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RESUM

Entre els objectius del projecte LIFE+ LimnoPirineus 
(2014-2019) hi havia la restauració ecològica de vuit es-
tanys pirinencs i la recuperació o millora de les pobla-
cions de diverses espècies d’interès comunitari d’aquests 
estanys, mitjançant l’erradicació o el control intensiu de 
peixos introduïts de fins a quatre espècies. A la major part 
d’estanys l’objectiu operatiu ha estat l’erradicació, mentre 
que tan sols en un d’ells l’objectiu era només dur-hi a ter-
me un control intensiu fins a assolir com a mínim una 
reducció del 75 % de la població inicial. A finals de 2019 
aquests objectius s’han assolit completament per a cinc 
dels estanys d’actuació, mentre que als tres restants estan 
a prop d’assolir-se, probablement abans de finals de 2020. 
S’han posat a punt mètodes d’extracció de peixos basats 
en la combinació de fins a tres tècniques de captura prin-
cipals, xarxes, trampes i pesca elèctrica. Es demostra que 
l’erradicació dels peixos és factible a molts estanys d’alta 
muntanya, mitjançant una inversió suficient en mitjans 
materials i humans, i amb una planificació adequada de 
les operacions. Quan no és factible l’erradicació, el control 
intensiu mitjançant un esforç sostenible en el temps és 
també una alternativa a considerar a mitjà termini.

INTRODUCCIÓ

E
ls estanys d’alta muntanya dels Pirineus estan 
aïllats dels rius de les fondalades de les valls per 
barreres hidrogràfiques que han impedit una 
colonització natural per part dels peixos (Pec-
hlaner, 1984). Amb tot, especialment durant el 

segle XX i en relació amb la pràctica de la pesca esportiva, 
s’han anat fent introduccions de peixos, fins al punt que 

actualment molts estanys mantenen poblaments íctics 
estables (Miró, 2011). Les dues espècies mes difoses als 
estanys d’alta muntanya pirinencs són la truita comuna 
(Salmo trutta) i el barb roig o vairó (Phoxinus sp.). Al-
tres espècies introduïdes als estanys del vessant sud dels 
Pirineus, però menys difoses que la truita comuna i el 
barb roig, són la truita de rierol (Salvelinus fontinalis) i 
la truita irisada (Oncorhynchus mykiss) (Aparicio et al., 
2016; SI-EXOAQUA, 2019; SIBIC, 2019). Actualment, 
entre el 35 % i el 85 % dels estanys del Pirineu estan ocu-
pats per peixos, depenent de la vall (Miró i Ventura, 2013; 
2015). Sembla clar que la motivació per a la introducció 
de salmònids ha estat sempre el seu valor com a espèci-
es objectiu de la pesca tradicional abans i esportiva en 
temps moderns. En canvi, en el cas del barb roig, la seva 
introducció es va iniciar més tard, probablement a partir 
dels anys 70 del segle XX, quan se’n va estendre l’ús com a 
esquer viu i peix de farratge.

Els efectes de la introducció de peixos en estanys al-
pins originalment lliures d’ictiofauna van des de l’extir-
pació d’altres espècies de fauna, tant d’invertebrats com 
de vertebrats, fins a canvis radicals en l’estructura i la 
dinàmica de l’ecosistema lacustre, que finalment afecten 
fins i tot l’estat ecològic, o la qualitat i l’aspecte visual de 
l’aigua (Buchaca et al., 2016; Knapp, 2005; Knapp et al., 
2007; Maxwell et al., 2011; Miró et al., 2018; Reissing et 
al., 2006; Tiberti i Von Hardenberg, 2012; Ventura et al., 
2017).

Juntament amb les àmplies evidències de l’impacte 
que provoquen les espècies introduïdes sobre la biodiver-
sitat original, tant a escala local com regional, també hi 
ha un ampli consens que la millor mesura per evitar o 
minimitzar aquests impactes és la prevenció i la vigilàn-
cia per evitar noves introduccions, tant deliberades com 
involuntàries (Wittenberg et al., 2001; García-Berthou et 
al., 2005; Simberloff et al., 2013). En paral·lel, es reconeix 
que la gestió activa de les poblacions d’espècies al·lòcto-
nes ja establertes, ja sigui per eliminar-les o bé almenys 
per contenir-les o mitigar-ne els efectes, és quasi sempre 
tècnicament inviable o no assumible econòmicament, 
malgrat que en algunes situacions es poden planificar ac-
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tuacions amb certes possibilitats d‘èxit. En aquest sentit, 
resulta pertinent concentrar els esforços d’actuació sobre 
poblacions aïllades d’espècies introduïdes, com és el cas 
dels estanys pirinencs, encara més on s’hi combini un alt 
potencial de recuperació ecològica amb un alt interès de 
conservació per la singularitat o el valor biogeogràfic dels 
hàbitats o les espècies autòctones potencialment presents.

Fora d’Europa, s’han dut a terme nombrosos projec-
tes o programes de gestió activa d’espècies exòtiques de 
peixos, bé sigui per erradicar poblacions establertes o per 
engegar programes de control intensiu estable, sobretot a 
Nord-Amèrica (per exemple, Tyus i Saunders, 2000; Hill i 
Cichra, 2005), però també en altres zones com ara Austrà-
lia, Nova Zelanda o Sudàfrica (per exemple, Lintermans, 
2000; Thomas et al., 2006). Entre aquests, cal destacar els 
programes conduits a l’alta muntanya de Nord-Amèrica, 
a la serralada de les Rocalloses, amb un ampli historial 
d’experiències exitoses.

A Europa, en canvi, els antecedents de gestió activa 
d’espècies exòtiques de peixos són encara poc habituals, 
tot i que van augmentant gradualment (per exemple, Lin-
termans, 2000; Thomas et al., 2006). En el cas concret de 
l’alta muntanya, però, els projectes coneguts són ben es-
cassos, tot i que sovint exitosos (Tiberti, 2018). Amb tot, 
fins ara s’han centrat principalment en salmònids i tan sols 
molt ocasionalment en petits ciprínids com el barb roig. 

En aquest context, el projecte LIFE+ LimnoPirineus 
(LIFE+ Natura LIFE13 NAT/ES/001210) ha inclòs actua-
cions de control o d’eliminació de nuclis de peixos exòtics 
en una selecció d’estanys d’alta muntanya del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu (PNAP) i del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici (PNAESM). Els objectius de 
conservació vinculats directament a aquestes actuacions 
han estat: 1) la restauració de la seva qualitat estructural 
i el funcionament ecològic; 2) la recuperació de pobla-
cions lacustres d’amfibis amenaçats (Rana temporaria, 
Alytes obstetricans i Euproctus asper) per millorar-ne les 
metapoblacions locals, i 3) la millora de les poblacions de 
diversos mamífers amenaçats (Galemys pyrenaicus, Lutra 
lutra, Rhinolophus hipposideros i Plecotus macrobullaris) 
dins aquests espais naturals protegits.

MÈTODES

Tots els detalls metodològics, operatius i de planificació 
amb relació a les actuacions d’eliminació de peixos intro-
duïts als estanys en el marc del projecte LIFE+ LimnoPi-
rineus (LLP) han estat inclosos en dos protocols redactats 
específicament per a aquesta finalitat (Pou-Rovira, 2015a; 
Pou-Rovira, 2015b), els quals inclouen més informació 
que l’aportada aquí.

Àrea d’actuació i pla de treball
Els estanys seleccionats pel LLP per dur-hi a terme l’eli-
minació dels nuclis de peixos introduïts han estat vuit, 
tres dels quals estan situats al Parc Natural de l’Alt Pirineu 
(PNAP) i els cinc restants al Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici (PNAESM) (taula 1, figura 1). 
Els tres estanys situats al PNAP tenien inicialment només 

poblacions de barb roig. En canvi, la situació de partida 
als estanys seleccionats del PNAESM era més diversa. Els 
cinc estanys del parc nacional tenien un salmònid pre-
sent, mentre que dos d’aquests tenien a més presència de 
barb roig.

A efectes organitzatius, i principalment degut a la 
capacitat de treball de les brigades de treball destinades 
específicament a la tasca d’extracció de peixos, l’inici de 
les operacions a cada estany ha estat esglaonat. Excepcio-
nalment, a l’estany Closell la feina d’eliminació de peixos 
va començar el 2013, en el context d’un projecte experi-
mental previ per començar a avaluar les possibilitats i els 
mètodes més escaients per afrontar l’erradicació de barb 
roig en estanys d’alta muntanya. Aquestes proves van te-
nir continuïtat durant el 2014, en el marc d’un projecte 
paral·lel, i es van estendre a altres estanys no seleccionats 
dins el LLP (Pou-Rovira, 2015c). Finalment, el 2015 es 
van iniciar els treballs definitius en 3 estanys més que els 
previstos inicialment i es va deixar pel 2016 i 2017 l’inici 
als quatre estanys restants (taula 1).

A l’hora de planificar operacions d’eliminació de nu-
clis de peixos o altra fauna aquàtica en masses d’aigua 
continentals, hi ha diverses opcions metodològiques que 
d’entrada cal valorar. Entre aquestes cal destacar les es-
tratègies basades en l’assecament temporal de la massa 
d’aigua o alternativament en l’ús d’ictiocides, sobretot 
de rotenona o derivats seus (Finlayson, 2010). Tot i ser 
molt efectiu, l’assecament és factible en molt poques situ-
acions. Pel que fa a l’ús d’ictiocides, representa una eina 
de gestió de gran potencial pràctic, però malauradament 
encara presenta nombroses limitacions, tant en l’àmbit 
operatiu com en el legal. Per tant, en el projecte LLP s’han 
concentrat els esforços en una estratègia basada en la pla-
nificació de campanyes intensives de pesca, és a dir, de 
captura massiva i persistent de peixos fins a assolir els ob-
jectius operatius establerts. De fet, arreu hi ha nombrosos 
precedents de projectes d’eliminació de peixos mitjançant 
l’aplicació només de captura intensiva d’exemplars (per 
exemple, Bio et al., 2008; Pou et al., 2013; Pou-Rovira, 
2013; Pou-Rovira, 2017), entre els quals convé destacar 
aquí els projectes d’extirpació de nuclis de salmònids in-
troduïts en estanys d’alta muntanya (Bosch et al., 2019; 
Tiberti et al., 2018; Knapp i Matthews, 1998). Aquests 
projectes han constituït una base de referència per a la 
planificació de les operacions similars d’extracció de sal-
mònids previstes en el LLP. En canvi, en el moment d’ini-
ciar el LLP no es coneixien precedents d’experiències de 
control intensiu o erradicació a l’alta muntanya de barb 
roig o espècies similars mitjançant captura persistent. 
Aquest fet ha suposat un condicionant per al LLP, que ha 
comportat la implementació d’una estratègia metodolò-
gica adaptativa, per millorar la metodologia a mesura que 
s’han anat observant i registrant resultats gradualment.

A efectes d’assoliment dels objectius de recuperació 
ecològica establerts pel LLP pel que fa als estanys, l’objec-
tiu operatiu en cada un d’ells ha estat l’erradicació comple-
ta dels peixos, a fi de deixar l’estany lliure de peixos dins 
els terminis del projecte (taula 1). Tanmateix, a l’estany de 
Naorte, ateses la mida i la incertesa inicial respecte del cas 
del barb roig, l’objectiu operatiu inicial es va rebaixar a un 

POU-ROVIRA et. al

8



control intensiu per aconseguir una reducció significativa 
de la població d’almenys un 75  % que resulti fàcilment 
sostenible a mitjà termini mitjançant esforços posteriors.

A efectes d’assoliment dels objectius de recuperació 
ecològica establerts pel LLP pel que fa als estanys, l’objec-
tiu operatiu en cada un d’ells ha estat l’erradicació comple-
ta dels peixos, a fi de deixar l’estany lliure de peixos dins 
els terminis del projecte (taula 1). Tanmateix, a l’estany de 
Naorte, ateses la mida i la incertesa inicial respecte del cas 
del barb roig, l’objectiu operatiu inicial es va rebaixar a un 
control intensiu per aconseguir una reducció significativa 
de la població d’almenys un 75  % que resulti fàcilment 
sostenible a mitjà termini mitjançant esforços posteriors.

Tècniques de captura
En el marc de les proves inicials dutes a terme per triar les 
tècniques de captura necessàries més eficients i adients 
per a cada situació, es van descartar diverses tècniques 
que, si bé generen captures, tenen un rendiment escàs, de 
manera que ni tan sols són útils com a mètode comple-
mentari en la major part d’escenaris de treball per al LLP. 
Es tracta, per exemple, de l’ús de ralls, artets d’arrosse-
gament i encerclament litorals, trampes petites de tipus 
ampolla, trampes escades, trampes de grans dimensions, 
llantions o xarxes de tipus tresmall. Algunes d’aquestes 
tècniques s’han demostrat útils en altres projectes de con-
trol de fauna aquàtica exòtica (Rytwinski et al., 2018), 
però per ara han resultat ineficaces o molt ineficients als 
estanys d’alta muntanya.

Nom (codi) a

Àrea 
protegidab

Màxima 
fondària (m)

Superfície 
(ha)

Altitud 
(msnm)

Espècies de 
peixos presentsc

Objectiu 
operatiu

Eliminació de 
peixos: any d’inici

DEN (1831) PNAESM 6,7 0,35 2.306 STR, PPH Erradicació 2015

DEM (1838) PNAESM 6,2 1,09 2.314 STR, PPH Erradicació 2015

SUB (2066) PNAESM 11 2,64 2.194 SFO Erradicació 2016

CPO (2213) PNAESM 31,7 7,35 2.521 STR Erradicació 2016

CAB (2259) PNAESM 11,7 2,33 2.376 OMY Erradicació 2017

CLO (2468) PNAP 3,7 0,75 2.074 PPH Erradicació 2013

NAO (2479) PNAP 14 3,94 2.150 PPH Control intensiu 2015
ROV (2654) PNAP 5,4 0,37 2.223 PPH Erradicació 2016

 Taula 1. Característiques descriptives dels vuit estanys d’actuació, espècies de peixos presents i objectiu operatiu.
a DEN: Dellui Nord. DEM: Dellui Mig. SUB: Subenuix. CPO: Cap de Port. CAB: Cabana. CLO: Closell. NAO: Naorte. ROV: Rovinets.
b PNAESM: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. PNAP: Parc Natural de l’Alt Pirineu.
c STR: Truita comuna (Salmo trutta). OMY: Truita irisada (Oncorhynchus mykiss). SFO: Truita de rierol (Salvelinus fontinalis). PPH: Barb roig 
(Phoxinus sp.).

 Figura 1. Situació dels vuit estanys d’actuació (blanc). El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici està representat en verd i el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu en gris.
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Finalment, doncs, les tres tècniques de captura prin-
cipals utilitzades per a l’eliminació de peixos als estanys 
han estat: 1) l’ús de xarxes de tipus solta multimalla (fi-
gura 2); 2) l’ús de trampes de tipus barbol (figura 3), i 3) 
la pesca elèctrica (figura 4). Amb tot, cada una d’aquestes 
tècniques va mostrar una efectivitat certament variable 
en funció de l’espècie i l’època de l’any (taula 2).

Xarxes 
Les soltes multimalla utilitzades són de niló translúcid. 
Després de provar-ne d’altres, el proveïdor preferencial 
per al subministrament de xarxes de qualitat ha estat Lin-
deman (Finlàndia). Les llums de malla han estat les se-
güents: 5,6, 8, 10, 12,5, 15,5, 19,5, 24, 29, 35, 43 i 55 mm. 
Aquestes malles formen part de la seqüència de malles de 
les xarxes multimalla de l’estàndard europeu per a mos-
treig de peixos en estanys (CEN 14757, 2005). Amb tot, 
en funció de les espècies objectiu s’ha utilitzat una com-
binació diferent de malles. Per als salmònids s’han utilit-
zat totes, mentre que per al barb roig tan sols les malles 
inferiors a 10 mm. Cada peça ha consistit en una combi-
nació de diversos panys de malles diferents, o bé en un 
únic pany de malla uniforme, però, en conjunt, a cada 
estany s’ha col·locat una superfície proporcionalment 
equilibrada de diferents llums de malla, en funció sem-
pre de les espècies objectiu i dels resultats assolits pro-
gressivament. La major part de xarxes instal·lades tenen 
un altura d’1,5 m i una longitud de 30 m, i s’han col·lo-
cat formant una graella que ha cobert uniformement tot 
l’estany. Aquesta graella s’ha ancorat amb caps a les ribes 
de l’estany, de manera que ajustant la tensió de les cordes 
s’ha pogut regular la profunditat operativa de les peces. 
Algunes xarxes centrals han tingut altures superiors, de 
3 m i ocasionalment fins i tot de 4 m. La seva posició a 
la columna d’aigua ha estat variable en funció de la seva 
eficàcia i també de condicionants com ara la presència 
de blocs o troncs submergits que poden trencar-les, per 

bé que s’ha procurat que s’aproximessin al fons. Comple-
mentàriament, s’han utilitzat també xarxes d’escassa altu-
ra (0,75 m o 0,5 m) i menys longitud (15 m), generalment 
de llum de malla petita (<8 mm), per a la seva instal·lació 
al litoral, estratègia que ha demostrat ser eficaç sobretot 
per a la captura de barb roig. Un aspecte clau de l’ús de les 
xarxes és la seva revisió regular i freqüent, per extreure 
les captures acumulades i netejar el pòsit que s’acumu-
la sobre el filament de niló, la qual cosa en fa disminuir 
ràpidament l’eficàcia. En fases inicials de treball a cada 
estany, s’han revisat com a mínim un cop per setmana. 
Més endavant, quan les captures ja han disminuït aprox. 
per sota el 10 % respecte del començament, les revisions 
s’han espaiat més, mantenint preferentment una cadència 
màxima de revisió de 15 dies.

Un aspecte digne d’esment fa referència a la qualitat i 
la durabilitat dels materials de pesca, especialment de les 
xarxes, i en menor mesura de les trampes. Les condicions 
climàtiques a l’alta muntanya, amb variacions notables de 
temperatura de l’aigua, i sobretot l’elevada radiació solar 
incident escurcen força la vida útil de les malles de niló o 
poliamida amb què estan construïts aquests arts de pesca. 
Hem observat variacions notables en la seva durabilitat, 
des d’escassament una temporada en el cas d’algunes xar-
xes, fins a com a molt 4 temporades continuades d’ús. Tot 
indica que la vida útil d’aquests estris depèn principal-
ment de la qualitat dels materials utilitzats pel fabricant 
i proveïdor, però també de les condicions locals de cada 
estany i de l’ús que se’n fa. Aquest aspecte condiciona no-
tablement el rendiment de pesca i pot arribar a compro-
metre la viabilitat de les campanyes plurianuals planifica-
des si no es té en compte.

EFECTIVITAT PER ESPÈCIE *

Tècnica de captura STR OMY SFL PPH

Xarxes de tipus 
solta multimalla

Alta Alta Alta Alta

Trampes de                   
tipus barbol 

Baixa                                
(estanys)
Mitjana                              
(riuets)

Baixa                       
(estanys)

Mitjana                       
(estanys)

Alta
(estanys, de juny a agost)

Baixa
(estanys, d’agost a octubre)

Pesca elèctrica 

Mitjana                              
(riuets)
Baixa                           

(estanys)

Baixa                           
(estanys)

Mitjana                            
(riuets)
Baixa                                  

(estanys)

Mitjana/alta                                        
(estanys, juny i octubre)

Baixa
(estanys, de juliol a setembre)

 Taula 2. Eficàcia de les principals tècniques de captura emprades, per espècie. * Vegeu els codis de la taula 1.

 Figura 2.  
Xarxes de tipus solta utilitzades per a la captura intensiva de peixos 
als estanys: A) revisió d’una xarxa col·locada en un estany; B) detall 

d’una xarxa de 0,5 m d’altura col·locada al litoral; C) disposició en 
«graella» de diverses xarxes.
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Trampes
S’ha recorregut a l’ús preferencial de trampes de tipus 
barbol amb vela frontal, amb dues morts o embuts in-
terns, de malla petita (4  mm), plegables, i sense col·lo-
cació de cap esquer. La longitud total d’aquestes trampes 
és de 3 m aprox., i l’altura a la boca d’entrada és de 40 cm. 
Els subministradors principals es troben a Andalusia, on 
els manufacturadors artesanals locals fabriquen trampes 
amb qualitat i resistència suficients per abastir la gran 
pesqueria de crustacis continentals del sud d’Espanya. 
Aquestes trampes han estat d’utilitat per a la seva col·lo-
cació en sèrie al litoral dels estanys, principalment per a la 
captura de barb roig. Ocasionalment, també hem utilitzat 
trampes d’aquest tipus de mida més gran i llum de malla 
també més gran, per a la captura de salmònids en certs 
microhàbitats, com ara riuets tributaris o sectors del lito-
ral operativament complicats. Com en el cas de les xarxes 
de poca altura col·locades al litoral, les trampes s’han anat 
canviant regularment de sector cada un o dos mesos, o 

almenys de posició precisa dins el sector on es troben, a fi 
de reduir el fenomen del «cansament» que s’observa quan 
es mantenen permanentment al mateix emplaçament 
precís, el qual es tradueix en una disminució dràstica de 
les captures respecte de l’eficiència esperada. La revisió i 
el buidatge de les trampes es fa regularment, almenys un 
cop per setmana quan són molt eficients, al principi de les 
campanyes d’eliminació de peixos, i en general a principis 
d’estiu. Més endavant, quan la seva eficiència baixa molt 
però segueixen generant captures al litoral, les revisions 
es poden espaiar fins a un cop al mes, gràcies al fet que 
les captures de peixos es mantenen vives dins la trampa. 
Ara bé, cal tenir present que aquesta tècnica de captura 
pot generar captures accidentals d’altres espècies de fauna 
aquàtica, algunes de les quals, a més, eventualment poden 
ofegar-s’hi. Per tant, en funció de la incidència d’aquesta 
problemàtica a cada localitat i època de treball, cal ajustar 
adequadament la freqüència de revisió i, si convé, també 
la forma de col·locació de les trampes.

 Figura 3. Trampes de tipus barbol de malla petita utilitzades per a la captura intensiva de peixos als estanys: A, vista general d’una trampa 
col·locada a la riba; B, disposició en bateria de diverses trampes en un sector del litoral.

B

A
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Pesca elèctrica
Aquesta tècnica de captura és molt efectiva a la major part 
de sistemes lòtics de profunditat escassa o mitjana. En 
canvi, és poc o gens efectiva en sistemes lenítics oberts, 
excepte al litoral, on, amb tot, l’eficàcia depèn de múltiples 
factors clau, com ara l’estructura de l’hàbitat, el compor-
tament dels peixos i, sobretot, la terbolesa i la conducti-
vitat elèctrica de l’aigua. Als estanys d’actuació del LLP, 
amb una conductivitat extremadament baixa, sempre per 
sota els 50 µS/cm, la seva eficiència és en conseqüència 
molt baixa. Tanmateix, amb un bon desplegament ope-
ratiu, la pesca elèctrica s’ha demostrat mitjanament efec-
tiva per a la captura de barb roig al litoral dels estanys, 
sobretot mentre la temperatura de l’aigua es manté per 
sota els 18 ºC, aproximadament. A més, també és parci-
alment efectiva, i alhora gairebé l’única opció viable, per 
a la captura de salmònids en riuets tributaris d’alguns 
dels estanys d’actuació que també ha calgut cobrir. S’han 

utilitzat fins a tres tipus d’aparells de pesca elèctrica, de 
la marca Hans Grassl: EL65 IIGI, ELT62-IIF, ELT62IIH, 
ordenats de més a menys potència. Els aparells del pri-
mer model són pesats, estacionaris, amb allargadors per a 
l’ànode, mentre que els altres són equips compactes, més 
lleugers i de motxilla. De cada model s’ha disposat de dos 
aparells, per a un ús simultani i estratègic als diversos sec-
tors de la zona d’actuació del LLP.

Als riuets, la pesca elèctrica s’ha dut a terme fent pas-
sades exhaustives riu amunt pentinant tota la llera, que 
s’han anat repetint regularment. Per contra, al litoral dels 
estanys s’han fet pesques operativament adaptades a cada 
localitat en funció dels condicionants orogràfics. A les ri-
bes més accessibles, s’ha resseguit el litoral mitjançant els 
equips portàtils. En canvi, en altres casos és convenient 
fer-ho en barca de rems, fet que en limita l’eficàcia. Al 
llarg del LLP, a mesura que s’ha anat guanyant experièn-
cia pràctica en aquest tipus d’ambients, s’han millorat les 

A

 Figura 4. Pesca elèctrica als estanys: A, utilització d’un equip pesat; B, utilització d’un equip portàtil amb l’ajuda operativa d’una embarcació 
i en combinació amb la col·locació estratègica de xarxes litorals.

B

ELIMINACIÓ DE PEIXOS INTRODUÏTS COM A MESURA DE RESTAURACIÓ DELS ESTANYS D’ALTA MUNTANYA

m
e

m
ò

ria
 tè

cn
ic

a 
L

IF
E

+L
IM

N
O

P
IR

IN
E

U
S

 | 
20

19

13



tàctiques operatives fent augmentar l’eficàcia de la pesca 
elèctrica. Així, per exemple, quan la densitat de peixos al 
litoral ja és molt baixa, és més eficaç pescar «a l’aguait» 
dels grupets restants de peixos, per abordar-los sobtada-
ment, més que no pas seguir fent pentinades homogènies 
del litoral. Al mateix temps, s’ha observat que, en alguns 
sectors clau del litoral on tendeixen a concentrar-se 
exemplars de barb roig, un ús combinat de trampes, xar-
xes litorals i pesca elèctrica intensiva fa augmentar les 
captures de cada tècnica respecte a qualsevol d’aquestes 
tècniques per si sola, recurs útil sobretot a les fases finals 
de l’eliminació del nucli de peixos, quan la densitat ja és 
molt baixa. 

Distribució de l’esforç de pesca
A la taula 3 es mostra la distribució de l’esforç anual de 
pesca per tècnica i massa d’aigua aplicat finalment al llarg 
del LLP. En tot moment s’ha procurat mantenir un esforç 
global de pesca estable fins a assolir els objectius opera-
tius establerts, és a dir, fins a aconseguir l’erradicació dels 
nuclis de peixos, en la major part d’estanys d’actuació. 
Amb tot, l’esforç aplicat ha sofert certes variacions princi-
palment a causa de la revisió adaptativa del pla de treball 
a cada estany. Així, en alguns casos, com és el cas de l’es-
tany de Cap de Port, l’esforç inicial amb xarxes aviat es va 
revelar insuficient, de forma que es va anar augmentant 
gradualment. En el cas de les tècniques secundàries (per 
exemple, trampes en els estanys amb tan sols salmònids), 
l’esforç ha estat sempre baix i sovint força variable.

D’altra banda, quan s’ha extret de cada estany el que 
se suposa que haurà estat el darrer exemplar, es recomana 
mantenir l’esforç de captura durant almenys un any, per 
assegurar que realment no hi resta cap exemplar escadus-
ser, abans de desmantellar l’aparellatge instal·lat d’arts de 
pesca i deixar de pescar. 

Anàlisi de dades
Tots els exemplars capturats en el marc de les campanyes 
d’eliminació de peixos del LLP han estat comptabilitzats, 
identificats pel que fa a espècie i sexats quan ha estat pos-
sible. A més, de totes les captures se n’ha mesurat la longi-
tud de forcadura i quan ha estat possible el pes individual, 
a fi d’obtenir estimacions posteriors de la biomassa total 
extreta.

D’altra banda, també s’han registrat en continu les 
unitats d’esforç aplicades per obtenir les captures, que de-
penen de cada tècnica de captura (vegeu la taula 3). A 
partir d’aquestes unitats d’esforç ha estat possible gene-
rar valors de densitat relativa (CPUE, captures per unitat 
d’esforç) per espècie, estany i període de captura. Així, a 
banda de l’evolució temporal de les captures simples, ex-
pressades en nombre absolut o relatiu per a cada període 
de temps de referència, s’utilitzen també les CPUE com 
a millor indicador de l’evolució de la població objectiu, 
ja que està estandarditzat per l’esforç real aplicat. Per bé 
que hem calculat la densitat relativa per a totes les tècni-
ques de captura aplicades, per a cada espècie es presenten 
tan sols les CPUE que s’han considerat menys sotmeses 
a variació interanual, i al mateix temps més fiables i re-
presentatives de la seva dinàmica poblacional. Així, en el 
cas dels salmònids s’utilitzen les CPUE basades en l’ús de 
xarxes al llarg de tota la temporada efectiva de pesca de 
juny a octubre, mentre que en el cas del barb roig es fan 
servir tan sols les CPUE basades en l’ús de trampes de 
tipus barbol de juny a mitjan agost.

Finalment, també hem calculat el rendiment de pes-
ca expressat simplement com una ràtio entre les captures 
obtingudes i l’esforç de treball (jornades de treball empra-
des), entenent que sempre s’ha treballat amb brigades de 
pesca equivalents, suficientment equipades i dimensiona-
des per aplicar les tècniques de captura amb la màxima 
eficiència possible en cada moment i localitat de treball. 
Aquest índex de rendiment de pesca constitueix un indi-
cador addicional sobre l’evolució temporal de la població 

ESFORÇ ANUAL DE PESCA PER TÈCNICA I MASSA D’AIGUA*

Tècnica de captura CLO NAO ROV DEN DEM SUB CPO CAB

Xarxes Mitjana 766,3 1.633,0 1.343,5 896,6 1.560,8 2.457,8 2.564,8 2.634,3

(Unitats: xarxa · dia) Màxim 1.238 2.492 1.800 1.762 2.181 2.999 3.450 3.014

Mínim 210 1.046 847 560 1.048 1.806 782 2.239

Trampes Mitjana 3.401,0 2.046,0 2.349,5 1.745,2 1.744,4 99,3 87,5 49,0

(Unitats: trampa · dia) Màxim 5.860 2.817 2.500 2.100 2.412 337 186 102

Mínim 1.740 1.084 2.156 1.359 1.100 0 0 0

Pesca elèctrica Mitjana 51,0 115,4 61,0 139,4 135,0 43,8 66,8 10,0

(Unitats: hores) Màxim 114 190 82 210 341 91 96 18

Mínim 0 30 38 21 28 6 36 0

Jornades de treball Mitjana 24,3 45,6 24,3 50,8 36,2 21,0 27,3 19,3

Màxim 38 59 32 60 46 43 37 29

Mínim 11 34 19 40 25 10 19 12

 Taula 3. Síntesi de l’esforç de pesca aplicat a cada estany d’actuació. *Vegeu els codis de la taula 1.
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objectiu a cada estany i, per tant, també del grau d’èxit de 
les campanyes d’eliminació de peixos.

RESULTATS

Els objectius operatius establerts per a les actuacions d’eli-
minació de nuclis de peixos introduïts als estanys d’actu-
ació del LLP (vegeu la taula 1) s’han assolit per a la major 
part de casos, i per a la resta tot indica que s’assoliran en 
un termini breu. En concret, s’han erradicat els següents 
nuclis de peixos: barb roig als estanys de Closell (PNAP) 
i de Dellui Mig (PNASEM), truita comuna als estanys de 
Dellui Mig i Dellui Nord (PNASEM), truita de rierol a 
l’estany de Subenuix (PNASEM) i truita irisada a l’estany 
de Cabana (PNASEM). En tots aquests estanys el darrer 
exemplar fou capturat durant el 2018 o abans i s’ha man-
tingut l’esforç de pesca durant el 2019, en què s’han ge-
nerat zero captures i s’ha certificat així que els nuclis de 
peixos estan erradicats efectivament. A més, a l’Estany de 
Naorte (PNAP) també s’ha sobrepassat la reducció po-
blacional prevista inicialment d’almenys un 75 % per al 
barb roig.

En el cas de les poblacions de barb roig dels estanys de 
Rovinets (PNAP) i de Dellui Nord, tot indica que la po-
blació restant a mitjan estiu de 2019 és residual, amb una 
densitat absoluta probablement inferior a unes poques 
desenes d’individus, o fins i tot menys. D’altra banda, a 
l’estany de Cap de Port (PNASEM), la població de trui-
ta comuna també està quasi extirpada a mitjan estiu de 
2019. Per tant, previsiblement el darrer exemplar a cada 
un d’aquests tres estanys serà capturat durant el 2019 o bé 
com a molt tard a principis de 2020. En qualsevol cas, serà 
necessari mantenir-hi l’esforç de pesca durant almenys un 
any addicional fins a finals de 2020, d’acord amb el que 
s’ha establert als protocols específics.

Barb roig
A la taula 4 i a les figures 5-A, 5-B i 5-C es recullen els 
resultats de les actuacions d’eliminació de barb roig als 
estanys d’actuació. Per a aquesta espècie, el nombre total 
d’exemplars extrets es pot considerar tan sols una aproxi-
mació a la densitat absoluta abans de començar les actu-
acions d’extracció de peixos, atès que al llarg dels diver-
sos anys de duració de les campanyes de pesca es segueix 
produint reclutament, tot i que amb una taxa decreixent.

Les estructures de mides observades per a les poblaci-
ons eliminades de barb roig indiquen que es tractava de 
poblacions ben estructurades, amb reclutament regular, 
encara que en alguns estanys pot ser força variable d’un 
any a l’altre, i també una baixa mortalitat que explicaria 
una notable densitat relativa d’exemplars de mida molt 
gran (figura 6). Les diferències observades en les captures 
i la biomassa totals extretes, un cop ponderades per la su-
perfície de cada estany, són encara prou notables, la qual 
cosa indica una clara diversitat de situacions de partida 
entre els estanys d’actuació. La màxima densitat i biomas-

sa inicial de barb roig es donava a l’estany de Dellui Nord, 
gràcies probablement a l’estructura dels seus hàbitats lito-
rals que afavoria aquesta espècie, entre altres factors per 
ara no analitzats. Per contra, la mínima densitat inicial es 
donava a l’estany de Dellui Mig, situació que es pot relaci-
onar amb la presència fins aleshores d’un nucli estable de 
truita en aquest estany.

La dinàmica poblacional del barb roig a cada estany, un 
cop iniciats els treballs de pesca intensiva, ha estat força 
variable, en part degut a aproximacions metodològiques 
ajustades a mesura que s’han anat registrant resultats. De 
fet, un dels estanys amb una trajectòria més erràtica de les 
captures extretes ha estat el primer on es van iniciar els 
treballs, el de Closell. En qualsevol cas, en tots els estanys 
la disminució tant en la densitat relativa mitjana com en 
el rendiment de pesca ha estat gradual i sostinguda, fins 
a assolir l’erradicació definitiva o acostar-s’hi. Per al con-
junt dels estanys d’actuació per als quals s’havia establert 
l’objectiu operatiu d’assolir l’erradicació del barb roig, 
aquesta fita s’ha assolit –o molt probablement s’assolirà– 
dins un termini d’entre 4 i 6 anys de treball continuat. Als 
estanys on ja s’ha erradicat l’espècie, Closell i Dellui Mig, 
la darrera captura es va produir després de gairebé un any 
sense cap captura. Durant els darrers anys de les campa-
nyes deixen d’observar-se reclutes al litoral, fet que indica 
que el nucli restant no ha aconseguit reproduir-se.

En el cas concret de l’estany de Naorte, el més gran dels 
estanys d’actuació amb presència de barb roig, on l’objec-
tiu operatiu de partida era tan sols aconseguir una re-
ducció significativa de la població inicial, la tendència de 
la població ha estat també regressiva per bé que amb un 
pendent o taxa inferior. És l’únic estany on el rendiment 
de pesca del barb roig no ha baixat mai del 5 % respecte 
del primer any, malgrat haver disminuït gradualment.

Les diverses tècniques de captura han produït resul-
tats proporcionalment força dispars entre estanys i anys, 
en part en funció dels condicionants físics de cada es-
tany, però també dels canvis i les millores que gradual-
ment s’han anat introduint als arts o aparells i a la forma 
d’utilitzar-los, sobretot pel que fa a la pesca elèctrica i les 
xarxes. En tot cas, a tots els estanys les tres tècniques de 
captura principals (xarxes, trampes i pesca elèctrica), de 
forma combinada, han tingut un paper clau al llarg del 
procés d’erradicació o control intensiu d’aquesta espècie.
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EXEMPLARS CAPTURATS (ind.), PER ANY I MASSA D’AIGUA

Espècie **: PPH PPH PPH PPH PPH

Any Dellui Nord Dellui Mig Closell Naorte Rovinets

2014 - - 4.053 - 1.905*
2015 9.954 2.315 6.169 46.009 -
2016 5.582 1.338 152 22.747 3.111
2017 2.439 50 3 8.557 664
2018 3.275 3 1 6.505 119
2019 137 0 0 3.800 27

CAPTURES TOTALS (ind.) 21.387 3.706 10.378 87.132 5.826

CAPTURES TOTALS (ind./ha) 61.106 3.400 13.837 22.114 15.574

BIOMASSA TOTAL (kg) 53,99 18,80 35,43 212,13 21,28

BIOMASSA TOTAL (kg/ha) 154,26 17,24 47,24 53,84 57,50

 Taula 4. Síntesi de les captures de barb roig (Phoxinus sp.) als estanys d’actuació. *Captures fetes durant un mostreig inicial; ** Vegeu els codis 
de la taula 1.

Barb roig (Phoxinus sp.)
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 Figura 5-A. Resultats de les campanyes de control i erradicació de barb roig (Phoxinus sp.) als estanys. * Mostrejos previs a l’inici de les cam-
panyes. Les barres representen l’error estàndard.

ESTANYET NORD DE DELLUÍ - Barb roig (Phoxinus sp)

ESTANYET DEL MIG DE DELLUÍ - Barb roig (Phoxinus sp)
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 Figura 5-B. Resultats de les campanyes de control i erradicació de barb roig (Phoxinus sp.) als estanys. * Mostrejos previs a l’inici de les cam-
panyes. Les barres representen l’error estàndard

ESTANY DE CLOSELL - Barb roig (Phoxinus sp)

ESTANY DE NAORTE - Barb roig (Phoxinus sp)
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 Figura 6. Estructures de mides inicials de les poblacions de barb roig eliminades als estanys d’actuació.

 Figura 5-C. Resultats de les campanyes de control i erradicació de barb roig (Phoxinus sp.) als estanys. * Mostrejos previs a l’inici de les cam-
panyes. Les barres representen l’error estàndard.

ESTANY DE ROVINETS - Barb roig (Phoxinus sp)
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Salmònids
A la taula 5 i a les figures 7, 8 i 9 es recullen els resultats 
principals de les actuacions d’eliminació de salmònids 
als estanys d’actuació. El nombre total d’exemplars ex-
trets, que es pot considerar equivalent o molt proper a la 
població inicial abans de començar les actuacions d’ex-
tracció de peixos, divergeix en funció de l’espècie i les ca-
racterístiques de l’estany. La truita de rierol presentava la 
màxima densitat i biomassa observades dels cinc estanys 
d’actuació amb poblacions de salmònids. Truita irisada i 
truita comuna presenten densitat i biomasses clarament 
menors. En el cas de la truita comuna, en un dels estanys 
(Dellui Nord) la seva densitat era ja inicialment molt bai-
xa. De fet, tot apunta que els escassos exemplars capturats 
en aquest estany hi havien arribat des de l’estany de Dellui 
Mig, tots dos interconnectats per un rierol intermitent.

Les estructures de mides inicials observades per a les 
poblacions eliminades mostren una diversitat notable (fi-
gura 10). Ara bé, a la majoria s’hi observa una clara domi-
nància de les mides mitjanes i grans, és a dir, dels exem-
plars de més edat, sobre les mides petites corresponents 
als joves, la qual cosa indica l’existència d’un reclutament 
escàs i probablement irregular d’un any a l’altre, afegit a 
una probable pressió de depredació dels adults sobre els 
alevins i joves. El cas més extrem d’aquesta situació es do-
nava per a la truita irisada a l’estany de Cabana. En canvi, 
en el cas de l’estany de Cap de Port, aquest patró d’estruc-

tura poblacional no es dona, degut a l’existència d’un petit 
riuet de sortida de l’estany on es refugiaven els joves, fet 
que en garantia una presència més elevada amb relació al 
conjunt de la població.

La truita comuna s’ha erradicat dels estanys de Dellui 
Nord i Dellui Mig en tan sols dos anys. En canvi, a l’estany 
de Cap de Port en quatre anys d’actuació no s’ha assolit 
encara l’extirpació completa, per bé que el ritme de dis-
minució de la població original ha estat similar als tres 
estanys, amb més d’un 75 % de reducció durant el primer 
any d’actuació i una reducció constant del rendiment de 
pesca, any rere any. De fet, en el cas de l’estany de Cap 
de Port, les tendències observades indicaven la probable 
pesca del darrer exemplar a finals del 2018 o principis del 
2019. Un fet afegit ha dificultat la finalització de l’erra-
dicació en aquest estany: la probable introducció furtiva 
d’alguns exemplars durant els darrers anys d’actuació. El 
2019 s’ha constatat que almenys un dels darrers exem-
plars adults capturats havia estat pescat mitjançant pesca 
esportiva, pràctica il·legal dins el parc nacional.

La població de truita irisada de l’estany de Cabana 
també s’ha aconseguit eliminar completament en només 
dos anys, amb una ràpida disminució de la seva densitat 
ja el primer any de treballs. En el cas de la truita de rierol 
de l’estany de Subenuix, malgrat l’alta densitat de partida, 
s’ha extirpat la seva població amb una tendència encara 
més acusada que en cap altra de les poblacions de sal-
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mònids tractades. Per bé que finalment l’erradicació de-
finitiva de la truita de rierol s’ha aconseguit en tres anys, 
cal apuntar que el tercer any tan sols es van extreure dos 
únics exemplars que s’havien refugiat en un petit segment 
d’un curt rierol d’entrada.

Tal com era de preveure, l’ús de xarxes ha estat la tèc-
nica de captura principal que ha originat totes o la ma-
jor part de captures de salmònids, depenent de l’estany. 

Amb tot, la pesca elèctrica ha resultat clau per a la captura 
complementària de salmònids en alguns hàbitats secun-
daris on les xarxes no són útils, sobretot petits sectors del 
litoral on en alguns casos s’hi concentren joves, i també 
rierols d’entrada o de sortida. Les trampes tan sols han 
tingut un paper durant la fase inicial d’eliminació de la 
població de truita de rierol, i en l’eliminació de la truita 
comuna dels rierols.

EXEMPLARS CAPTURATS (ind.), PER ANY, MASSA D’AIGUA I ESPÈCIE

Espècie*: STR STR STR SFL OMY

Any Dellui Nord Dellui Mig Cap de Port Subenuix Cabana

2015 5 348 - - -

2016 2 53 1.416 4.720 -

2017 0 0 192 275 501

2018 0 0 57 2 64

2019 0 0 4 0 0

CAPTURES TOTALS (ind.) 7 401 1.669 4.997 565

CAPTURES TOTALS (ind./ha) 20 368 227 1.893 242

BIOMASSA TOTAL (kg) 3,44 55,53 189,19 184,85 109,96

BIOMASSA TOTAL (kg/ha) 9,82 50,95 25,74 70,02 47,19

 Taula 5. Síntesi de les captures d’espècies de salmònids als estanys d’actuació. *Vegeu els codis de la taula 1.

ESTANYET NORD DE DELLUÍ - Truita (Salmo trutta)
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ESTANYET DEL MIG DE DELLUÍ - Truita (Salmo trutta)

ESTANY DE CAP PORT - Truita (Salmo trutta)

 Figura 7-A. Resultats de les campanyes de control i erradicació de truita comuna (Salmo trutta) als estanys d’actuació. *Mostrejos previs a 
l’inici de les campanyes. Les barres representen l’error estàndard.

 Figura 7-B. Resultats de les campanyes de control i erradicació de truita comuna (Salmo trutta) als estanys d’actuació. *Mostrejos previs a 
l’inici de les campanyes. Les barres representen l’error estàndard.
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ESTANY DE CABANA - Truita irisada (Oncorhynchus mykiss)

ESTANY DE SUBENUIX - Salvelí (Salvelinus fontinalis)

 Figura 8. Resultats de les campanyes de control i erradicació de truita irisada (Oncorhynchus mykiss) als estanys d’actuació. *Mostrejos previs 
a l’inici de les campanyes. Les barres representen l’error estàndard.

 Figura 9. Resultats de les campanyes de control i erradicació de truita de rierol (Salvelinus fontinalis) als estanys d’actuació. *Mostrejos previs 
a l’inici de les campanyes. Les barres representen l’error estàndard.
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ESTANY DE SUBENUIX - Salvelí (Salvelinus fontinalis)

 Figura 10. Estructures de mides inicials de les poblacions de salmònids eliminades als estanys d’actuació.

DISCUSSIÓ

Els resultats assolits en el marc de les accions de restau-
ració ecològica dels estanys pirinencs del LLP, mitjançant 
l’eliminació de poblacions de peixos introduïts, demos-
tren en primer lloc que l’erradicació de nuclis de salmò-
nids és efectivament factible mitjançant metodologies 
ja establertes per treballs anteriors en ambients similars 
(Knapp i Matthews, 1998; Tiberti et al., 2018) i, en segon 
lloc, que el repte de l’erradicació de nuclis de petits ciprí-
nids com el barb roig també és factible, malgrat la manca 
de precedents similars. Amb tot, també han permès posar 
de relleu els condicionants principals per a la planificació 
i l’execució d’aquest tipus d’operacions.

D’entrada, el primer condicionant el constitueixen els 
trets biològics i ecològics de les espècies de peixos que 
s’han d’eliminar. Malgrat que les poblacions de peixos 
dels estanys d’alta muntanya dels Pirineus han estat molt 
poc estudiades, al llarg del projecte LLP s’han generat re-
sultats i observacions que indiquen una sèrie de trets en 
comú per a totes les espècies: alta estabilitat poblacional, 
alta longevitat i baixa mortalitat, en comparació amb al-
tres poblacions estudiades situades en sistemes de menys 
altitud (Cárceles, 2014; Busquets, 2015; Fernández, 2015; 
Fernández, 2016; Lapedra, 2016; Calderón, 2017; Dal-
mau, 2017; Llenas, 2018; Rodríguez, 2018; Campistol, 
2019; Monclús, 2019; Ramada, 2019). En canvi, tot in-
dica que el reclutament, el creixement i la productivitat 
són molt variables no sols entre espècies sinó també en-
tre estanys, probablement en funció d’una combinació 
complexa de diversos factors encara no analitzats. Així, 
sembla que espècies com el barb roig i la truita de rierol 

presenten reclutaments regulars, sovint alts, i assoleixen 
sovint densitats i biomasses altes als estanys que ocupen. 
En canvi, la truita comuna i la truita irisada tendeixen a 
presentar problemes de reclutament i en general mante-
nen poblacions de baixa densitat.

L’edat de maduració sexual dels peixos dels estanys és 
un aspecte clau per planificar-ne l’erradicació. Per bé que 
molt variable, en el cas dels salmònids sembla situar-se 
sempre per sobre dels dos anys. Això dona prou marge 
per a l’eliminació completa de les poblacions si des del 
principi de les campanyes s’aplica una intensitat d’esforç 
suficient per eliminar ràpidament almenys els exemplars 
adults en un o dos anys. Per contra, en el cas del barb 
roig hem comprovat que, a la major part d’estanys, una 
part dels exemplars ja es poden reproduir quan tenen tan 
sols un any. Aquest fet, conjuntament amb una eficièn-
cia de captura més baixa per a aquests peixos en com-
paració amb els salmònids, condiciona en gran mesura 
les campanyes, atès que no permet una ràpida erradicació 
dels nuclis poblacionals. Tan sols quan s’aconsegueixi evi-
tar-ne la reproducció des del primer any és previsible un 
procés ràpid d’extirpació de la població, però probable-
ment això serà factible en molt pocs casos. En tot cas, cal 
determinar-ne correctament la fenologia reproductiva i 
sobretot conèixer en quins sectors o microhàbitats es ten-
deix a produir preferentment la fresa a cada estany. Això 
permet distribuir millor els esforços de pesca en l’espai i 
el temps, per minimitzar les possibilitats de recuperació 
de la població de barb roig malgrat la continuïtat de les 
campanyes de pesca intensiva.

En canvi, la densitat inicial del nucli de peixos a elimi-
nar no sembla condicionar els resultats, mentre s’apliqui 
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un esforç amb suficient intensitat i continuïtat, sempre 
amb la intervenció de brigades de treball especialitzades 
i ben dotades. La densitat absoluta, és a dir, la grandària 
poblacional inicial, en part depenent de la mida de l’es-
tany (dins el rang dels estanys d’actuació; <10 ha), tampoc 
sembla condicionar l’èxit de les operacions.

Ara bé, altres factors més enllà dels directament re-
lacionats amb la biologia de l’espècie íctica condicionen 
també les operacions: la morfometria general de l’estany, 
el perfil batimètric, l’estructura de les ribes i el fons de 
l’estany, la presència de vegetació submergida, la pre-
sència de petits rius o torrents connectats als estanys, o 
també la meteorologia i la hidrologia de cada temporada 
de treball. De fet, alguns d’aquests condicionants acaben 
explicant bona part de la variabilitat dels resultats assolits 
entre estanys. Així, per exemple, els nuclis de barb roig 
situats en dos petits estanys de superfície inferior a mitja 
hectàrea, Rovinets i Dellui Nord, han resultat ser on els 
treballs han estat més complexos i, en definitiva, més di-
latats que el previsible, degut sobretot a l’orografia de les 
seves ribes, en part inaccessibles, i a un perfil abrupte del 
fons de l’estany.

Pel que fa a les tècniques de captura, durant el LLP 
s’han millorat gradualment tant els materials i els equips 
utilitzats com sobretot la forma d’utilitzar-los, de manera 
que s’ha aconseguit una efectivitat més gran que probable-
ment ha accelerat les operacions. De fet, creiem que els ter-
minis d’assoliment d’eventuals nous objectius ambiciosos 
d’erradicació de peixos als estanys, mitjançant campanyes 
de pesca intensives, poden reduir-se considerablement a 
partir del coneixement pràctic assolit, especialment en el 
cas de la lluita contra el barb roig. Alhora, aquest coneixe-
ment pràctic permetrà també abordar la possibilitat d’en-
carar fites més importants, com ara l’erradicació del barb 
roig en estanys més grans, com és el cas de Naorte, o bé 
l’erradicació de dues o més espècies presents en un mateix 
estany de dimensions també importants.

Amb tot, encara convé millorar l’efectivitat de les 
tècniques de captura disponibles o desenvolupar-ne de 
noves, sobretot novament per al cas del barb roig. Per 
exemple, probablement és factible millorar l’eficiència 
de la pesca elèctrica a les aigües d’alta muntanya, encara 
molt baixa, per bé que caldria involucrar-hi els fabricants 
d’aquests aparells. També hi ha recorregut en el disseny 
de noves tipologies de trampes efectives en situacions on 
fins ara no ha estat possible aconseguir resultats positius, 
com ara una pesca eficient en substrats de profunditats 
mitjanes i grans. La introducció d’altres mètodes, com és 
el cas de l’aplicació massiva d’ictiocides, també segueix 
constituint un repte pendent, especialment per abordar 
aquesta problemàtica, potser amb un cost econòmic més 
baix, en situacions d’alta complexitat, com ara sistemes 
interconnectats de diversos estanys, rius o molleres.

Una planificació correcta de les campanyes també 
resulta crítica. D’entrada, un primer aspecte clau és l’as-
signació d’un esforç de captura adequat en forma i quan-
titat. A més, és imprescindible fer un seguiment tècnic 
dels resultats obtinguts progressivament, per introduir les 
variacions necessàries a temps, si s’escau. Per exemple, en 
aquest projecte la intensitat de pesca prevista inicialment 

en alguns dels estanys va resultar ser insuficient, concre-
tament als estanys de Naorte i de Cap de Port, situació a la 
qual es van sumar altres problemes diversos com ara una 
escassa durabilitat de les xarxes, no prevista inicialment, 
entre altres. Va caldre respondre a aquestes situacions 
amb l’assignació de més i millors recursos materials, tot i 
no evitar-se un endarreriment en l’assoliment d’objectius 
en aquests estanys.

L’erradicació de peixos introduïts hauria de ser un 
objectiu operatiu prioritari als estanys pirinencs que cal 
restaurar ecològicament. Tanmateix, mentre això no sigui 
factible per a qualsevol estany, no convé descartar com a 
alternativa el control demogràfic intensiu dels peixos, si 
més no en el cas del barb roig. Els resultats del projecte 
LLP, i en concret l’experiència duta a terme a l’estany de 
Naorte, demostren que es pot aconseguir una reducció 
suficient de la densitat d’aquesta espècie íctica, amb una 
bona resposta de l’ecosistema (Buchaca et al., 2019). Per 
mantenir aquests resultats a mitjà termini cal preveure 
accions de manteniment persistents, per a les quals tan-
mateix ara sabem com s’han de dur a terme de forma efi-
cient en termes de cost.

CONCLUSIONS

L’erradicació dels peixos introduïts en estanys pirinencs 
mitjançant la captura intensiva i continuada és factible, 
però sempre que es faci partint d’una adequada assigna-
ció i planificació de recursos humans i materials.

En el cas dels salmònids, se’n pot aconseguir la com-
pleta eliminació mitjançant l’ús tan sols de xarxes de tipus 
solta, per bé que en certes situacions pot resultar impres-
cindible la utilització complementària de pesca elèctrica.

En canvi, en el cas del barb roig, cal una combinació 
efectiva d’almenys tres tècniques, xarxes, trampes i pesca 
elèctrica. A més a més, cal una revisió contínua del pla 
de treball, a fi d’ajustar-lo a la resposta de cada població 
i estany.
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