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Explotació 
dels recursos

Els recursos són béns que ens ofereix la 

natura i que els humans sempre hem utilit-

zat per al nostre propi bé, tot i que massa 

vegades de manera unidireccional i egoista. 

Els humans som part integrant de la natura 

i com a tal hem de saber que tota actuació 

repercutirà, més tard o més d’hora, en la 

nostra espècie. Fins ara, en general, es pot 

considerar que l’explotació dels recursos és 

un cas paradigmàtic de fracàs en actuacions 

de gestió que volen controlar l’equilibri entre 

explotació i conservació, o dit altrament, 

entre l’economia i l’ecologia. Hi ha recursos 

energètics renovables (per exemple, solars, 

eòlics o hidràulics), en contraposició amb 

els no renovables (carbó, petroli gas, etc.). 

Actualment, els recursos no renovables són 

encara més utilitzats i més barats que els 

renovables, tot i que les projeccions indi-

quen un canvi de tendència. Si volem que els 

recursos perdurin, hem de controlar i educar 

el nostre comportament. Una sobreexplo-

tació, una mala gestió d’extracció o un ús 

excessiu d’un recurs poden desencadenar el 

seu esgotament. 

Els recursos i la diversitat van molt lligats: 

el malbaratament dels recurs es pot traduir 

en una clara amenaça de disminució de la 

biodiversitat. En tenim exemples en el camp 

de l’agricultura, sobretot quan hi ha grans ex-

tensions de monocultius; també n’hi ha en el 

cas dels boscos amb una silvicultura que po-

tencia en excés determinades plantacions. 

Un altre exemple de la relació directa entre 

biodiversitat i l’ús que l’home en fa és el cas 

de l’explotació pesquera, que aprofita la gran 

diversitat d’organismes marins.

Els éssers vius que habiten els mars s’han 

adaptat a les condicions fisicoquímiques i 

ambientals dels múltiples i diferents eco-

sistemes marins, i així han configurat un 

gran ventall de comunitats i hàbitats amb 

característiques ben diferenciades pel que 

fa a la diversitat, riquesa i abundància dels 

organismes i les espècies. Simplificant molt, 

es pot considerar que a l’ecosistema marí 

hi podem distingir dos grans comunitats: 

la pelàgica i la bentònica. La pelàgica la 

formen organismes que viuen suspesos en 

l’aigua, independents del fons, mentre que la 

bentònica, amb organismes tant sèssils com 

mòbils, depèn del fons marí. Tot i això, hi ha 

molts organismes que durant la seva vida 

poden pertànyer a l’una o a l’altra: les larves 

d’un llenguado són pelàgiques i els adults 

són bentònics.
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Moltes de les espècies d’aquestes dues 

comunitats les explota l’home mitjançant la 

pesca, tant pel seu interès alimentari com 

per l’econòmic. Són el que es coneix com a 

recurs pesquer. Els pescadors diferencien 

recurs pesquer pelàgic i recurs pesquer 

bentònic segons si els arts emprats són de 

tipus pelàgic o bentònic. La majoria dels re-

cursos bentònics explotats s’emmarquen en 

la denominació de recursos demersals, un 

terme purament pesquer d’origen francès 

que fa referència a les espècies que viuen a 

prop i en estreta relació amb el fons, i que al-

hora poden fer certs desplaçaments diaris o 

estacionals, tant horitzontals com verticals. 

No es pot pescar qualsevol espècie a 

qualsevol lloc. Cada art està dissenyat pen-

sant en l’espècie que es vol extreure del mar, 

és a dir, la configuració i el funcionament 

dels arts tenen en compte característiques 

molt específiques de cada recurs, principal-

ment el comportament de l’espècie, l’època 

de reproducció, de què i on s’alimenta, per 

on es distribueix, quina mida té, etc. Els fac-

tors condicionants d’aquesta explotació són 

distribució (on), estacionalitat (quan) i amb 

quin art de pesca (com) hem d’aconseguir 

el recurs (què). Hi ha pesqueres que van 

dirigides a explotar bàsicament un o dos re-

cursos perquè són poques les espècies que 

tenen interès pesquer. Són les pesqueries 

monoespecífiques. Exemples clars en tenim 

en l’explotació del bacallà de les zones de 

l’Atlàntic nord d’Islàndia i Noruega, el lluç o 

la rosada de les zones de l’Atlàntic sud com 

Namíbia o Sud-Àfrica, o les pesqueres dels 

calamars per les zones de les illes Malvines. 

En altres indrets, com és el cas de la Medi-

terrània, moltes espècies s’exploten i s’apro-

fiten perquè totes tenen interès pesquer, 

és a dir, es mengen. Aquest és el cas de les 

pesqueries multiespecífiques, on tot i que 

sempre hi ha una espècie objectiu –lluç, moll 

o roger, escamarlà, llagosta, sípia, gamba, 

sardina, seitó, bonítol, tonyina, emperador, 

cargol de punxes, tellerines, etc.–, també 

es capturen altres espècies anomenades 

acompanyants, o by-catch segons el terme 

anglès –congre, sorell, verat, bròtola, maire, 

galera, gat, escórpora, garneu, etc.–, que 

també tenen el seu mercat. L’activitat ex-

tractiva de la Mediterrània és escassa i vari-

ada, comparada amb d’altres ecosistemes 

explotats, però alhora és molt apreciada i 

té un alt valor econòmic. 

Dintre dels dos grans grups d’arts de 

pesca, pelàgics i demersals-bentònics, es 

pot fer una diferenciació que també té molt 

a veure amb l’explotació de la biodiversitat. 

Hi ha arts molt selectius dissenyats per cap-

turar unes poques espècies comercials, de 

talles concretes i legals. D’altres no són gens 

selectius perquè ho capturen tot, comer-

cial, no comercial i de totes les talles. Entre 

els primers tenim el palangre, el tresmall, el 

cadup, tots ells arts emmarcats en la cate-

goria d’arts menors o artesanals. En el segon 

grup hi trobem l’arrossegament o bou, que 

explota espècies demersals i bentòniques; 

també hi ha la teranyina o encerclament, 

que captura espècies pelàgiques. De tota 

manera, les característiques pròpies de les 

pesqueres, els costums humans, els mer-

cats i les modes dirigeixen les pesques cap 

a determinades espècies, de manera que 

provoquen sobre aquests recursos uns ni-

vells d’explotació massa sovint preocupants, 

que arriben la majoria de vegades a nivells 

de sobreexplotació: l’extracció és superior 

a la reposició i comporta l’esgotament i el 

col·lapse de les seves poblacions. Exemples 

de sobrepesca n’hi ha molts per tots els 

mars i oceans: el bacallà de Terranova, l’an-

xoveta del Perú, la sardina del Cantàbric, el 
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lluç i el seitó de les nostres costes. Aquests 

fets són un clar exemple que una espècie, 

tot i que no s’arribi a extingir per culpa de la 

seva explotació, sí que desapareix com a 

recurs pesquer. A més, les abundàncies de 

les poblacions queden tan reduïdes que és 

fàcil desequilibrar la biodiversitat dels eco-

sistemes per causes externes, com l’entrada 

d’espècies exòtiques o l’augment d’espècies 

oportunistes o fenòmens de canvis ambien-

tals com la temperatura. 

Una consideració molt important que cal 

tenir en compte en totes les explotacions 

pesqueres és la quantitat d’organismes, ma-

joritàriament invertebrats, que, tot i que no 

es consideren recursos, també s’extreuen 

del mar, però com que no tenen cap tipus de 

valor comercial se’ls retorna al mar, general-

ment morts. Aquesta fracció d’individus és 

el que es coneix com a rebuig de la pesca. 

L’extracció d’aquests individus, juntament 

amb la destrucció d’hàbitats i la desestruc-

turació de comunitats bentòniques, deter-

mina que l’explotació pesquera també con-

tribueixi, encara que indirectament, a posar 

en perill i, fins i tot, provocar la desaparició 

d’espècies que no són pròpiament un recurs 

pesquer. La funcionalitat d’un ecosistema es 

pot anar mantenint mitjançant la substitució 

o l’intercanvi entre espècies que tenen els 

mateixos trets biològics i funcionals. No obs-

tant això, davant d’una dinàmica de sobreex-

plotació, l’ecosistema s’anirà afeblint perquè 

l’estructura de les poblacions i comunitats 

no es podrà mantenir. Aniran disminuint la 

biodiversitat i el seu nivell de maduresa, es 

tornarà més vulnerable a possibles fluctua-

cions externes i arribarà a sofrir canvis irre-

versibles. L’home ha de recordar que és part 

de la natura i que hem de conviure amb ella. 

Si la cuidem ens recompensarà.

 


