 55
271125 792

37 47505693
3528284594
462148 3095
552341 3296
4215233997
3220263598
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98 esp. 50 pesq. nombres (log.)ANÁLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 

(a partir de l'espai I)

ANALISI NUMFRO - 3 PFSQUES ORDFNACI0 - FACTOR 1
= :s:= = :rs:=::r = = = = = = = = = r:í:r=:r: = =:=:ss:2:=:s:s:

ORDENACIO 
1 2 3 4 5

*** **•* ##* **# ##*

PESCA V A L O R S D F L S F A C T O R S
1 2 3 4 5

*- * # * ****■«#* * * * * i; íí *###-*#* #**-**■«•* tf##***#

.9497 

.8780 

.6451 

. 5885 

.5627 

.4488 

.4463 

.4318 

. 3924 

.3149 

. 2604 

.2265 

.2033 

.2016 

.1976 

. 1671 

. 1443 

.1163 

.1111 

.0766 

.0743 

.0697 

.0620 

.0501 

.0013 
-.0230 
-.0250 
-.0260 
-.0412 
-.0897 
-.1064 
-.1174 
-.1257 
-.1377 
-.1885 
-.2377 
-.2674 
—.2698 
-.2756 
-.2785 
-.2974 
-.3104 
-.3990 
-.4040 
-.4140 
-.4148 
-.4533 
-.4625 
-.8832 

-1.3720

50 .8359 
.5348 
.4811 
.3889 
.3969 

-.0652 
.3487 
.1734 
. 1 14 6 

-.0440 
.0953 

-.1101 
-.1988 

.0723 
-.0189 
-.2110 
-.1641 
-.1762 
—.1839 
—.4345 
-.1595 
-.2569 
-.3724 
-.2467 
-.1257 
-.1081 
-.2565 

.0474 
-.3502 
-.1684 
-.1555 
-.1384 
-.1876 
-.1903 
-.1791 
-.1830 
-.1433 
-.1201 
-.2455 
-.1786 
-.1576 
-.1922 
-.0215 

.1072 
-.0171 

.1594 

.0074 

.0507 

.5507 
1.3958

-.2733 
.0946 

-.3255 
-.2139 
-.3180 

.3581 
-.3532 
-.0607 

.1715 

. 5691 

. 0967 

.1109 

.5432 

.0431 
-.1052 

.4235 

.0521 

.4206 

.2262 

. 3640 

.3438 

.1319 

.1734 

.1503 

.0815 

.4292 
-.0624 

. 1489 

.2006 
-.2426 
-.2888 
-.2973 
-.2522 

.2266 
-.2442 
-.3493 
—.2843 
-.3961 
-.2622 
-.2087 
-.3499 
-.3263 
-.3187 
-.2862 
-.1810 
-.1174 
-.1254 

.0630 

.2085 

.6117

-.0897
-.0696
-.1020

.0912
-.2184

.5938
-.3456
-.0444

.3834
-.1015

«3245
.1660
.6852
.0117
.0226

-.3435
-.0482

.0190

.1305
-.4377

.2816
-.4973
-.2692
-.0425

.0217
-.3387
-.1906

.3326
-.4041
-.0308
-.0647
-.0262

.0076
-.3332
-.0326

.0082

.1155

.0472

.2492

.1396

.0834

.1189

.1164

.0967
-.0137

.0905

.0326
-.0040

.0198
-«1411

1.5835
.3496

-.1273
.0380

-.1355
-.8980
-.3073
-.1926
-.0750
-.2473

.0798
-.1905

.6948
-.2613
-.2299
-.1505
-.0973
-.0495

.0632

.1231

.1078
-.0728

.1571

.1646

.1922
-.1412

.0068

.1055

.3517
-.0004

.0169
-.0838

.0279

.0076
-.0427
-.0131

.0372
-.0114

.0845
-.0610
-.0129

.0733

.0499
-.0337

.0913
-.0789

.0867

.1975
-.1563
-.0200

372 38 2
25 2 4 21 36 4

2 5 453 39 39
53 74 15 1933
22 5 43 426 40

1 22 26 8 50
11 7 478 49 49
52 8 26 339 45
10 11 159 3 35

4 10 21 2 38 47
51 11 13 20 155
34 1912 824 44
16 13 42 1 13
40 14 14 25 24 48
47 15 19 28 20 46

5 16 43 5 46 42
33 17 2432 3834

7 18 34 236 32
23 1119 38 10 17
48 720 50 49 9
12 21 31 109 6
41 22 47 18 50 34
21 1423 49 43 8
49 1645 3224 7
24 25 2126 22 6

8 4526 23 414
15 27 46 4127 24

6 16 17 1128 4
17 1329 48

30 33
48 3

20 34 30 25
26 31 29 41 35 22
30 32 27 42 29 37

26 2119 39 3633
13 1034 40 2344
32 35 35 3136 31
29 37 47 2536 28
38 37 28 39 13 20
31 38 25 50 18 26
18 1439 744 37
35 40 35 932 33
36 41 174830 27
27 ,42 41 1146 16
44 20 44 1843 12
43 44 12 14 3040
39 45 18 31 1228
46 2910 1646 36
28 47 17 131930
14 15 23 2748 5
42 12 2249 3 43
45 1 150 2940
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98 esp. 50 pesq. nombres (log.)anAlisi de components principals
(a partir de l'espai I)

ANALISI NUMERO ESPECIES OROENACI0 - FACTOR 13
asss=ss=sssss==ssssss SS3SSSSS

VALORS DELS FACTORS ORDENACIO
1 2 3 4 5******* ******* ******* ******* ******* *** **• • *• ***

NOM DE L1 ESPECIE
1 2 53 4

.6719 

.6679 

.6522 

.6092 

.5974 

. 5847 

.5561 

.5506 

.5378 

.5198 
. .5179

.5087 

.4299 

.4279 

.4252 

.3855 

.3824 

.3768 

.3716 

.3609 

.3550 

.3213 

.3144 

.3107 

.3079 

.2725 

.2703 

.2656 

.2633 

. 2593 

.2582 

.2579 

.2266 

.2215 

.2161 

.1989 

.1807 

.1469 

.1420 

. 1379 

.1317 

.1196 

.1191 

.1130 

.0953 
.0789 
.0679 
.0661 
.0603 
.0559

.5252

.4069

.5712

.5025

.5423

.2634

.4690

.5015

.1236

.5014

.3736
-.0176

.1030

.0972

.0774

.3848

.3221

.1210

.1815

.3863

.3437

.2721

.2900

.2859

.1246

.2579

.0327
-.2774

.2054
-.1404

.0406
-.1253
-.2397

.0684

.2202
-.0865
-.0996
-.2475
-.1728
-.1795
-.2672
-.1199
-.2969
-.4274
-.3369
-.2587
-.0968
-.1295
-.2126
-.1516

-.1701
.0398

-.2680
-.1718
-.2147

.2064
-.1399
-.1796

.3767
-.2398
-.0082

.2942

.2502

.3530

.3989
-.2794
-.1341

.2286
-.0319
-.2204
-.1658
-.0525

.0173
-.2713

.0853
-.2243

.1165

.4449

.2853

.4072

.2020

.4518

.3530

.1796

.0052

.4247 

.4286 

.6790 

.2912 

.4343 

.4662 

.1224 

.4813 

.5876 

.4198 

.2762 

. 3404 

.1127 

.2430 

.2339

-.1518 
.3977 
.0806 
.2829 
.2418 

-.1531 
.1202 
.3650 
.0695 
.2033 
.3209 
.0005 
.1259 
.2541 

-.1849 
.0035 
.0005 
.0528 

-.5803 
.1673 
.2180 
.2940 
.5185 

-.1914 
-.5247 
-.1541 
-.3141 

.0376 

.2499 
-.0521 
-.5690 
-.0403 

. 3008 

.0918 

.2355 
• 4674 

-.4744 
.0215 

-.0250 
.4085 

-.2169 
.1074 

-.0085 
.2275 
.4291 
. 1566 

-.2771 
-.1181 
-.0054 

.1158

MERLUCCIUS MERLUCC1US 
LEPIDOTRIGLA CAVILLCNE 
ARGENTINA SPHYRAENA 
CAPROS APER 
ARNOGLOSSUS RUEPPELLI 
RAJA NAEVUS 
ILLEX COINDETII 
PERISTEDION CATAPHRACTUM 
ZEUS FABER 
LEPIDOPUS CAUDATUS 
STICHOPUS REGAL IS 
SCYLtORHINUS CANICULA 
RAJA CLAVATA 
SEPIA ORBIGNYANA 
RAJA MIRALETUS 
CYTTUS ROSEUS 
GALEUS MELASTOMUS 
CITHARUS MACROLEPIDOTUS 
LOPHIUS PISCATORIOS 
COELORHYNCHUS COELORHYNCHUS 
SCAEURGUS UNICIRRHUS 
SCORPAENA SCROFA 
SEPIA BERTHELOTI 
CHAUNAX PICTUS 
TRACHURUS P ICTURATUS 
GADICULUS ARGENTEUS 
SPhOEroIDES CUTANEUS 
BUGLOSSID1UM LUTEUM 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
GNATHOPHIS MYSTAX 
TODARODES SAGITATUS 
CALAPPA GRANULATA 
ARNOGLOSSUS THORI 
ASTROPECTEN AURAnTIACUS 
TRISOPTERUS LUSCUS 
ECHINASTER SEPOSITuS 
RAJA MONTAGUI 
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS 
SEPIA ELEGANS 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
TORPEDO MARMORATA 
SEPIETTA OWENIANA 
OPHIDION BARBATUM 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
TRACHIÑUS PELLEGRlNI 
TRACHINUS RADIATUS 
SPARUS PAGRUS 
MURAENA HELENA 
URANOSCOPUS SCABER 
SCOMBER JAPON I CUS

-.1187
.1454

-.0925
-.0065
-.1187

.0742

.0381
-.0033

.4714
-.1369
-.0077
-.0934
-.1942

.2741

.3129
-.2406
-.2109

.3435

.1237
-.1758

.0180
-.0546

.1906
-.2341

.2069
-.1448

.3769
-.0701

.3308
-.6055

.2192
-.5548
-.2055

.0291
-.0388

.0370

.2855

.2258

.3799

.3164
-.4192
-.3979
-.4793
-.1670
-.0915
-.0385
-.1833

.2141
-.2332

.6836

1 11 81 73 85
222 60 529

5 923 70 46
49 13
74 22
36 86

13 824
875 9

6 35 44
7 17 77 40

84 48
39

78 14
18 3 479 44

15 75 2710 90
5111 6526 10
7112 60 28 62

13 34 82 38
20 15 19
17 11 88
94 87 61
75 84 63

46
14 47
18 48
16 25
17 30
18 5045 42 8
19 42 68 33 98

2420 80 3388
21 29 45 2580
22 34 62 1269
23 32 62 122
24 93 86 8933

2125 43 57 96
26 7736 89 87
27 55 7 9354
28 91 9 65 54
29 40 31 9 20
30 75 16 7498

53 9731 1945
73 97 7332 8
84 1119 8333
49 43 4534 49

35 39 64 59 23
4136 67 14 2

71 9437 12 14
(GRAN)1738 B5 581

78 67539 30
79 11 1040 4

41 88 95 906
72 '5242 94 41

5 96
3 79

93 15 69
87 32 58
69 21 81
74 55 20
81 35 85
77 38

9243 65
44 95 24

345
3546

47 92
48 82
49 64
50 401



-425-

anAlisi de¡ componente principals

(a partir de l'espai I)
ANAL ISI NUMERO - 3 - FSPFCIES ORDENACIO - FACTOR 1

98 esp. 50 pesq. nombres (log.)

(cont.)

S^BCSSS=-££S=: = S = SSS:£S = 5SSSSSCS SBSSSSSSSSBSSSSCSSBSKSS

NOM DE L*ESPECIEVALORS DFLS FACTORS ORDENACIO
1 2 3 4 5

******* ******* ******* ******* ******* *** *** *** *** ***
531 2 4

51.4789
.0703

-.3835
.3790
.2708
.4354
.2967

-.3127
.0541
.0326
.1631
.0081

-.2846
.0091

-.0382
-.0562
-.3324

.1555

.1469
-.3171

.1387

.1544

.3059
-.0339
-.3403

.0228
-.0590
-.0457
-.1590

.1457
-.0498
-.0140

.1401
-.0067
-.0737

.2257
-.0898
-.0196
-.0149

.1888
-.1429
-.1045

.1306
-.0779
-.0301

.1020

.0772

.0568

-.0729 
.1976 

-.2697 
-.0063 

.0397 

.0499 
-.0741 

.5573 

.0281 
-.2514 
-.1435 
—.4945 
-.3714 
-.0503 

.3716 

.4608 

.2238 

.0448 
-.0903 
-.6007 
-.2319 
-.0136 
-.1913 

.3490 
-.2281 
-.0230 

.4155 

.5670 
-.0981 

.3867 

.4796 

.6473 

.2299 

.5402 

.6635 
-.2741 

.5912 

.5459 

.3069 
-.0056 

.4310 
-.4358 
-.0720 

.5237 
• 6510 
.0563 
.4617 

-.0518

.3595

.2547

.1712
-.4934

.0953

.3665
-.1033

.1987

.0678

.1579

.1677
-.2363

.2737

.0930
-.0853
-.1264
-.1451

.0457

.0146

.2423

.0112

.0299

.1379
-.0337

.1337

.2128

.0959
-.0367

.1800
-.0356

.0506
-.0357
-.0203
-.1002
-.0526

.3373
-.0337
-.0661

.0299

.1971
-.0548

.2720

.2827

.0247
-.0860

.2685

.0385

.0662

27 2 TRICHIURUS LEPTURUS 
CONGER CONGER 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
ALLOTEUTHIS SUBULATA 
TRIGLA LUCERNA 
TRACHURUS TRACHURUS 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
MYSTRIOPHIS ROSTELLATUS 
PAGELLUS ACARNE 
SERRANUS CABRILLA 
SYNGNATHUS ACUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
DARDANUS ARROSOR 
MAIA SÓUI NADO 
MUSTELUS MUSTE.LUS 
SPARUS EHRENBERGI 
UMBRINA CAÑAR I ENSIS 
DENTEX MAROCCANUS 
CALLIONYMUS LYRA 
TRACHINUS DRACO 
ALLOPATRIA OCELLATA 
SARDINA P íLCHARDUS 
LOLIGO FORBESI 
SPARUS AURATA 
HOLOTUR1DAE SP. 1 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
SPARUS CAERULEOSTICTuS 
SPRATTUS SPRATTUS 
PAGELLUS COUPE I 
EN6RAUL1S ENCRASICOLUS 
PUNTAZZO PUNTAZZO 
POMATOMUS SALTATOR 
MULLUS SURMULETUS 
LITHOGNATHUS mormyrus 
TORPEDO TORPEDO 
OCTOPUS VULGAR 1S 
ARGYROSOMuS REGIUS 
DENTEX GIBBCSUS 
RAJA UNDULATA 
BOOPS BOOPS 
POMADASYS BENNETTI 
MICROCOSMUS SULCATUS 
OCTOPUS VULGAR IS 
PLECTORH1NCHUS MED ITFRRANEUS 
HALORATRACHUS DIDACTYLUS 
LOLIGO VULGARIS 
DIPLODUS ANNULARIS 
SEPIA OFFICINAL IS

.0517

.0474

.0411
-.0065
-.0139
-.0508
-.1176
-.1279
-.1317
-.1677
-.2041
-.2090
-.2103
-.2415
-.2909
-.2928
-.3008
-.3251
-.3348
-.3365
-.3435
-.3585
-.4057
-.4240
-.4304
-.4774
-.4901
-.4911
-.4980
-.5414
-.5519
-.5574
-.5625
-.5681
-.5697
-.5826
-.5841
-.6000
-.6013
-.6017
-.6063
-.6081
-.6181
-.6249
-.6403
-.6453
-.6837
-.7441

.3010 

.4571 

. 3277 

.1841 

.1182 

.2310 
-.0094 

.1598 

.6043 

.0058 
-.1284 

.3228 
-.1611 
-.1037 

.5201 

.2352 

.4393 
-.2442 
-.3603 
-.0852 
-.5401 
-.1859 
-.0704 

.3313 
-.1728 

.4285 

.1830 

. 2354 

.0577 
-.0159 

.2333 

.3351 
-.1006 

.1871 

. 3258 
-.1391 

.2701 

.1306 

.0993 
-.3023 

.2193 
-.1505 
-.2088 

.2915 
• 2301 
.0306 
.0496 

-.2890

865
752 41 37 18

8953 93 3124
58 9554 47 6

1654 53 4355
405156 4 6

13 8157 6666
7 5058 39 28

(GRANI56 39 4859 2
60 86 63 42

76 74 24
97 26 47
94 79 88

34
61 32

9162
1563

62 73 4664 44
5765 27 784

19 3766 63 83
67 91 841038

91 2568 52 52
279769 5968

71 9070 2198
71 3183 98 60
72 59 85 26 55

80 70 1273 36
23 56 6874 28

75 3782 83 92
(GRANI13 4461 2676

77 21 48 64 42
60 726 3678

7079 78 (GRAN)58 30
23 67 28 7080

81 16 61 5139
22 52 7182 3

37 72 6683 30
10 805084 46

25 7585 1 66
IGRAN)90 76 18 986

87 6933 684
7788 8 51 54

31 56 5689 53
57 2990 96 23

76 7691 20 43
92' 96 78 72 16

1PETIT)3293 64 8 6 14
12 29 67 5794

95 2 55 7941
96 50 61 34 17

18 35 5397 59
98 3863 95 49

/
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anAlisi de correspondéncies 168 esp. 50 pesq. presencies í

OA A | I S I ITSOlJFS O'11ro AC I O - FACTOR 1
rrrznrrrrrz: —

Pí- SC A
vos r

V A r PACTO p Sr s n í 0 P A) A C I O
1 •y 5 1 2A 3 54

ií ; 5: ;; !' i! -í: : r - í: r v y a ;• i; « -Y « * * ■><■ ¡; * * í; -ií- -s: «• ¡:- # * * #

¡ 7 4 
° 2 3 7

4 3 0} • A? 9]
i e, s s 
1 3 ] K 
«711 
3 fi 6 4

. O O 5 3 . 1 ? 3 7 
. 15 44 
. 5 3 7 2 
.5251 

-.7109 
-.4 03 3 

.19/7 

. 040 4
- .470 4
- . 3 6 ? 5 
-.4563
- . 3 30 7 
-.2354 
-.2607 
-.5171 
-.024» 
-.4101 
-.4310 
-.42«4

. 1 9 H 1 
-.1868 

.10 3 2 
• 4 4 6 4 
.4569 
. 2 9 6 9 
.2124 
. 2243 
.10 2 7 

-.1017 
. 3 O 6 4 
.0629 
.0099 
. 3 3 3 O 

-.0224 
-.0779 

. 5620 
-.4 2 74 

. 2 2 4 1 

.142 8 
-.1042
- . 2 5 » 4

1 31 206 42
4 4 5 6 « « -.1188 

-.7621 
-.6521 

. 6 6 6 2 

.47 30 

.028 O 

.0414 
• 4 6 1 6 
.3763 
.515 4 
.412 9 
.2 040 
.3833 
. 4 7 O 2 
.02 97 
. 3 6 9 O
.2593 
.2157 

-.6161 
. 6 736 

-.2271/
-.1774 
-.2448 
-.0560 
-.2016 
-.1412 

. 1 642 
-.6319 

.2 194 
-.0634 
-.«981 
-.1252 

.3593 
-.4627 

.1187 
— • 4 4 4 5 

.19 5 0 

.0211 

.329?
-.4491 
-.5337 -1.5776 

.3833 

. 5 8 8 ?

.«95 7 

.4864 

.04 71 
1 . 19 66 
.094?

2 34 IR3 68
4 6 
4 2

« 1 6 1 23 50 4 9 4
« ( i 6 6 9 7 4 

« 6 ] .1 
4 O 4 1 
('• 7 5 7

4 6 4 8 4 8 5
2 9 1?5 10 ? 49
3 1 . ni?

.771 s 

.1-7i <> 

. 7-i 6 ( 7 

.0618 

. 6 3 9 ? 

. 6 3 ] /, 

.6-13 

. 9)'' ' ; 

. 96 0 7 

. 5 3 1 2 

.923 4 

. 4 9 7 6 

. 4 2 8 9 

.39? 8 

. 3 1 7- 9 

. 2776 

.190? 

.1347

.mi

. 1 1 3 7, 

.09 8 / 

. (i 9 8 4 

.0 73?

. b?í O

- . O 'i i 4 
-. 0 7 7 3 
-.1107 
-.141 
-.1447
- . 2 1 3
-.2 5/9

-.?97« 
3696 

-. 547-9 
-.8186 
-.«746 

-1.1175 
-1.121 
-1.227 7, 
-1.4570
-l.Sc; f, 4
— 1 • b 7, / 7

i n / 392 1 86 9
-.3 0 U.

- . Oí - 9 i,
. 5 4 2
. 08 7 3 
.036 9 
. 1 6 8 2 
. 1 5 H 1 
.13 7 6 
. 5 3 4 8 

-.010»
.17 2 7 
.269 8 
. 852 1 
. 1 74 2 
. 1 70H 

1 . 1 8 1 9 
. 4 6 5 6 
. 506 8 

-.«376 
.7-271 
.611 9 
. O « ? 4 

-. 07 74 
. 072 1 

-.139]
-.190 7 

. 3 o 1 6 
—.1636 

.-0]33 

. 2300 
-. 2 78 O 
-.2607 
-.6003 
-. 475 8 
-.3916 
1.1204 
-.65 3 "3 
-. 0837-
- . 1 « 7 4 

.217 6
-.0527 
-.57»6 
-.0-09 3 
1.639'/ -1.8036

7 7 4 0 2 9 17
10 2 7 2 7 248

? r- 5 ■

2 0 oí
3 4 7 I 
2 4 9 6 
2 9 9 2 
? r- s 9 
172 1 
2 04 v, 
041 7> 
0 1 « 3 
.15 5 7 
0 54 i 
2 8 06 
3513 
2 2 7 6
4 4 6 3
2 191
« 6 ¡a o
3 74 ?
5 3 8 6
4 76 8 
1 3«0 
4 06 9 
7 4 9 4
3 24°
6 O O b
4 4 7 4

1? 10o 20 45
18 2 2 

2 6
10 14 38

44 1 
37 !

11 13 6
2 7 21 181? 1 1
3 8 15 2 113 19 33 !32 14 19 ? O 12 35

< ¡ 1 5 2 3 6 9 47
14 2822 2 8 27 ;16
3 6 17 25 16 1 5 40
1 8 1 8 26 1 1 18 43
2 0 19 29 20 413
13 2 0 2 7 1 5 4 5 16
2 6 21 16 17 5 32
15 22 212 3 934
4 1 23 31 3 7 7H
4 8 7 4024 644

ó 25 1230 4 4 32
2 1 26 45 15 ; 

13 ¡
22 ! 
29

4 3 8
1 7 2 7 35 5 36
3 3 2 32 8 2343

2 9 40 30 47
24 28 1130 24 19
2 3 233 1 33 3 336

32 49 37 4 1 25
4 9 103 3 3 3 9 35 !3 4 '.i 46 16 26 i

28 í
3434

1 2 2 633 3 9 44
1 6 4 0 2 7 1 33 6 41 24 3

5 - . 71 5 5
- .4 32 0'
- . 4 3 5 i
- • 7) 4 5 4
- . « 2 « 4 
-.75«4
- . ? « 1 1 

.3570 

. 1 ?u0 

. 3 4 3 ? 

.«37 4 

. 270 7; 

. 9 3 1 2
] .97«o

3 7 48 3 9 4 2 42 j 
14 !5 1 37 223 8 38

4 b 
4 7

193 8 46 303 9
47 174 O 4 3 30

4 41 42 41 344 3
1 4? 5050 464 9

1 O -.1273 314 7 1343 3?
2 5 11.8356 

. 5929
31 94 4 4

5? vi 24 2 !3 6 34 5 
4 6 
4 7

5 O .7941
-.3261

14 114 7
2? 2 9 

4 5
? 64 3 6

5« 17 14 8. u 4 í) 4 
-.7,3 3;.) 
- . 4 7 6 ?

8
2 3? 254 9 48

.1 1 99 2 0 461 15 0 50
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VII.3. Dades origináis

Hom presenta les dades origináis d’ATLOR VI analit- 

Aixó inclou dos parts: primer la ma-zades en aquest treball. 

triu de preséncies de les 309 espécies en les cinquanta pesques,
les files són les espécies i les columnes les pesques, la pre
sencia s!indica mitjangant un asterisc i l’abséncia per un zero; 
s'inclouen les sumes de preséncies per espécies i pesques.

La segona part correspon a les dades quantitatives
Es presenta separadament per pes

ques i en cada pesca les espécies que hi foren capturades amb 

la informació esmentada després de sumar cóp i sobrecóp, sovint 
hom trobará nombres entre paréntesi i escrits a má, són els nom
bres estimáis a partir dsinformació addicional.

de nombre d5individus i pes.
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-¡F£CA 1 DESCA 2

NOMBRE PES KNCY PSPFC1p IC NON* ESPFCIEIC NOMBRE PES <

rnour-if! •'/VJ’TiRATA 
otj f,
CAJA A S Tc } i A S 
"AJA V "IT AGUI 
RAJA 'LAEVUS 
VURAP\|A M-tENA 
MFVLl.'CCI US vrRLufCiUS 
ZEUS p ARE R 
TAAfHijouS TP ACHURUS 
TRAC NURUS pICTUyATUS 
SPARUS PAC-RUS 
RACFU.US RRYTHPINUS 
SCOYPFR SCOVRRUS 
SCOMRFR JARO1» ICUS 
ASDITPIC-UA CBSCJRA 
CÍTMARuS yacpOL^pIDOTUS 
ARVOOLOSSUS THOL'I 
«UGLOSS IDIlJH LUÍEUY 
SCLCIDAF V'ISCELI Aí-'FA ATL-6 
SD HOEROI DES Cu T AN rUS 
LOPuI US PISCATORIOS 
SEPIA O R '< I Guyana 
SERIA FLECANS 
u OLICO FORO-SI 
A_LOTEUTh¡S "FDIA 
A L L O T p U T HIs SURULATA 
TCDAROPFS PAGITATUS 
ILLEX CCINDETII 
VACRQPIDUS CORPUGATuS 
IDOTEA
BOTPILUS -ASCIOIA-

1 1.00
15.00
2.00

10.20
10.00
3.50

SCYLIORHINUS CANICULA 
RAJA NAEVUS'
ARGENTINA SPHYPAENA 
ARGENTINA SPHYRAENA 
AR-IOSOMA BALE A R I CU Y 
MACROPAMPHOSUS SCOLOPAX 
CORYPhAENOIOES SP 1 ATL-6 
MERLUCCIUS v-ERLUCCIUS 
GAO ICULUS ARGENTEUS 
ZEUS FARER 
CAPROS APER 
TRACHURUS TRACHURUS 
TRACHURUS PICTURATüS 
MULLUS SURMULFTUS 
DEN-TEX MACROPHTHALYUS 
LEPIDOPUS CAuDATUS 
SCORPAENA PORCUS 
LEPIOOTRIGLA CAVILLONF 
peristedion cataphractum 
ARNOGLOSSUS RUEPPELL I 
SOLE IDAE MISCELLANFA ATL-6 
SYMPHURUS SP 1 ATL-6 
CHAUNAX PICTUS 
SEPIA ORBIGNYANA 
SEPIETTA OWFNIAMA 
LOLIGO FORBFSI 
ILLEX COINDETII 
ASTROPECTEN AURANTIACUS 
HYALOECIA TU8I COLA 
PLESIONIKA 1 
GAM0ITA ROSADA 1 
MUNIDA

60 3.70 
1. LO 
9.10 
o.lO

IRA_"'US 27 5
1 682

25 6829 2 .40
1 114 1.90 

1.30 
17.90 

.40 
1.10 
4.00 

2149 299.60

11 .20 1342i 21 22.00 
{ 7 Y 01 ( 6 ,T 

170 17.00
1.10 

41 28.00

239
123

11 335

2 .20 70 16.8016 1.50
153 18.20 1 .50

8 3.50 
44.503 .10 96764 .40 1 .10[i 3/?) 70 2.005 .50 .104

2 3.00
5 14.80

23
7 C • A)5 . 30 7 (. /)107 .40 2

43 2.00
2 (0,1.) 

02Z') 2.10
3 1.00

.102
(.40
4.00

26
4

71 7.00
1 .30 1 . 1047 .20 227 .10

I SOPODO 4.70
11.40.104

2 .10

I
u>
U1

I



DESCA PESCA4 5

ESPECÍFICNCMN0« espfctf ic MOMñRF PFS <NOMBRF PES K

G 4.) 
7.30

1 C't.')
2- (d.1
4 2.40
3 4.50
1 (.51

SCYL.IORHINuS CANICULA 
muSTELJS ^JSTELUS 
SCUALUS ACA*'THIAS 
SCUALUS PERNANDINUS 
TOR DF 70 MARMORATA 
PAJA vIPALFrUS 
PAJA CLAVATA
raja aguí 
raja NAFVU.S 
‘•'YLIORATIS AOU I LA 
NFTTASTOVA MFLANUPtJV 
r^'ATHOPHlS NVSTAX 
ME«LUCC¡US VFRLJCCIUS 
ZEUS FARER 
SEP RA ÑUS CARTILLA 
T R ACHURUS. TRACHURUS 
TRACHU'PUS PICTUPATUS 
'■•ULLUS SUR*'ULETUS 
SPARUS AURATA 
DENTFX YACPOPHTHALvuS 
PAG'LLUS FPYTmRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
SP.DNDYL 10SOVA CANT^ARUS 
O p ^ I DI O N RARRATuY 
ASDITRIGLA OBSCURA 
LFOIOOTRIOLA CAVILLONF 
ARNOGLOSSUS L A T E R N A 
ARNOGLOSSUS IWPFR I AL 1 S 
BUGLOSSIOIuy LUTFU 
mICROC'hIRu.S CCFLLATUS 
SCLFIDAF VISCFLLANEA ATL-6 
SEPIA ORBIGNYANA 
SF D I F T T A OV/FN1ANA 
LOLIGC FORRES¡
TODAROPES SAGITATUS 
ILLFX COINDFTII 
OCTQOUS VULGARIS 
CASSIS SULCOSA 
DARPANUS ARRCSOR 
CALAPPA GRANULATA 
MAGRO0I PUS CORRUGATUS 
DORICIDARIS PAPILLATA'
ECHINASTER SEPOSITUS 
ASTRCPFCTFN AURANTI ACUS 
LUIDA CILIARIS 
ASCIDIA MENTULA 
APHRODITA ACUELATA 
OPISTOBRANOUIOS 4

SCYLIORHI ÑUS CANICULA 
TORPEDO MAPVORATA 
RAJA MIRALETUS 
RAJA CLAVATA 
RAJA BATIS 
RAJA NAEVUS 
MURAENA HELFNA 
CONGER CONGFR 
GNATHOPHIS VYSTAX 
ZEUS FABER 
SERRANUS CABRILLA 
ANTHIAS ANTHIAS 
TRACHURUS TRACHURUS 
UMRRINA CANARIFNSIS 
SPARUS PAGRUS 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
PAGELLUS FPYTHRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
PAGELLUS COUPFI 
TRACHINUS DRACO 
TRACHINUS PFLLEGRINI 
SCOMBER SCOMRRUS 
OPHIDION BARBATUM 
ASPITRIGLA OBSCURA 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
BUGLOSSIDIiJM LUTEUM 
SOLE IDAE mjscELLANEA ATL-6 
LOLIGO FORBFSI 
ILLEX COINDFTII 
RANELLA GIGANTEA 
DARDANUS ARROSOR 
CALAPPA GRANULATA 
MACROPI PUS CORRUGATUS 
ASTROPECTEN AURANTIACUS 
LUIDA CILIARIS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
ASCIDIA MENTULA 
SUPERITES DOMUNCULA 
PYCNOGONIDAE 5

30
11

2 2.00
40 13.00 

1.00 
16.50 
C2.l0 
id. o) 
45.00

2
26 8 12.00 

3 (i.o)2
3 5 62.CC

(nm) (sí.)37
C.A'l1 1
c.-o21 .10 9

(5fs) (65.5)
13.00
U.o)b.o
10.80

u) (.X)
13 516 48.40 

11.00 
4.00 
(-3) 
5.00 

52.00 
3.40 
(-0 (• o
(. ó 

(3.5)

(d) 16
2 3

286 10
(•')4 11

167 38.90 
1.00 
1.90 

20.00 
1049 125.10

264
1 21

47 3
38 2

2
1 .20 231

(3tfS) (5.2) 
472 65.10

176 2 7.8 0 
( . A)2

(• *02 1.80
(.04 162 14.00
.106 20 8.00

.30312 1.60c.<\ 1
2 7

26 3.20 12
(.6113 344 21.00
.106

6 6.00
.501

2 .50
1 2.50
2
5 3
5 .20

21
2

18
7 I1
1 LO
8 GN

I25



P E S C A 6 PESCA 7

ESPECIFICNOMBRE PES KFSDrCIF I CNOw NO” NOMBRF PES <

SCYLI CRN I-MUS CANICULA
RAJA mIRALA'TUS
'JAJA ACATA
RAJA o A O I A T A
R Ai BATI S
Raja 'JVOULATA
'■'VL. IGRA T I S ACU II. A
SARDINA P I LC-1ARCUS
cNC.PAUL I 5 FNCRAS I COLUS
ZEUS PABER
POVATCMUS saltatcr
TRACHUPyS T°ACHURUS
BL.FCTORHINCHUS "EDI TFPPANEUS
O F *■1 T F X MACR0RHTHALVIJS
DI°LOnUS ACULAR IS
DIPLCOUS CERVINUS
PAGFLLUS EBYTU9INUS
PAGFLLUS ACARNE
PAGFLLUS COU° FI
S PONOyli o scVA CANTHñRUS
TRICHIURUS i EPTuRUS
S C C v ° F 9 JAPON ICUS
TRIOLA LuCFRMA
AS°ITRIOLA OBSCURA
CITHAPUS YACROLFPIDOTUS
ARNJG-..GSSUS L A TFR•-■ A
ARNOGLOSSUS IHDfRIALlS
SOLE I RAF y[seFL LAME a 4TL-fi
S F °I A OFFICINALIS
SERIA -,PRTH‘'LCTI
LOLlGO VULPA-? IS
LOLIGC FORBF5I
ALLOTFuTHIS vfdia
OCTOPUS VULGAR IS
CYvQ I U-Y NEPTUNI
OARDANUS APROSOR
DORIP°E LANATA
YAIA SOUINADO
FC-INASTER SFPOSITUS
ASTRCPECTEN AURANTI ACUS
VFRFTILLUM cynovorium
PYCNOGONIDAF 6

SCYLIORHINUS CANICULA 
MUSTELUS VUSTFLUS 
TORPEDO MARMORATA 
RAJA Y IRALFTUS 
RAJA ASTERIAS 
RAJA CLAVATA 
RAJA MONTAGUI 
RAJA BATIS 
RAJA NAEVUS 
RAJA UNDULATA 
ZFUS EARFR 
TRACHURUS TRACHURUS 
SPARUS AURATA 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
TRACMIÑUS RADIATUS 
TRACHINUS PELLEGRINI 
SCOYBER JAPON I CUS 
OPHIDION BARBA-TUM 
ASPITRIGLA OBSCURA 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA
citharus macrolepidotus
SOLE IOAE MISCELLANEA ATL-6
SEPIA OFFICINALIS
LOLIGO FCRBFSI
OCTOPUS VULGAR¡S
PECTEN JACOPAEUS
DARDANUS ARROSOR
CALAPPA GRANULATA
DORICIDARIS PAPILLATA
SPATANGUS PURPUREUS
ECHINASTER SEPOSITUS
ASTROPECTEN AURANTIACUS
LUIDA CILIARIS
STICHOPUS REGALIS
MICROCOSMUS SULCATUS
ASCIDIA MENTULA
ALCYONIUM PALMATUM
SUBER I TES DOMUNCULA
TROCHUS
DOLLIUM
CYMBIUM
PORTUNUS
ABETO MARINO -HIDROIDEO-

13 6.20
1 1 2.60 

2 3.00
6 A.90
1 3.50
6 13.00
8 1C.0O
A 12.60 
A 6.00
2 A.00

10 13.00
530 23.00

2 3.00
363 91.30

1187 1A2.90

3 1.50
rt.'>i

3 12.00
(T.)2

2
A.0060
(.i)3

17 22.00
6.301

18 2.50
(. 532
(.1)3

100 A.10 
1.30 

53.00 
21.70 
12.00

1 36 9.10
10A 7 A.AO

1.009 A 7
73 .101

(.5-)5 1 .10
2 6.30 13 .20

(. 2-)1 190 16.00 
2.1010.00

3.00
1.70

2 A 15
23 .40A
30 113 10.00

3.00
50.00
15.30

(--07 2
(--O1 138

8 .20 5
5.0016 2

.10A
(3.3
1.50

C-5~)2 20
(50 (.012 25

1
.101 10

1 2
2
1
5 96 A.50
2

5
1

1 .10
1

LO
-JI



“trscA PESCAR 10

NOMBRE PES KNOM ESDfrC{FIC NOMBRE PES K NOM ESPFCIFIC
í » r s r. ~ ^ -: = =r: = = z: — = = = = = = = = = = = = = =

(2.)
2.30
1.30 

IZ-l 
18.00
6.40
5.30 
2.00 
1.00 
3.60

3 2.30

(4.)SCYLICRHINUS CANICULA
TORPEDO MARMORATA
R-'-jA MONTAGUI
CO'JGFR CONGFR
GN4THCPHIS mv$tAX
7 FUS FA“F3
'"RACHURUS TPAC-iUPUS
POMADASYS BENNFTTI
PLFCTCRHINCmUS MPfJI rFRRANFUS
'JYSSIMA CAÑAR I FNS I S
SPARUS p A G R U 5
DAO:rLLUS PRYTHRINUS
PAGFLLUS ACAPNF
SPONDYL ICSOMA CANTNARU.S
TRACHINUS DRACO
TRACrtlNUS RFLLECRINI
UR A NOS COR US F C A¡íF R
SCORPAFNA CORCUS
AS?I IR ISLA OBSCURA
tRÍOLORCRUS LASTCV I¿ A
SOL FI DA E M[SCELLANFA a?L-6
SFRIA OFFSCINALIS
COLICO V U L. s A P I S
LOLIGO FORRFSI
CCTODUS VUlSARIS
PFCTEM JACORAEU3
calappa granulata
DORICIDARIS PAPILLAIA
ECMINASTER ScPOSIT'JS
MICROCOSMOS SULCATUS
ASCIDIA MENTULA
TURRITFLLA
CYmrujv
mACRQPI°US 
HOLOTHUPIA MARRON

3 8SCYLICRHINUS CANICULA 
SQUALUS ACANTHI AS 
SQUALUS FFRNANDINUS 
TORPEDO MAPMCRATA 
RAJA MIRALETUS 
RAJA NAEVUS 
MYLIOBATIS AGUILA 
ARGENTINA SPHYRAENA 
MURAENA HELFNA 
CONGER CONGER 
MACRORAMPHOSUS GRACILIS 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
ZEUS FABER 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
MULLUS SURVULFTUS 
DENTEX MACROPHTHALM'JS 
PAGELLUS ACARNE 
SCOMBFR JAPONICUS 
TRIGLA LUCERNA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLONF 
CITHARUS MACROLFPIDOTUS
arncglossus thorí
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
SOLFIDAE MISCFLLANFA ATL-6 
SPHOEROIDES CUTA-NFUS 
SEPIA ORRIGNYANA 
LOLIGO FORRFSI 
ILLEX COINOETII

54.206
U.l
80.00

1 3
10 3

758
5 .20 3

.5018 3
17 3.80

30.00
23.00
5.00

10.00
16.00
5.50

83
19 3
57 3

7 3547
25 .701
92 140 126.00 

13 1.50
2657 36.10

8 2.50
2072 92.90

119 12.90
8 (0.3')
3 5.20

80 1.30

23
2 .30

.101
1 .30

.101
5 .80

19 2.00
4.0043

.3018.701
39 1.40

3.60 (-0109
.705.102

1.803
.30C55o) 49.50 5

4.60
1.50

51
854

65 20.00
.207

1
3.00

1
14 12.00

I
co
co

I



PESCA 1211P^SCA

NOMBRE PES '<NOMBRE PES K NOM ESPFCIFICFSDFCIFICNOM

SCYLICRHINUS CANICULA 
GALEUS MELASTO^US 
ETMOPTFRUS SPINAX 
SOL^FTVE COR YTJAEOL A 
ARGENTINA RDHYRAENA 
'r-'1 A ThOPH I S WSTAX 
VYETRIOPHIS ROSTELLATUÑ 
malacccfdwalus LAFVIS 
COELCRHYNCHüS COELORHYMCHUS 
YFRLUCCIUS vcrluCCIUS 
GADICULUS A»GENTEUS 
HORLCSTFTHUS PFTROSUS 
CY T rus ROSEuS 
OENTfx VAC°OPHTHALMUS 
SOLE IOAF YISCFLLANFA ATL-6 
LCRHUJS PISCATORIOS 
CHAUNAX PICT US 
POSEÍA LACROSOVA 
PANFILA GIGANTEA 
CASIS SARURON 
IR I TON I Uv X'ODIFFRUY 
AVICULA HIRUNDO 
CHLOROTOCUS CPASSICOPNIS 
PLOSION ISA y a R TI A 
YACROPIPUS TUBERCUl.ATuS 
OCR IC IOAR I-S PADILLATA 
ANTEDON y- o i TERRAnFA 
HYALOFCIA 'UBICOLA
A PBPCOIT a acuelata 
PLESIONIYA rNSis 
PARAPANDALUS 11 
GAV-A RFC 'ORT 
LLAGOSTI 11 
POLYCHFLES 
MACRQRODIA 11 
STICHOPUS ROSA 
astropfctpn PITO 
SABFLLARIA -ANELIDO-

1.00 
3 • 10 
(.1) 
i.eo
3.10
4.00

SCYLIORHIÑUS CANICULA 
MUSTELUS MUSTELUS 
RAJA MIRALETUS 
RAJA MONTAGUI 
ZEUS FABER 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHUPUS T P ACHURU S 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAGELLUS- ACARNE 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
TRICHIURUS LEPTURUS 
SCOMBER JAPCNICUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
LEPIDOTRIGLA cavillone 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
CITHARUS MACROLEPIDOTUS 
ARNOGLOSSUS THORI 
BUGLOSSIDIUY LUTEUM 
SOLE IOAE MISCELLANEA ATL-6 
SERIA OFFICINALIS 
SEPIA ORBIGNYANA 
LOLIGO VULGAR IS 
LOLIGO FORRES I 
ALLOTEUTHIS SURULATA 
ILLEX COINDFTII 
OCTOPUS VULGAR IS 
CASIS SABURON 
TRI TON IUM NOOIFFRUM 
PINNA RUDIS 
DARDANUS ARROSOR 
DORICIDARIS PAPILLATA 
SPATANGUS PURPUREUS 
ECHINASTER SEPOSITUS 
ASTROPECTFN AURANTIACUS 
LUIDA CILIARIS 
HOLOTHURIA FORSKALI 
MICROCOSMUS SULCATUS 
SUBER I TES DOMUNCULA 
CYMBIUY
MACROPODI A ARCO IRIS 
SIMILAR ARBACIA 
ESPONJA TARONJA

a 4.00 
4.00 
4.00 
2.50 
4.00

15
718
71
4174

14220
.30974

5269 281.00 
3.00 

21.00 
17.00 
4.00 
4.00 
1.50

.101
60.302

127.2095
149169 15.00

21.108
51201 5.20

114 .40
(.7)1.302
7.00781.50

2.40
6

.10162
6.0056(*1)5
(.01.102

U A .20167
c. O27
1.00
1.60
CpJ 
2.80 
4.90 
(. .1 i 
(.9) 

27.50

171 (_• A
C* A 
(_»'O

23
1015
13.1044
18.106

(•A 225
1

14150 .20
(.n 44

956 .10
1(.o6
13.20442

22.70120
5.4063

484
33.009
16

4.00
9.50

51
91

6
7

.104

1 .10
Ji-
CO
LD

I



PESCA 13 PESCA. 14

ESPFCÍE1CNON* NOMBRE PES K NOMBRE PES KESPECIFICNOM

YJSTELUS MUSTELUS 
TORPEDO MARVORATA 
RAJA ALPA
SARDINA PILCHARDUS 
ENGRAULIS FNCRAS I COLUS 
CONGER CONGER 
GNATMOPHIS mysTAX 
I" R A C p U RUS TR ACHURUS 
PO‘--aDASYS RFNNFTTI 
ARGYROSOMUS RECIOS 
üYroi-;a CANAPIFNSIS 
RAGFlLüS ERY’HRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
SPDNDYLI050MA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
SCORPA£NA NOTATA 
ASOITRIGLA OBSCURA 
LE°IOOTRIGLA CAVILLONF 
TRIGLOPORUS lastoviza 
ARNOGLOSSUS THORI 
O í COLQOOGLOSSA CUNFATA 
MICROCHIRUS OCELLATUS 
SOL FI DA F MISCFLLANEA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
5EPIETTA OtyFNIANA 
LOLIGO VULGARIS 
LOLIGO FORRES I 
CCTCPUS VULGARIS 
TRIrONlUY NODIFfruy 
OARDANUS ARROSOR 
HOYOLA RARRATA 
CALAPDA GRANULATA 
YA ¡A SOUI NADO 
DCRICIDARIS °ADILLAT A 
°ARACFNTROTUS LIVIDUS 
ECHINASTER SFDCSITUS
y ICROCOSYus sulcatus
HIR PODIDLOSI A FASCIALIS
TURR.ITELLA
CYVR IIJM
CANGREJO BLANCO 
YACROPODIA ARCOIRIS 
HOLOÍHURIA MARRON 
ECHINUS PINCHOS BLANCOS 
ECHINUS 3
EChINASTER SIGILAR SEPOSITUY

1 .50 2.20
13.30
(.3)
1.70

SCYLICRHINUS CANICULA
RAJA UNDULATA
ZEUS FABER
SERRANUS CABRILLA
TRACHURUS TRACHURUS
PLECTORHINCHUS «E D I T f R R A.NFUS
MULLUS SURVULETUS
SPARUS AURATA
SPARUS CAFRULEOSTICTUS
BOOPS ROOPS
DENTEX CANARIENSIS
DENTEX MACROPHTHALMUS
DIPLODUS ANNULARIS
PAGELLUS ERYTHRI ÑUS
PAGELLUS COUPEI
PUNTAZZO PUNTAZZO
SPONDYLI050MA CANTHARUS
SYMPHODUS SP 1 ATL-6
TRACHINUS DRACO
SCOMBER JAPONICUS
CALLIONYMUS LYRA
BLFNNIUS SP 1 ATL-6
SCORPAENA NOTATA
TRIGLA LUCFRNA
ASPITRIGLA OBSCURA
ARNOGLOSSUS THORI
SOLEA LASCAR IS
D I COLOGOGLO.SS A CUNEATA
SOLE IDAE MISCFLLANEA ATL-6
SEPIA OFFICINALIS
LOLIGO VULGARIS
LOLIGO FORFFSI
OCTOPUS VULGARIS
TR I TON IUM NODIFFRUV
DARDANUS ARROSOR
MAIA SOUI NADO
PARACENTROTUS LIVIDUS
ECHINASTER SEPOSITUS
MARTHASTERIAS GLACÍALIS
ASTROPECTEN AURANTIACUS
ANSEROPODA MEMBRANACEA
MICROCOSMUS SULCATUS
VERETILLUM CYNOMORIUM
SUBER I TES DOMUNCULA
RETEPORA CELLULOSA
MYRIOZOA TRUNCATA
CYMBIUM
CANGREJO BLANCO 
HOLOTHUR1 A MARRON 
ECHINUS PINCHOS BLANCOS 
ERIZO 14
GORGONIA GROGA -HIDROIDEO- 
BR I OZOO 14
PIROSOMIDO 14 -TUNICADO- 

.AXINELLIDAE -ESPONJA-

4
8 5.. 00 8
1 .10 2
9 .80 2 7
1 (.*) 30 1.00; 1 .30 10.50 

4.00 
3.80 

18.80 
.40 

1.30

11
20 3.50

(500) 20.00
101 20.00 

1 5.00
8 3.00

44 8.20
24 2.50
16 2.10 

159 18.00

44
6

17
8
4

.406
72.20 
4.20 
1.00 

13.30 
2.90 
(. l) 
6.7C

1143
15

6
(.01 90

39 5.00 17
C.-O2 2

22 571.10
20 .60.10 2
25 .20 .202

(.1)1 2
29 1.90422 38.00

3.8069 6.50
(* -0 27 3.80

1.20
5

638 2.10
2.10
2.50

(./O27
(.« O69

59 4.802
5.70191

29 7.601
6 2.90

7.00
3.50

112
618

9530
2 1.90

89.30
11

273 66.00 3763
48

4 .10 2
40 5.50 40 9.50
11 .10 2

1 76.00
12 11.00 10
21 67
37
77

6
2

51.30
44.60
44.70

I\ 1881
1882 -P*

O4
72

4
6\



15°ESCA PESCA 16

NOMBRE PES KNCM FSPFC1FIC NCM FSPECIFIC NOMBRE PES X

13 7.10
2.70

SCVLICPHINUS CANICULA 
TORPEDO ^ARMORATA 
SYNGNATMU'S ACUS 
SERRANUS CABRILLA 
PAC-FLLUS COU^F I 
SPOMDYLIOSOMA CANTHARUS
trachinus f'RAcr
TRACHINUS RADIATUS 
ASPITRIOLA OBSCURA 
TR IGLOPORUS LASTOVIZA 
ARNOGLOSSUS THOPI 
BUGLOSSIDUlM LUTFUM
mcnochi rus hispidus
SOLEIDAF V-ISCFLLANFA ATL-6 
SEPIA OFFICIMALIS 
LO LIGO FORRFSI 
CCTOPUS VULGARIS 
RAMFLLA- GIGANTEA 
DOLLIUM COSTATUM 
PECTEN JACORAFUS 
DAROANUS ARROSOR 
SPATANGUS DURPUREUS 
ASTROPFCTFN AURANTIACU5 
ANSFROPODA mf'/oranACFA 
y I CROCOSVUS SULCA7US 
CLIONA CFLATA 
RFTEPOPA CULULCSA 
0ICrYQT A DICHOTOVA- 
VURICIDO 1-
C YMRIRLAU
CyypIUM GROC 
CHLAvys 15 
GARRE T A 15 
PAYASO 
SOUILLA 15 
HCLOThURIA MARRON 
CUCUY ARIA 15 
ERIZO 14
MARTHASTERIAS 15 
ECHlNASTER SIMILAR SEPOSITUM 
OPHRIOTHRIX 15 
0°MIURA 15
SABFLLARIA -ANELIDO-

SCYLIORHI.NUS CANICULA 
CONGER CONGFR 
MACRORAMPHOSUS SCOLODAX 
MACRORAMPHOSUS GRACILIS 
SYNGNATHUS ACUS 
ZEUS FABFR 
CARROS APER 
TPACHURUS TPACHURUS 
BOOPS BOOPS 
OENTFX MACPOPHTHALmUS 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAGFLLUS ACARNF 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS RADIATUS 
TRACHINUS PFLLEGRINI 
TRICHIURUS LFPTURUS 
SCOYBFR JAPON I CUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLONF 
TRIGLOPQRUS LASTOVIZA 
ARNOGLOSSUS IMPERIALES 
ARNOGLOSSUS THORI 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
SOLEIDAF MiscELLANEA ATL-6 
SEPIA ORPIGNYANA 
SEPIA FERTHELOTI 
SEPIA ELEGANS 
LOLIGO VULGAR IS 
LCLIGO FORRES I 
ALLOTFUTHIS MEDIA 
OCTOPUS VULGARIS 
TURRITFLLA COMMUNIS 
DARDANUS ARROSOR 
OORICIDARIS PAPILLATA 
SPATANGUS PURPUPEUS 
ECHlNASTER SFPOSITUS 
ANSEROPODA MEMBRANACEA 
MICROCOSMUS SULCATUS 
CIONA INTESTINALIS 
SUBER I TES DOMUNCULA 
MURICIDO 15 
PARAMOLA 16 
INACHUS 16 
ERIZO 16
ARBOLITO 16 -HIDROIDEO- 
SCHIZOPORELLA 16 -BRIOZOO-

74 32.00 
9.10 

(¿SCSI) 331.60 
UNO INI 337.60 

.30
e .20
1.50 

Í«?442V) 357.67'
1.30
7.50 

42.00

1 26(.03
1 .10
7 1.10

6.00 4
33 51.505 723.5037

.704 26.204 35873 .60 25860 .50 6 .7012 .20 12 1.502.50 
8.00 
2.80
5.50

30 6 .80
6 14 .50
5 2 5.00

6.20
.40

2.70 
4.80

U.')
C.h)
4.00 
3.3 C
1.70

2 122
2

2 136
3 68

106
1 (■i o)
4 724

50
903 223.00 138

1 6 .20
108 1.40

33.80233
1 29 8.004 (-D4
1 71 65.00

8 .101

26 16.00 50
112 4

17.00 96 24,00
6 24

42 5.00
2.608

5 I4
-ÍS2

24
I



PESCA 1 7 PESCA 18

NOMBRE PES KNOM FSPECIFIC ESPFCIFICNOM NOMBRE PES K= = = =: = -- ;:: = ~=: = ==: = s=: = =;s=r = = ;A'sr=: = =: = S;S: ss==5::cí

RAJA vfRALFTUS 
G'IATHOPHIS MYSTAX 
MYSÍRIOPHIS “OSTFLLATUS 
SERRA-'US CABRILLA 
TRACHURUS T D ACHUR U S 
PAG~LLUS ACARRE
pagellus cou»-¡
SPO'.'DYL lOSO^A CANTHARUS 
TRACMIY'JS OPACO 
TRACHINUS PPLLEGRINI 
C = w¡D¡"¡‘! PARRATUM 
SCOPRAFNA- SCROPA 
ASprT=IGLA ORSCURA 
lEPIOCTRI^lA CAVILLONF
tr :-'--lc°orus lastovi/.a
AR''OGLOSSUS thori 
BUC:LCSSIO-IUM LUTFUM 
Y ¡ C ROCH I R US CCFLtATUS 
yOROCCjIRUS HISPIDUS 
SCLFIOAE MISCFLLANEA ATL-6 
SEPIA PRFICI'CALIS 
SERIA O R nIG N v A N A 
SE° I ETTA 0</F»!IANA 
LCLIGO VULGARIS 
COLIGO FORRAS I
C C T C R U S VULGARIS 
PATICA HfEPtiCA 
TRITO'iIu-y ROO I PERU"
CARULUS HURGARICUS 
"UPE <•
O-lA-.'ys orrrcularis
OAPOANUS APROSCR 
OTOMIA PERSONATA 
HOYOLA RARBATA 
CA LARRA GRANULAT A 
OCRICIOARIS RAPIlLATA 
SDATANGUS PURP'JREUS 
EChINASTFR SF POS IT US 
MARTHASTFRIAS GLACIALIS 
ANSEROPODA MEMBRANACEA 
m I CRCCOSMUS SULCATUS 
SUPERITES OCMUNCULA 
TEThya AURANTIUM 
RETEPORA CFLLULOSA 
GI8RULA -MOLUSCO- 
CYMRIJM RURIGINOSUM 
OPISTCBRANQUIO 17-A 
OPISTOBRANOUIO 17-8 
CPISTC8RANQUI0 17-C 
OPISTORRANQUIO 17-D 
HCLOTHURIA MARRON 
H1DROIDEO 17 
ESPONJA TARONJA 
IRONIA -ESPONJA-

2 1.00
5.10
2.00

SARDINA DILCHARDUS 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
MURAENA HFLFNA 
SYNGNATHUS ACUS 
ZEUS FABER 
TRACHURUS TRACHURUS 
BOOPS ROOPS 
PAGELLUS CCUPEI 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS ORACO 
SCOMREP JAPON I CUS 
ASPITRIGLA OBSCURA 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
OICCLOGOGLOSSA CUNEATA 
MONOCHIRUS HISPÍ DUS 
SCLEIDAE MISCELLANEA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLICiO F0R3FSI 
OCTOPUS VULGARIS 
RANFLLA GIGANTEA 
ALLOPATRIA OCELLATA 
ASTRCPECTEN AURANTIACUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
SUPERITES DOMUNCULA 
CYMRIUM
HOLOTHURI A MARRON 
CUCUMARI A 15

(19 34) 317.60 
.60 

4.60
82 3-11 1640 .80 16 . 70964 24.70 1.80 

(55-3/1 178.90 
5.40

15 .60
11.10

1.00
8.00

84 1525 5 .60113 16 1.80
6.60
1.50
1.00

16 .50 57
51 1.40 31(.')1 127 .90 6 .10

2 .10 3 .2016 .80 (•¿o) (.2-7
209 2.20

6.60
4 .501616 2 2.00 

426 127.30 
70 85.10

2.50

.306
(.5710
1.40
2.20

15 5
2 7 .20.2013 3 .80.1012 976 275.80 

18 1.8071 11.80
5.00

10.20
23 1 .4023 73 47.50

7 .102 1.10
1

CR NU TUS 20
20

.50180
1! 11 .10
7 1.10

20
.603

18
2

12
82.00
10.50

115
86

1
1
2 .40

I4^
1 roi I23 14.00

13 .20
1



19°F SCA 21r» c- r /- vr- u O v ^

NOMBRE pes <FSPFCIFICNOM NOMfiRF PES KNCM ESPFCIFIC

1RAJA ALPA
SARDINA PILCHAROUS 
/FUS FABFR 
TRACHURUS TRACHURUS 
<3O0PS ROGOS 
^ F N T E y maCROOhTHALmuS 
‘■íi'A.LUS COUPEI 
TRACHINUS OPACO 
vs°itr;r-la OBSCURA 
, 'COLJR^OLOSSA cuneata 
RRNOCWÍPUS MISOIDUS 
SRDlA OFFICP’ALIS- 
uOLIOO FOPnrsi 
CC'rO=US VULGAR IS 
NATICA HEPOAFA 
RANFLLA GIGANTEA 
OAR^ANUS APROSOR 
PAR ACcNTROTUS LIVIOUS 
EC'-'INASTFR SFPOSITUS 
mar ThaS TFRIAS GLACIALIS 
ALLCPATRIA OCFLLATA 
ASTRCDECTFN AURANTIACUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
S U a F RIT F S OOVUNCULA 
MOLOTMURIA MARRON 
FCMI ÑUS PINCHOS «LA'XOS

2.50
15.50

.50
1.50

SCYLIORHINUS CANICULA 
TORPEDO MA9M0RATA 
GNAThOPHIS mystaY 
SYNGNATHUS ACUS 
ZEUS FABFR 
SFRRANUS CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
PAGFLLUS ACARNF 
PAGELLUS COUPE I 
SPONDYLIOSOVA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
TRACHINUS RADÍATUS 
TRACHINUS pFLLEGRINI 
OPHIDION BARBATUM 
ASPITRIGLA OBSCURA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLONE 
TRIGLOOORUS LASTOVIZA 
CITHARUS macrolepidotus 
ARNOGLOSSUS THORI 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
MONOCHIRUS HISPIDUS 
SEPIA OFFICINALIS 
SEPIA ELFGANS 
SEPIETTA OWENIANA 
LOLIGO FORBFSI 
OCTOP'JS VULGAR IS 
OCTOPUS RUGOSUS 
RANFLLA GIGANTEA 
PECTEN JACORAEUS 
DARDANUS ARROSOR 
HOYOLA BARRATA 
CALAPPA GRA^ULATA 
MACROPI PUS CORRUGATUS 
ANSEROPODA-MEMBRANACEA 
MICROCOSMUS SULCATUS 
PTEROIDFS GRISEUM 
SUBFRITES DOMUNCULA 
TETHYA AURANTIUM 
MURIOPSIS PINCHOSO 
CYMBIUM RLAU 
CYMBIUM GROC 
GAMBETA 21 
SANTIAGUINO 21 
MACROPODI A 
HCLOTHURIA MARRON 
ECHIÑUS PINCHOS BLANCOS

1
209 2

2 .10 1.2029
210 8.50 (.412

.103 .204
4 .10 (. i ) 

1.00 
2.00 
2.70 
1.00 
8.00

2
. 804 29

23 2.40 15
1.2035 14

2 .10 3
3 .10 117
7 .50 1 .20

17 5.90
74.40

22 .70
57 .3014

1 2 .20
3 1.20 O-'l23

78 18 .80
5 (.21

17.70
29.40

4
6 1785

60051
1 (•2-)31
2 1 .50

59 16.00 (Z .2157
2 .30 30 .20
9 4.70 54 14.00
2 4.306

C.zli
2 .80

.4013
FF5CA 7 O

80
14 .30

5 .70
4NOMBRE pes kNC’M ESPFC I F IC 6

314 95.00
2TRACM'JPUS TRACHURUS 

300°S nOOPS 
=AGFLLUS CCUDEI 
TRACHINUS DRACO 
3UGUOSSIDIUV LUTEUM 
SFP I A ELEGANS 
LOLIGO VULGARIS 
LCLIGO FORBFSI 
OCTOPUS VULGAR IS 
RANFLLA GIGANTEA 
DARDANUS ARROSOR 
ECH INASTER SEPOSITUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
DAGURUS 20 
PAYASO
HOLOTHURIA MARRON 
CUCUMARI A 15

28 1.10 116 20.00r .10 2.01 .30 2 .1022 2.60 2 1.50
(.113 6 .70.105 2625.10

25.00
9.50

53 184 .50
52 9
18 15 8.00.501 I1147 .60

1 u>53.00275 l16
1

1.005
17



22 PESCA 23PESCA

ESOFCÍF ÍCESPECIEIC HOMBRE PES <NOMBRE PES K NOMNCM

.50SCYLIORHINU5 CANICULA 
RAJA MIRALETUS 
RAJA CLAVATA 
MURAENA HELENA 
ZEUS FABER 
SERRANUS CABRILLA 
ANTHIAS ANTHIAS 
TRACHURUS TRACHURUS 
PLECTORHINCHUS MEDITFRRAMFUS 
MULLUS SURMULETUS 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
DENTEX MAROCCANUS 
PAGELLUS ACARNE 
PAGELLUS COUPE I 
SPONDYLIOSOMA CANTHAPUS 
TRACHINU5 DRACO 
TRACHINUS PELLEGRIN! 
URANOSCOPUS SCABER 
SCORPAENA NOTATA 
ASPITRIGLA OBSCURA 
LEPIDOTRIGLA cavillone 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
CITHARUS maCROLEPIOOTUS 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
ARNOGLOSSUS THORI 
BUGIOSSIDIUM LUTEUM 
SGLEIDAE MISCFLLANEA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLIGO VULGARIS 
LOLIGO FORBESI 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
ALLOTEUTHIS SUHULATA 
OCTOPUS VULGARIS 
TRITONIUM NODIFERUM 
CALAPPA 6RANULATA 
SPATANGUS PURPUREUS 
ECHINASTER SEPOSITUS 
astropecten AUPANTIACUS 
ASCIDIA MENTULA 
IRCINIA OROS 
IRCINIA FASCICULATA

1SC'-LI0RHI'!U5 CANICULA 
GALrUS MELASTOMUS
SvIuAluS rernandinus

NAEVUf
ARGENTINA SBHYRAENA.
CO^rER CONC-pp 
vacP-°pa VDHOSUS SCCLODAX 
MPRLUCCIuS MFRLUCCIUS 
ppvSICULUS DALWÍGK!
ZEUS FARER 
C Y T TUS ROSEUS 
CAOBOS APFR 
ANTHIAS ANTHIAS 
IRACHURUS TRACHURUS 
TRACHURUS PICT URAT US 
DENTE* MACROPHTHALMUS 
L.FPIDORUS CAUDATUS 
CALLIONYMUS PHAETON 
SCORPAFNA NOTATA 
pFLICCLFNUS 22 
LEPIOCTRIGLA CAVILLONE 
DERIS'cDION CATADHRACTUM 
ARNOGLOSSUS RiJEPPFLLl 
ARNOGLOSSUS THORI 
SOL*" I 0 A E MISCFLLANFA ATL-6
LOPHluS "Iscatorius
C^AuNAX RICTUS 
SC°IA ORRIGNYANA 
SEBIETTA OWENIANA 
LOLIGO FORRES I 
TODAROHES SAGITATUS 
ILLEX COINDETII 
palINURUS «AURITANICUS 
DARDANUS ARROSOR 
CALAPPA GRA.NULATA 
m A I A SOUINADO 
GAMBA BEC TORT 
LLAGOSTI 22 
PORTUNIDO 22 
HOLOTHURIA marrón

1.80
3.00
1.00

4
2.5043
3.50

25.00
11

(..5) 131
.10225 .70

1.802 283.00
.10214 .40

172 6.00
2.40

21 5.70
11
2 .501 .10

1.30
1.30
2.30 
6.00 
1.80

17022 18.00 
3971 160.50 2

162 .10
C.z^ 354

71 .50
.70724 5.50

2.50
3.50 

10.20 
20.50
2.00

.30441

.60139
1.30
8.00

118
7657
11 .2065

(6.)
1.00

(.z) 625
3423 .40

.1022 .10

.20233 .30

.30351 1.50
(.Al 3.70

1.60
3119

8 3.40(.O .9032
1.20
C'2s
C.2)

35.50

12 4.50
1 .50 6

.102 6
3 2.80 10

.5020 .50 1
11 1.00 2 .10

.1011 .10

.201001200 7.20
7 .1012 .10

2.00806
43.18 3.50

2



PESCA 25C - \ 2n í-

/NOM Nombre pfs xESPECIFICNOMBRE PES KNCM F5PACIFIC

SCYLIORHINUS CANICULA 
GALEUS melASTOMUS 
RAJA MIRALFTUS 
RAJA CLAVATA 
RAJA NAEVUS 
ARGENTINA SPHYRAFNA 
CONGFR CONGER 
GNATHOPHIS MYSTAX 
MACRORAMPHOSUS SCOLOPAX 
MACRORAMPHOSUS GRACIL IF 
NERLUCCIUS MERLUCCIUS 
TRISOPTERUS LUSCUS 
ZEUS FABFR 
CAPROS APER 
TRACHURUS TRACHURUS 
MULLUS SURVULFTUS 
CENTEX MACROPHTHALMUS 
LEPIDOPUS CAUDATUS 
SCORPAENA NOTATA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLONF 
PERISTFDION CATAPHRACTum 
CITHARUS MACPOLFDIOOTUS 
ARNOGLOSSUS RUFPPFLLI 
ARNOGLOSSUS. THOR I 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
SOLEIDAE MISCFLLANFA ATL-ó 
SEDIA ORBIGNYANA 
RANELLA GIGANTEA 
CALAPPA GRANULATA 
ECHINASTER SEPOSITUS 
ASTRCPECTFN AURANTIACUS 
STICHOPUS RFGALIS 
PTEROIOFS 6RISFUM 
GAMBETA ROSA 2b 
POR TuNI DO 2 2 
ERIZO 25

35 12.00
22 7.QC

1.60' 
3.00 
1.20 

(ro46.90 
(5545) 46.90 

2.40 
60.50

3¿ C v L I C R H I N U S CANICULA
4RA„A V'AFVUS

.4021M v ü T RI O P HIS RCSTELLATUS 
MACRORAVPrtOSUS SCOLOPAX 
VACRCRAVP40SUS GRACILIS 
ZEUS a A P E P 
TRACHURUS TRACHURUS 
PLFCTORHI NCHUS MED ITFPRANFUS 
■'U-LLUS SURRJLFTUS 
ÑCOPS s>OOP«
J~NTFx MARRCCANUS 
RA'-FLl.US ACARNF 
PAGFLLUS COUPE I 
SP^NDYUOSOMA CANTHARUS 
■1ACUI»'U.S BRACO - 
T"-V-HI'VUS PFLLFGRINI 
ASD I :-T IGLA OBSCURA 
L E p I -r OIR I O-L A CAVILLONF 
T R I GLOPORUS' lASTOVIZA 
ARNOGLOSSUS IVDEPIALIS 
~»N0GL0SSuS thori 
SE=IA OFPICiNALIS 
LOLIGO PORPES I 
C C’O D u S VULGAR!S 
PECTEN JACOBAFUS 
FC-INASTER SEPOSITUS 
vifPOCOSN'uS SULCATUS 

00‘TUNCULA

33 7.50
19 15.00
68 1.5C

4 4.20
42 3.00

(jJBZ) 13.20 
(j5 ó I) 13.20 

57 9.00
249 1.50

23 11.30
211 1.30
279 18.90

6
1965

1 .80
.303
.303

18 3.60
7.60 

13.30
1.50

45
67

6
12 .80

7 3.40 
17.CO 

1 . 5C 
.40 

49.70 
.80 
.80 

1.30 
.80 
.40

.3024
400.506

19i.2)9
41.2012

2613.406
4927 .30
345.00

12.00
9.90

2
7635
194

8.3012
15 3.4 0

3 * 6 C 
3.80

.80102
117(<5J) 36.20

48
4.0049

45
15

515 175.00
4

1133 2.80
76 1.30
87

4a

I



PESCA 2726'■-CGC A

NOMBRE oes <ESPFCIFtCNOMNOMBRE PES KESPPCIFIC.C1'’
— — ~ — zz = = s —

.702SCV t. ICRH I NW5 CANICULA 
V-.,A CLAVA.TA 
SARDINA o ILCHARDUS 
"RAC^URUS TRACHUPUS 
VLL L US SURMULFTUS 
SPARUS CAFRULFOSTICTUS 
BOOPS BOOPS 
DFNTFX N'AROCCANUS 
PAGELLU5 COUPFI 
TRAChINUS DRACO 
ASO I TRIOLA OBSCURA 
PFRISTFDION CATA°HRACTUM
0 I COLOC-COiLOSSA cunea t a 
SOlEIDAE NISCFLLANFA A’L-6 
SEPIA OFFICINALIS 
L O LICO RORBFSI 
OCTOPUS VULCAPIS 
R A v F L L A O I O A N T E A 
OAOOANUS ARROSOR 
ECH INASTER SE^OSITUS
ALLCPATPIA OCFLLATA 
STIChOPUS RFOALIS 
vI CROCOSMUS SULCATUS 
«OLOTHURIA CARRON

1 1.2C
2197 211.70

RAJA CLAVATA 
SARDINA P I LCHARDUS 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
MULLUS SUR^ULETUS'
BOOPS ROOPS 
DENTEX MAROCCANUS 
DIPLODUS ANNULARIS 
PAGFLLUS COUPFI 
SPONDXLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
SCO'-iBER JAPON ICUS 
SCORPAENA NOTATA 
ASPITRIGLA OBSCURA 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
DICOLOGOGLOSSA CUNEATA 
MONOCHIRUS HISOJDUS 
SOLEIDAE MISCELLANEA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLIGO VULGARIS 
LOLIGC FORBFSI 
OCTOPUS VULGAR IS 
DARDANUS ARROSOR 
PARACFNTROTUS LIVIDUS 
ALLOPATRIA OCFLLATA 
MICROCOSMUS SULCATUS 
SUBER ITES DCMUNCULA 
RETEPORA' CFLLULOSA 
HOLOTHURIA MARRON

.101

.101 .303.509
2339 80.70

153 6.20
209 8.90

.509
1.001

.101
.204.105
.404.201
.2019.00

5.50
69

7 2.C0
59 5.40

91
.104

3 1.20.101 (.3T13.302 1.30196.00
1.90

20.50

38 C./rt37 .40
.10

819 8.301 .90157.00316 2.00
P.OO

11.00
16.30

198 38.205 571.00 
2 5.00

5 29151 CS'I.401 .102
.5010

6¿¿0'> 65.00
9 .90

2 1.50

I
JS

CN
I



PFSCA 2829n c S C A

NOMBR'F PES KFSPPCIFIC FSPECIFIC NOMBRE PES <NOM
= = = = = = ==srs==s=s£srsas

i5EPPA''US CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
3CMA0ASYS RFNNFTTI 
MJLLUS SURvULFTUS 
ROO°S °OOPS 
DFNrFX MAROCCANUS 
RAG-LLUS COüRfI 
5 P O N D v LIOSOVA CANTHARU? 
■'RAChINUS OPACO 
CALLIONYMUS LYRA 
SCORRAENA SP 1 ATL-6 
ASPIT°IGLA ORSCURA 
pICOLOGOGLOSSA CUNEATA 
MONOCMiRuS HISPIDOS 
SOLFIOAE MISCELANEA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
LOL.IGO FORRES I
octopus vulgaris
APLYSI-A PUNCTATA 
NARRANOS ARROSOP 
RARAC-NTROTuS LIVIDUS 
ALuOPATRIA OCELLATA 
vi CROCOS'-'JS S JLCATUS 
5uRFR I T ES 00MUNCUL A 
RETFPORA CFLLULOSA 
UNION¡00 29 -M0LU5C0- 
uOLOT HUPI A MARRON 
CUCUMARIA 2°
FChIN'JS PINCHOS °LANCOS

.30 RAJA CLAVATA 
RAJA UNDULATA 
CONGER CCNGFR 
TR I SOPTERUS LUSCUS 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
POMADASYS BFNNFTTI 
PLFCTORHINCHUS WEDIT FRRANEUS 
MULLUS SURMULETUS 
SPARJS CAERULEOSTICTUS 
BOOPS ROOPS 
DIPLODUS ANN'JLARIS 
PAGFLLUS ACARNE 
SPQNQVLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
SCOM0ER JAPON I CUS 
CALLIONYMUS LYRA 
SCORPAFNA SP 1 ATL-6 
ASPITRIGLA ORSCURA 
ARNCGLOSSUS THORI 
DICOLOGOGLOSSA CUNEATA 
SOLEIDAF MISCELLANFA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLIGO VULGARIS 
LOLIGO FORRES I 
OCTOPUS VULGARIS 
APLYSIA PUNCTATA 
M A I A SOUI.NADO 
PARACENTROTUS LIVIDUS 
ALLOPATR1 A OCELLATA 
ASTROPECTEN AURANTI ACUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
SUBER I TES DCVUNCULA 
CYMBIUM RUBIGINOSUM 
OPISTO«RANOUlO 28 
HOLOTHUR¡A MARRON 
ECHINUS PINCHOS BLANCOS

4 .60
1.30 18 37.00

19.00
23

3 .20 2
19 .50 2 .30
11 .20 3 .30
17 .10 225 6.50

33.20
10.00

2 772 .20
120 1.20

3.40
35

46 43 2.50
.404 3 .10

13 .40 229 11.60
52.40
16.00

.6013 1341
1785 .30

17 2 .50
73.204 5.40

11 .401.50
3.00

44.70
1.60

4
1 .2010

11 .2051
99 2.70

L- O 
2.20
5.10 
2.00 
5.50 
7.00
2.10

3
O o)7

2910
133.307

10482 111.00
61.303
271

92
6.903
4 •3.50

3.00
18

1410
.40

1
fa fe o) 240.00 

17 -2.50
15 20.00

4
12 18.00

.204

l
-1^
-tL.
"J

I



32PESCAPESCA 3 0

ESPEC1FIC NOMBRE PES KFSPPCÍPIC NOMNOMBRE PES <NOM = = = = = r = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = =: = == = = = =: = = = = = = = -- =: =
1 l.COTORPEDO marvcraTA

ENGRAULIS ENCRASICOLUS
TRACHURUS T°ACHURUS
MULLUS SUR^ULETUS
BCOPS nOOPS
CENTEX MAROCCAMUS
PAGFLLUS ACARNE
PAGELLUS COUPFI
SPONDYLIOSC^A CANTHARUS
TRACHIMUS BRACO
CALLIONYMUS LYRA
AS°ITRIGLA OBSCURA
RUGLOSSIDIUM LUTEUM
DI COLOGOGLOSSA CUNEATA
MONOCHIRUS HISPIDUS
SOLE IDAE MISCELLANFA ATL-6
SEPIA OFFICINALIS
LOLIGO VULGARIS
LOLIGO FORRESI
OCTOPUS VULGARIS
DARDANUS ARROSOP
ALLOPATRIA ocellata
MICROCOSMOS SULCATUS
POR TUNI DO ??
HOLOTHURIA MARRON

.8011TRACHURUS TRACHUPUS 
PQMADASYS PENNETTI 
ROOBS MOGOS 
D F TE X MAROCCANUS 
SPONDYLI0SOMA CANTHARUS 
TRAC-1! YUS DRACO 
AS°ITRIGLA OBSCURA 
RUGLOSSIDIUM LUTEUM 

IOOLOGOGLOSSA CUNEATA 
“UNJO41 RUS MISPIDUS 
SOLEIDAE MJ5CELLANEA ATL-6 
¿FRIA Ortr !C I '‘AL IS 
LOLIGO AULGAPIS 
>_0L I GO FORRES I 
OCTOPUS VULGARIS 
NATICA HBRRAFA 
ALLOPATRIA OCrLLATA 
AST-RCDFCTFN AU-RANT I ACUS 
m I CCOCOSMUS SULCATUS 
MVCNOrONUM DUSILLUM 
H-''LOTHU,R I A MARRON

C.¿)13.101 405 18.20.306 . 303.101 3.20
.20

58.2040
41.0012 .204.205
9 1.30(.A)1

3.9 06.101'■i

48 7.70.104
.201.407

55 2.80
503 (Tfc.O 
3 54 (4.a)

7793 61.10

7.1064
.401

2.30
2.90

11
8

.50L.1 2.80
12.00
4.00

14.204
150.101 23(4 So) 120.00 .1019 155 2.70 5
(5 fe) 14.00 

.10 
3.70

2
7

■'PECA 5 i PESCA 33

NOM FSPCC I F I C NOMBRE PES K NOM ESPFCIFIC NOMBRE PES K

SARDINA PILCHARDUS 207 21.00
29.20

.50
8.50

SCYLIORHINUS CANICULA 
ZEUS FABFR 
TRACHURUS TRACHURUS 
PAGELLUS ACARNE 
PAGFLLUS COUPFI 
TRACHINUS DRACO 
URANOSCCPUS SCABER 
SCQMBFR JAPON I CUS 
TRIOLA LUCERNA 
ASPITRIGLA OBSCURA 
TRIGLOPORUS LASTCVIZA 
ARNOC-LOSSUS THOR I 
BUGLOSSIDIUV LUTEUM 
MONOCHIRUS HISPIDUS 
SOLE IDAE MISCELLANEA ATL-6 
OCTOPUS VULGAR IS 
DARDANUS ARROSOR 
ECHINASTER SEPOSITUS 
ASTROPARTUS MEDITFRRANEUS 
ASCIDIA MENTULA 
SUPERITES DOMUNCULA 
CAR IOPHIL LIA 33 
SYCON SP. 33 -ESPONJA-

122 31.00TRbChuRUS TRACHURUS 
MULLUS SURMULETUS 
eoops noops
DFNTEX GIBBOSUS 
D FN T E X MAROCCANUS 
PAGELLUS COUPFI 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
TRACHINUS DRACO 
CALLICMYMUS LYRA 
ASPITRIGLA OBSCURA 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLIGO FORRES I 
OCTOPUS VULGAR IS 
DARDANUS ARROSOR 
ALLOPATRIA OCELLATA 
M I CROCOSMUS SULCATUS 
SUBFRITES DOMUNCULA 
HOLOTHURIA MARRON

603 6 6.80
6.70
4.00

13 187186 26.2012 .604112 1.10 5 .508 .10 3 1.90726 6.20
1.20 3 .1013 1 .80.101 58 4.70.204 13 .608 1.00 

15 2.30
18 18.60 

(3^ 1*50

32 .40
45 .20

9 .10
13 1.70

1.30
20 .80 1U?t) 36.00 I3.304 4415 2.70 442 oo

26 2.10 I
3 .20
2

12



"FSCA 35•»4r - r a

FSPFCÍFICNON NOMBRE des <' C" rsppri=ic N0«R9P OES <

RAJA NAFVUS 
RAJA UNDULATA 
SERRANUS CA«RILLA 
TRACHURUS ToaCmURUS 
VULLUS StJR'.'ULFTUS 
PAGFLLUS ACARNE 
PAGELLUS COUPFI 
SPONDYL IOSOvA CANTHARUS*" 
TRACHINUS OPACO 
SCONBER JARONICUS 
CALLIONYVUS LYRA 
ASPITPIGLA OBSCURA 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
0ICCLOGOGLOSSA CUNFATA 
NONOCHI RUS HISOIDUS 
SOLE IDAF NISCFLLANEA ATl-6 
SEPIA OFFICINALIS 
LOLIGO VULGARIS 
LOLIGO FORRFSI 
ALLOTFUTHIS VEOIA 
ALLOTEUTHIS SURULATA 
OCTOPUS VULGAR IS 
NATICA HFRRAFA 
DAROANUS ADROSOR 
NA I A SOUI NADO - 
PARACFNTRCTUS'LIVIDUS 
ECHINASTER SEPOSITUS 
allopatria ocellata 
NICPOCOSYUS SULCATUS 
PTEROI DES GRISEUM 
SUBFRITES DOMUNCULA 
CYMBIUM RUPIGINOSUY 
VENUS 35
HOLOTHURIA vARRON 
ERIZO 35

222 107.80 
12 17.00
20 19.00

475 15.30
31 5.30
40 (d

SCYL.JRHPuS CANICULA 
R A 1 ' A E V U ? .
I-'J S p A R E R 
TRAO-URUS TRACHURUS 
PAGFLLUS FRvTmRINUS 
RAG^uLUS ac Ap N F 
pag-lL’JÍ- COL-PEI 
TRACHINUS DRACO 
TRACHINUS RAOIATUS 
SCOHH^p _ADONICUS 
ASPIt°IGLA OBSCURA 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
Fi-JGLOSS ID [JH LUTFuV 
SOLE I RAE nIS C F L L A N F A ATL-6
SD-C-ROIOFS CUTANEOS 
SEPIA •'-"ICI-’-AlIS 
SEPIA ORR!gvvana
a LLOT ■ i-: Th ¡ R vpR;A
CCr- = 'JS VULGARIS 
APLVSIA PUNCTAT-A 
ECHINA5TF9 SEPOSITUS 
AS TropaPTUE ’,C0I T=-?PAN"U5 
S~ICHOPOS RESALIS 
ASCIDIA vcmtula 
0D!3TOuRAN^UI O 3A 
pTEROIDFS >4 -A‘'T0ZO0-

3 4.80
.104

(•<>1
62 3.00
18 .30

C3.0218
1 .20 64 .70

(V ('O 1070 7.63
.60
(•2)

2 .60 8C.l)1 1
5.90
3.30

56 5 .20
30 26 1.10

.1028 1 .10

.704 (. a)7
2.60 
4.00

12 37 .30
1 8 .40(,»1 50 4.20 

1.5 0 
6 . OC
(M

.1043 32
6.502 34

1 .30 147
1 42 . 10
1 .10 17 6.70

.502 1

.203 28
1.003 2 .80
.1010 2

2
8 .20

704
1
5 .50
1 .50
7
5 2.50

18
4S

LO
exemplars petits (juvenils) itotalitat de la captura d’aquesta espécie correspon a* La



3 sr c - i PESCA 38-

-'S-’rr:F!C‘T]M NOMBRE occ <NOMBRE PES K FSPPCIFtCNOM
- ■- t - - — — — — ~

Q.i)■>P>OA':uS CABRILLA 
’'ACHU-US T ACHURUS 
'"JLLUS Su^MUCETj'.
P.0OPS “■xrc 
'E\TCX GI»ROSuS 
DEN” X ''ACP0oHTHALwur> 
OPVTEX WA ’<OCC a NuS 
Op\:px v1SC:”Lí;A*’FA ArL-i 
RAGFtLUS F R Y T h R1NU$ > 
PASFLLUS tetóte*
PAGEL!. U = COU^rrÁ-

¡rsO’-'A CAnTHA'íUS* 
TRACHlNU?. OPACO 
CAL-IC'íVVUS L'-PA 
RLE‘"-;:'JS =P 1 ATL-Ü 
AE.PI TRIOLA OBSCURA
Mr;M')C«I PUS «ISO IDUS 
S'-o'A 0F= IC 1 O.M..1 S 
LOS ICO VuLPA'US 
■iULOrc,;T^IS "FOJA 
CCOPUS VUt CARIS 

A PÍ'ANUS A9RCS0P 
va ; a sou 1N: a o o 
AL-OPA'PIA OCElLATA 
m I CpOCOSmu-S SULCATUS
superites oo^uncula 
AmowicxuS 36 
HOLOTHIJP í A marrón

?.oo251 RAJA UNOULATA 
SYNGNATHUS ACUS 
SERRANUS CABRILLA' 
SERRANIOAE S" 1 ATL-6 
TRACHURUS TRACHURUS 
MULLUS SURMULETUS 
B-OOPS ROODS 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
CENTEX MAROCCANUS 
PAGFLLUS ERYTHRINUS* 
PAGELLUS ACARNE’1'
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS* 
TRACHINUS OR ACO 
CALLIONYMUS LYP A 
ASPITRIGLA OBSCURA 
O ICOLOGOGLOSS A CUNEALA 
VONOCHIRUS HISPIOOS 
SOLE IDAE MISCFLLANFA atl-6 
SF=IA OFFICINALIS 
LOLIGO VULGARIS 
LOLIGO FORRES I 
OCTOPUS VULGAR IS 
TRITONlUM NOOIFERUM 
DAROANUS ARROSOR 
MAIA SOU-I NADO 
PARACENTROTUS LIVIDUS 
MICROCOSMUS SULCATUS 
SUBER I TES OOMUNCULA 
HOLOTHURI A MARRON 
ERIZO 38

4
4 .40

.50
51 2.90

22.404
12 (.*> 
92 2.20

198 13.10
8 .10
3 C. i 1 

253 (&.51
34 1.9C

.40
1206 7.00
(-loo) G.o 
2270 3.80
1445
6352 39.1C

.40
63 7.10

4
2063 
4002 

03 05)

3.10
6.30

11.50
i.r)

12.00

1

30
1618

41 . 10
(.<0
C.j)
1.00

7
3.30621

27 4 .40
37 .4022 .30
10 . 7058 10.30

7 100 5.SO.10
181 11 .50

1.90
17.00

.60
35 39.10 26
65 19

1 1 .20
7 .20 29

140 1
.10210

186
143 1.50

.503

.5063

I
JA*La totalitat de la captura d’aquesta especie correspon a exemplars petits (juvenils). VJlo

I



3C=CA 3 R 40DFSCA

FSPFCíVlCvOM fs pr c r ~ic NOMRRF PES < NOMBRE PFS <NOM
= = = = =

paja J'T'ULATA 
TRISORTERUS LU5CUS 
5FRRANUS CABRILLA 
i'PACHURiJS T r a C h j p u s 
douaoaSy.s pfnnftTI 
olSCTCPHINCHUS VFDI rFRPAl' FUS
'-'ULLUS SU = '.'ULFTUS 
BOOPS POOcc 
oipi.onus avn'ulapis 
PAOFLLUS acarnf*
RAOFllus 0"UOFI
PUNTADO mjNTAZZO
,-,oo\¡gvi IOSOVA CANJPARUF^
T R A C HIM u S OPACO
ASO I TR !Gi..A OBSCURA
0 ÍCOLOOOGLOBSA CUNF A rA
YONOC^IRUS HISPIOOS
Hr’-cpgvYFTFRIS opoB^cC I D-uS
SOLSIOAF WISCFLLANFA ArL-6
HALOP'-TRAChüS O I o a r t v1 je
SE°!A OFF I C I A’A L I S
SFOIFTTA CWFVIA'IA
LOLIGC VULGARIS
LOLIGC FORRES I
ALLOT FUÍHIG mFOIA
OCTQOUS VULO-ASIS
DAROARUS ARROSOR
HA I A SOUI NA 00
HICROCOSHUS SULCATUS
SUBERITES OOmUNCUlA
Cymrujm 9LAU
CYHRIUH GROC
HOLOT HURI A MARRON
MICROCOSMUS 39

11 4.00 15 7.7C
2 4.90

43 59.50
2 5.00

10 1C.40
3 1.00
4 7.40 

(joco) (-(.p 'I
15 2.SO

SCYLIORHINUS CANICULA 
RAJA CLAVATA 
RAJA NAEVUS 
MURAFNA HFLFNA 
ZEUS FABER 
MULLUS SURMULFTUS 
SPARUS FHRFNñERGI 
PAGFLLUS ERYTHRINUS* 
°AGFLLUS ACARNE 
TRACHINUS RADIATUS 
SCORPAFNA SCRCFA 
ASPITRIGLA OBSCURA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLOYF 
TRIGLCPORUS LASTOVIZA 
ARNOGLOSSUS THORI 
BUGLOSSIDIlJM LUTEUm 
SOLE IOAE MISCFLLANFA ATL-6 
SPHOEROIDFS CUTANFUS 
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS 
LOPHIUS PISCATORIOS 
ALLOTEUTHIS MEDIA 
I LLEX COI.NDFT I I 
OCTOPUS VULGARIS 
MICRCCOSMUS SULCATUS 
ASCIDIA MENTULA 
PI ROSON I DO 14 -TUNICADO-

5 .60
2 .10

1137 24.30
1.5015

5 .60
93 2.20

6 .20
191 7.10

10.30
(2.2').

577 .201*• 2.70
10.00
(.d
3.00

979 2
2 .10 61

7852 39.50' 
0. 5 )

1
17 16

5 .30 .104
(.O281 3.90

4.20
1.60
3.50

3
3.1013631

.90133

.201135
1 4.501 .20

U2-)o<> 1 154
C.2) .10116

4.00177 5.70
5.80
C.3>

25.70

. 10381

.10316

.3057
15

2.704
88

.408
3.00
1.00
2.50

6
2
4

44 I
U1

X La totalitat de la captura d'aquesta especie correspon a exemplars petits (juvenils)



'>FSCA 41 42°esca

ESPECÍFICNOMBRE pes «esp^cific NOMBRE PEE <NOM

• C¥L I09rI ÑUS CANÍCULA 
T0r?PEr'O MAP'-'ORATA 
RA..A QfiACHYUR'
RA :A CLAVATA 
RAJ1 UNDULAta 
r,\'AÍMO!’H[S VYSTAX 
'•'Y -> TR ICOHI 5 R0STELLATU5 
DAGcLIUS COUPcI
■'rachinus n'!Aro

ACHÍ ÑUS PFLLEGRINI 
O P Lj I D I C N PAR BATUM 
AEP [ rR I r,L A OBSCURA 
T P í C’_CÜCR US LASTGVI7A 
AR'OC.l OSSUS THO»I 
BUOLOSSIDÍUM LUTFUM 
DI COL'V'OGLnSSA CUNEA TA 
vONOCuI RUS HJSPIDUS 
SOLE ÍDAF m¡ SCFLI. ANEA ATL-ft 
5 F DI A OFFIcíNALIS 
LCLIGO VULPAofS 
c¡vap[A RlvqplA 
DARDANUS APPCSOR 
CAf.APPA GRANULATA 
maíA SOUÍNAno 
SPATANGUS PUOPUREUS 
VICOOCOSMUS SULCATUS 
SuPFRITFS DOMUNCULA 
Cymq;,jm CROC
CAMPA 41
SA'TIAGÜIMO 21 
CANORA ‘O BLANCO 
PORTON IDO 72 
hOLOT^URIA MARRON 
ESPONJA 41

123 65.90
3.60

1.301NUSTELUS MUSTELUS
RHINORATU5 CEMICULUS
TORPEDO TORPEDO
RAJA UNDULATA
SARDINA PlLCHARDUS
ENGRAULIS ENCRASICOLUS
POMATOMUS SALTATCR
CAMPOGR.AMMA GLAYCOS
TRACHURUS TRACHURUS
PODADASY5 BENNETTI
PLECTORHÍNCHUS mfDIURRANFUS
ARGYROSOMUS RFGÍUS
UMBRINA CANAR1ENSIS
MULLUS SURMULETUS
SPARUS AUPATA
DENTEX GlRBCSUS
DIPLODUS ANNULARIS
LITHOGNATHUS mO°myruS
PAGELLUS ACARNF
PAGELLUS COUPEI^-
PUNTAZZO dunTAZZO
SPONDYLIOSOMA CANTharuS^"
SCORPAENA NOTATA
HEL ICOLENUS DACTYLO°TFRUS
ASPITRIGLA OBSCURA
TR IGLOPCRUS LASTCVIZA
BUGLOSSIDIUM LUTEUM
D ICOLOGOGLOSSA CUNEATA
SYNAPTUPA LCSITANICA
SOLE IDAE MISCELLANÉA ATL-6
BAL ISTES CAROLINENSIS
HALOBATRACHUS DIDACTYlUS
SEPIA OFFICINALIS
LOLIGO VULGARIS
LOLIGO PORPES I
ALLOTEUTHIS MEDIA
ALLOTEUTHIS SUPULATA
OCTOPUS VULGAR IS
DARDANUS ARROSOR
MICROCOSMUS SULCATUS
ADAMSIA PARASITICA
SUBERITES DOMUNCULA
CVMBIU.M GROC
HOLOTHURIA NEGRA
HOLOTHURI A MARRON
ASCIDIA ROJA
MICROCOSMUS MARRON

8 2.70
3.10 

17.00
360.67

1.60
7.9C
1.30
3.80

26.30
2.10 
2.00 
3.80 
3.10

29.00

1
1 .10 3
5 5.50

5.20
7.40
1.90

16
4 21379

34 115
1 2í 3 .50 2

77 4.80 78
''' ’J 1 .10 266

15 ,70 5
104 8.80
34 (.5-1
94 1.30

7425 50.80

2
11

139
6

(.%)12 .7012
66 1.10 3975 160.20

10.203 .30 28
12 9.C04.40

(•ü)
116

3 2.50
3.80

100
1 12

38 2.10319
(.052 8.00 1

1 .40 1.4069
17 4.20

4.00
3.50
3.80
1.60

31 1.60
13 1 .40
3S • i. 016

8 4.50
(.O
5.90
(.d
6.30

94
88 3

16122 .40
15 .10

77 13.80
54 2.20

2.40
30 25.20

6 4.00 87
87 2.50
14 • ic-U)15

9.002?
21 .60

123 31.50rLa totalitat de la captura d'aquesta especie 
correspon a exemplars petits (juvenils)

21
8 1.20

48.0031 I
1 -£=>
2 1.50 roi

25 25.00



pf ' C A 43 PESCA 44

»,0w FS^^CIFIC NQMñRF PES < NovRRE oes <ESPECIFICNOM

5A Jí UVHJLATA 
SARDINA o I LCHAROUS 
f*'GRAUl IS C,-'CRAS í COLUS 
SHRRA'UDAF 5D 1 ATL-6 
TRACHURUS TRACHURUS 
-ULCUS SUR^ULFTUS 
ROOPS «OOOS 
O IP L C O U S ARNUL APIS 
LIThOGnaTHUS wopwYRu.S 
°40FLLUS ACARAR*- 
PAGELLUS COUDcrI;£
SOO'IOYL IOSO^A CANTHARUSt
MCNOCwI PUS HISPIDUS
SOLFI CAE YISCFLLAAFA ATL-6
HALOPATRACmuS DIDACTILOS
S E ° I A O E F I C I N A L ! S
LCLIGC VULGARIS
loligo sorbesI
OCTC°US VULGARIS
ALLOOATRIA OCELLATA
vlGROrOS^UR SULCATUS
va¡a A 3
hclothuria varpor
"ICROCOSVU1- v A R R o N

.702 .6072ENGRAULIS FNCRAS ICOLUS 
SYNGNATHUS- ACUS 
SERRANUS CARRILLA 
SERRANIDAE SP 1 ATL-6 
TRACHURUS TRACHURUS 
PLECTORHINCHUS REDITERPANEUS 
ARGYROSOMUS REGIUS 
MULLUS SURVULETUS 
BOOPS 800PS 
DIPLODUS ANNULARIS 
PAGELLUS COUPE I^
SPONDYLIOSOVA CANÍHARUS*"
TRACHINUS DRACO
CALLIONYMUS LYRA
BLENNIUS SP 2 ATL-6
HELICOLENUS DACTYLOPTFRUS
ASPITRIGLA OBSCURA
DICOLOGOGLOSSA CUNEATA
MONOCHIRUS HISDIDUS
SOLEIDAE MISCFLLANEA aTl-6
HALOBATRACHÜS DIDACTYi_US
SEPIA OFFI.CINALIS
LOLIGO VULGARIS
LOLIGO FORRES I
OCTCPUS VULGARIS
MUREX TRUNCULUS
TRITONIUY NODIFERUY
OARDANUS ARROSOR
MICROCOSMUS SULCATUS
SUBER I TES DOYUNCULA
OP ¡STOBTANOUIO BULLA
MACROPODIA

7798 160.10 
1800 5.80

2 C. O 
332 6.60

1.40 
.20 

( . A )
122

2
1

.8021
12 .50 1.90

8.20
.20

2
13 .10 2

7936 116.80 
1.90 
2.00 
4.80 

10.30

6
3 .8081

260 169 14.00
731 . 60120

1463 9.402014
52 .50 .101
11 1.00 .5014

2 .20 .ni
1.10
5.60
3.C0
9.30

49 :.o1
378 .102

(. i)(5 o')20
19 .3046

2 .609
1.60185 21.60

.70 
7 • “’C

242
8312 .30

6.9 08035 2.40
14.-’C33

1
1 .20

27
14.00
1.2017

2
4

I
La totalitat de la captura d’aquesta especie correspon a expemplars petits (juvenils) U1

OJ

i



PESCAPESCA 45 46

ESPECÍFICNOMBRE PES K NOMBRE PES <FSDFCIFIC NOMNOM
::;:rsssp:==::s:s==5s::s;s=s:s:=;=:::s:í::r= = = =s = s: = = =

19.40
2.50
8.20

35.20
4.80
2.80 

22.50
7.30
4.90

muSTELUS sTFLUS
2A NOBA TUS SCHOENLFINII
TORPEDO TORPEDO
RAJA UNDULA T A
SPRATTuS SPRATTUS
ENGRAuLIS FNCRASI COL US
CONC-FP CONGPP
MVSTRIOPHIS ROSTFLLATUS
O IC EN T'? ARCMUS L AB0 A X
SERPANIDAF SP 1 ATL-4
°Oy ATOMUS SALT ATO3
CARA'1* RHONC4US
TOAO-IUPU5 TpAC^U'PUS
PQMAUASVS B f N N F 7 TI
PLFCTORHINCHUS MFC ITrwRANFUS
APOYROSCMUS PEGIUS
UMBPÍNA CANAPIFNSIS
MJLLUS SURMULFTUS
SOARUS AUPATA
SPARUS CAcPULFOSTICTUS
SPAPUS FHRFNBFRGI
BCOP-S BOOPS
DFNTEx CANAPIFNSIS
CENTEX G I nROS’US
OFNTFy macpCPHThalvUS
CENTEX MAROCCANUS
c¡DLOCUS ANGULARIS
LITuOr.yAT‘-iUS voRMYPyS
OAGFLLUS ACARNE
PAGELLUS COUPRI
cu''Ta/,;o pu'-ta22o
5O0NDYL IOSOVA CANT i-'ARUS 
SvvPHCf'US BAILLONI 
SCCRPAENA \OTATa 
-El : COL EN US D A CT vLOP T R RUS 
PSE”T0''PS BFLC^ER I 
DICCLOGOGLOSSA CUN^ATA 
SOLcIDAF MISCFLLANFA ATL-6 
HAlCBAÍRACHUS DIDACTYLUS 
SF °!A OFFICINALIS 
LOLIGO VULGAR IS 
LOLIGO FORRES I 
CCTOPUS VULGAR IS 
M1CROCOSMUS SULCATUS 
SUPERITES DOMUNCULA 
HOLOTHURIA MARRON 
BOTRILUS -ASCIDIA-

16 1.00
3.00

19SPRATTUS SPRATTUS
ENGRAULIS FNCRASICOLUS
SYNGNATHUS ACUS
ZEUS FABER
TRACHURUS TRACHURUS
POMADASYS B-NNETTI
PLFCTORHINCHUS MFDITFRRANFUS
MULLUS SURMULETUS
BOOPS BOOPS
DFNTEX GIBBOSUS
DENTEX MAROCCANUS
DIPLCDUS ANNULARIS
LITHOG,NATHUS M.ORMYRUS
PAGELLUS ACARNE
PAGELLUS COUPE I
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS
LABRUS MERUL.A
TRACHINUS DRACO
CALLIONYMUS LYRA
ASPITRIGLA OBSCURA
BUGLOSSIDIUM LUTEUM
DICOLOGOGLOSSA CUNEATA
MONOCHIRUS HISPIDUS
SOLE tOAF Y ISCFLLANFA ATL-6
HALOBATRACHUS DIDACTYLUS
SEPIA OFFICINALIS
LOLIGO VULGARIS
LOLIGO FORRES I
ANOMIA 46
CANGREJO BLANCO
POR TUNI DO 22

1 266
20 .40

.30
15

12 4
146 748 52.80

13.00373 74
.604 4

4 1.10
(T.5)

19
8 68

.20 .304 6
(.9)6¿o)4.108

97 7.30
812 34.30

1079 102.30 
978 171.70 

13 105.90 
9 11.50

2.20 
9.20

.801
3.20 

13.70 
1.80

57
1464

209
.101

10 .8052
.30162

88 2.10.8016
16.40 

1.80 
4.10 
5.00 
í.í) 
C-Rl

24907 480.40 
3.70 

23.70 
3.80 

18.00 
6.60

51 .304
(4 0) 51 2.40

1.10
3.60

14420
71204

.302
(¿o) 2.70

2.60
2.50

44
160

148
6318

1.90
1.10

109236
14445

835
1 . 10

PESCA 47.8032
Q ,S)C50)
1.00
1.60
2.00

40.00
3.30
2.40
2.00
8.60
2.10
1.80

1
16 FSPFCÍFICNOM NOMBRE PES K24 ~ — = = = = = = = = = = =- = = ==: = =: = = ::65
37

scyliorhinus canícula
SOUALUS ACANTHIAS
RAJA CLAVATA
RAJA NAEVUS
ZEUS FABER
ARNOGLOSSUS THORI
BUGLOSSIDIUM LUTEUM
SOLEIDAE MISCELLANEA ATL-6
SPHOEROI DES CUTANEUS
SEPIA OFFICINALIS
ALLOTEUTHIS MEDIA
OCTOPUS VULGAR IS
ASTROPECTEN AURANTIACUS
ASTROPARTUS ARBORESCENS
ASCIDIA MENTULA
SUBERITES DOMUNCULA

150 43.CO206
2 .404
1 .3024
4 6.50

10.60
20

1537
3 .10.804

37 .102.90299
32 4.90

2 .80
6 3.00

10 .10 -F*1 3.20
1 .10 JA
7 I.70
5 .20
1 .10

i



PESCA 48 PESCA 49

' nombre pes kÉSPFCIKIC NOM ESPECIFICn ulv* NOMBRE PES K

SCVLiORHINUS CANICULA 
TORPEDO MARMORATA 
RAJA CLAVATA 
GNATHOPHIS MYSTAX 
SYNCA'ATHuS ACUS 
HIP°OCAMduS HIPPO.CAYPUS 
TRACHURUS TRACHURUS 
BOCrS DOOPc 
PAGELLUS PRYTHPINUS 
PAGELLUS ACARME 
PAGELLUS CCUc FI 
SPC\DVLIOSOYA CANTHARUS 
TRACh^'US DRACO 
TPACHINUS RADIATUS 
TRAC.-I'US DPLLFGRINI 
ÜRANOSCOPU* SCAPER 
GORIIDAF SP 1 ATL-6 
OP-iOÍON BARBATUM 
AS°ÍTRIOLA OBSCURA 
TRIGLOPORUS lastoviza 
ARNOGLOSSUS IMDERIAUS 
ARNOGLOSSUS THORI 
-UGLOSSIDIUM LUÍFUM 
YICROCMIRUS OCFLLATUS 
SOLFIDAP MISCFLLANFA ATL-6 
SEPIA' OFPICINALIS 
SE°IE TT A OWFMIANA 
LGt-IGO VULGARIS 
OCTCPUS VULGARIS 
TRITONIUM MODIFFRUY 
SIMARIA FIMBRIA 
BARDAMOS ARROSCR 
C ALAPDA GRANUL ATA 
=ARACFNTROTUS LIVIDUS 
ANSEROPODA yfmbranACcA 
v I CROCOSyUS SULCATiJS 
C Y y BIU Y CROC 
ORISTCPRANDUIO 48 
OOISTCHRANOUIO 48-A 
0=ISTOBRANOUIO 48-B 
GAMBETA 48 
SANTIAGUINO 21
GORGCNI A BLANCA 48 -ANTOZPO-

SCYLIORHINUS CANICULA 
RAJA CLAVATA 
RAJA NAEVUS 
SARDINA PILCHARDUS 
ZEUS FABER 
SERRANUS CABRILLA 
TRACHURUS TRACHURUS 
MULLU5 SURMULETUS 
BOOPS BOOPS 
DENTEX MACROPHTHALMUS 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
PAGELLUS COUPFI 
SPONDYLIOSCVA CANTHARUS 
TRACHlNUS DRACO 
TRAGHINUS dellegrini
ASPITRIGLA OBSCURA 
LEPIDOTRIGLA CAVILLONF 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
ARNOGLOSSUS THORI 
BUGLOSSIDIUv LUTEUM 
MICROCHIRUS CCELLATUS 
SOLE IDAE Y ISCFLLANEA ATL-6 
SEPIA OFFICINALIS 
SEP IETTA OWENIANA 
LOLIGO VULGAR IS 
LOLIGO FORBESI 
ALLOTFUTHIS yfdia 
OCTOPUS VULGARIS 
TRITONIUM NODIFERUM 
DARDANUS ARROSOR 
HQMOLA BARRATA 
DORICI DAR IS PAPILLATA 
SPATANGUS OUROUREUS 
ECHINASTER SFPOSITUS 
ASTROPFCTFN AURANTI ACUS 
ANSEROPODA MFMBRAN AC EA 
LUIDA CILIARIS 
ASTROPARTUS «EDITFRRANFUS 
STICHOPUS REGALIS 
M ICROCOSMUS SULCATUS 
ASCIDIA MENTULA 
PTFROI DES GRISEUM 
SUBER I TES DOMUMCULA 
SYCON HUMBOLDTI 
HYALOECIA TUBICOLA 
APHRODI TA ACUELAT.A 
OPISTOBRANOUIO 49 
INACHUS 16 
PORTUNI DO 22 
HOLOTHURIA MARRON 
ERIZO 49
ECHINASTER SIMILAR SEPOSITUM 
SCHIZOPORELLA 16 -BRIOZOO-

41 10 5.0019.40
1.00
4.40
1.60

1 .602
2 1.50

9.00
4

22159
2 .60.102

(• O .1011
2.40
1.10

17.00
Q.s)
(í.O
1.80
3.10

251 8.6066
.30315

1 .1068
30 .109.

3.002037
69 7.107

(.4)266
2 .40

.90
.609
.10 223

2.20 3 .303
62 6.30

.90 .1068 4
18 2.3068 3.60

14.10 6 .1075
5 .10 210 2.00

2.90(Z.l
(.t'O

57561
2 .101394

10 1.10
5.60
(.5)
4.40 
4.10
(,0

6.40

.303
747 4.30

9.50 25
217 .10
101.50

13.50
3.00

5
28
32
2 .902

3036
21.20

2.40
14

2515
3 .201
7 .1013 4.60
1 .10
3 .10
3 .20
1 .10
2 .70

69 1-4.00
32 .70

5
336

27 .20
2

141
41

1
1

12 2.30

13
.108 I

1 Ul
U11

1 .50
4
2

/



PESCA 51=>PSCA 5 0

FS°FCÍFICFSPFCÍFIC NOMBRE PFS <■NOMNOMBRE PES KNO'*

SCYLIORHINUS CANICULA 
RAJA MIRALFTUS 
RAJA CLAVATA 
RAJA NAEVUS
ENGRAULis fncrasicolus 
trachurus tpachurus
MULLUS SURMULETUS 
DENTEX MACRODHTHALMUS 
DENTEX MAROCCANUS 
PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAGELLUS ACARNE 
SPONDYLIOSCMA CANTHARUS 
TRACHINUS PFLLEGRiNI 
SCOVBER JAPON I CUS 
SCCRPAF.NA SCROFA 
TRIOLA LUCERNA 
ASPITRIOLA OBSCURA 
lepiootriolá CAVILLON'R 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
PER1STEDI0N CATAPHRACTUm 
CITHARUS MACROLFPIDCTUS 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
fiUGLCSSIDIUM LUTEUM 
SCLEIOAE MISCFLLANEA ATL-6 
SPHCEROIDFS CUTANEOS 
SE°IA OFFICINALIS 
LCLIGO FORRES I 
ILLFX COINDFTII 
CCTOPUS VULGAR IS 
TRITONIUM NOOIEERUM 
PECTEN JACOPAEUS 
DAROANUS ARROSOR 
CALAPPA GRANULATA 
STICHOPUS RFGALIS 
ASCIDIA MFNTULA

1 .50SCVLIORHI ÑUS CANICULA
RAJA MtRALFTUS
RAJA CLAVATA
RAJA NAFVUS
ARGENTINA SRHYRAENA
ARGENTINA SRPYRAF'IA
mySTRIOPHIS ROSTFLLATUS
MACoooavdhoSÜS SCOLCPAX
MACPORAMD-ioSUS GRACI lis
COECORMYNCHUS COELCPUYNO-'US
MFRLUCCIUS VERLUCCIUS
ZEUS FARFR
CYTTU5 ROSFUS
CARROS APFR
TRACHURUS TRACHURUS
R F n T E y M.ACROPHTHALMUS
RAOELI US ACAPNE
LE°IRCDUS CAUDATUS
SCORPAENA SCROFA
LERIOOTRIGlA CAVILLONE
DfoiSTFOION CATAPHRACTUM
ARNOGLOSSUS RUE'RP^LL I
ARNOGLOSSUS THOR I
BUGLOSS I D ¡ Uv LUTEUM
SOLE I RAF mjscFLLANRA A rt.-6
SERIA PERT-fLOTI
LCLIGO EORRRSI
ILLFX COINOFTII
SCAEU°GUS UN ICIRRKUS
o A N E L L A GIGANTEA
cImrria FIMBRIA
OAROANU5 ARRCSCR
HOMOLA «ARRATA
DOS ¡ORAR I.S RAPILLATA
ECHINASTER SF°OSITUS
ANSFRORODA MEMBRANACEA
AST°OPARTUS MECITFRRANFUS
STICHOPUS REGAL IS

42 24.00
2.00
1.50 
.40

55.90
1.00
8.80
5.10
4.50 

12.00

5 1.40
12 .20
139 11.50

15.40
15.40
2.90

69.70

30aio
1854810

52
2715.8 78 

(9625=0382.27 98
9298

7341 5.90
23 23.80

8 5.70
1264 8.00
241 15.10

2 .80
• .204
(.5)3

1 .20
1 1.00.902 2 .3018 3.50

486 14.10
5 1.60

6984 121.60

17.30 
.20 

4.10 
.90 
.10 

(2.,o) 
1.60 
2.50

2303
1

44
55858 16.60

(.59 630 1366(.5~>51 11(.2935 510 1.90 
(¡ .01 
5.50 
4.70

.202862 11.1065 1 .20311 2.00
5.50

1.101 75 .80 45 19 22 8 1 , 5 C35 .102.2021
2

I.202
-P*217 47.10
NJl
OA



ppSCA 52 53PESCA

ESPACÍE !CNO v NOMBRE PES K ESPFCIFIC NOMBRE PFS <NOM

T^ÍDE'O VAQVrRATA 
TORPEDO NCR IL¡ANA 
RAJA MIPALFTUS 
Raja rL A V A T A 
ARGENTINA FPHVQAFNA 
A R0“N7 I ya F PH vra EN A 
javoADFNA cp i aTL-a 
GNATwjphIS MYSTAX 
OPHISüRuS SERPENS 
•■•A JOR AYPHOSUS SCOL.OPAX 
‘NAC RORA vdhOSUS GR «CIl.IS
-ORYPHAFNOIDFS Sd p ATL-6

■vERl.UC'I US vcrjucc IUS 
Jru5 FARPP 
CARROS APPR 
TDACMtJRUS TPACHtJRUS 
vUí.LUS SCRvulcTu?

':v vACRORhThALyus 
UCTP IA CAVILLONF 

CI'yíFJS RACROLFPIDOTUc 
iOL-IDAF Mi SCFLLANU ATl-6 
-0°hIü5 PISCATORIOS 
JULOrPUTHT <- MEDIA
CIMARTA Ft.,,qpjA

OARI'ANUS ARROSOR 
S A L A o o a GRANULATA 
ORRICIDARU OAPILLATA 
astrcprctfn AURANTI ACUS 
STICHQPUS RESALIS 
CjDISTORRANOUIO 52 
“ORTUNIDO 22

I .50 3.60
2.80

25SCTLIORHINUS CANICULA 
SQUALUS FERNANDINUS 
RAJA CLAVATA 
RAJA NAEVUS 
ARGENTINA SPHYRAENA 
ARGENTINA SPHYRAENA 
MACRORAMPHOSUS SCCLOPAX 
MACRORAMPHOSUS GRACILIS 
CORYPHAFNOÍDES SP 2 ATL-ft 
yeRlUCCIUS MFPLUCCIUS 
ZEUS FABFR 
CAPROS APER 
TRACHURUS TRACHURUS 
LEPIDOTRIGLA CAVILLCNF 
PERIS-TEDION CATAPHRACTUM
CITHARUS macrolepiDOTUS
ARNOGLOSSUS RUFPPFLLI 
BUGLOSSIDIU* LUTEUM 
SPHOEROICES CUTANFUS 
LOPHIUS DISCATORIUS 
SFPIA ORBIGNYANA 
LOLIGO FORB^SI 
ILLEX COINDETI I 
SCAEURGUS UNICIRRHUS 
ASTRCPFCTEN AURANTI ACUS 
STICHOPUS REGAL IS

1 .50 le
20 1.30 .301

6 .90 .603
24 .10 3.00

3.00
345

24 .10 345
41 .20 .6057

8 .20 2554 21.90
2 .10 60

33 .50 21.70
6.00
1.20

125.70
23.50

17
78 .50 5

200 .30 216
20 2.60 2128

11517 .60
.40A6 .9015

7 .20 .208
2 .70 10 .30p r * .505 .30

.30
15

(ctS'ST 12.60 1
5 .30 4.00

(.2)
1

10 1.60
10.40
(.0

1
3 3.508
1 10.00 

(. V)
67

1 .10 2
3 10 .50

27 2.40 1.204
98 .80
10 .20
22 9.00

2 .10
1

I

ui•oI


