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The ecological impact of fish introduced to Catalonia. We review the invasive fish species
introduced to Catalonia (Spain) and their mechanisms of ecological impact. Catalonia has about
15 established foreign fish species along with many others that have been translocated. These fish
species, which are identical to those that have been introduced worldwide (thereby contributing
to biotic homogenization), include: common carp (Cyprinus carpio), largemouth bass (Micropterus
salmoides), eastern mosquitofish (Gambusia holbrooki) and many European cyprinids that are not
native to the Iberian Peninsula. There are some well-documented repercussions to the native fauna, such as the impact of mosquitofish on endangered, endemic cyprinodonts. The illegal introduction by anglers continues to be one of the main culprits of this environmental problem, one that
has been barely addressed by local and state authorities.

Introducció
Les espècies introduïdes invasores es consideren actualment un component més del
canvi ambiental global, conjuntament amb
el canvi climàtic o la destrucció i alteració
d’hàbitats (Vilà et al., 2008). La introducció
d’espècies és una de les causes principals
d’extinció d’espècies (Clavero i García-Berthou, 2005). El cas més conegut (vegeu per
exemple la pel·lícula “La pesadilla de Darwin”)
i dramàtic entre els peixos continentals és el
de la introducció de la perca del Nil (Lates niloticus) al llac Victòria, que va causar l’extinció
de desenes d’espècies endèmiques de peixos
cíclids. Però l’extinció d’una espècie tarda
molts anys (o mil·lennis) a produir-se i a curt
termini els efectes de les espècies invasores
són reduir l’abundància de les espècies natives, canviar el funcionament dels ecosistemes
i homogeneïtzar les comunitats a escala del
planeta (Clavero i García-Berthou, 2006). A
continuació revisem les principals espècies de
peixos introduïts a Catalunya i els problemes
que provoquen. En aquest article ens centrem
en les espècies que no són autòctones enlloc
de Catalunya, si bé les espècies translocades (per exemple, la truita Salmo trutta que
és autòctona de la major part de Catalunya i
d’Europa, però que ha estat introduïda a molts
estanys d’alta muntanya del Pirineu on abans
no es trobava) provoquen problemes molt similars.
Peixos introduïts
A Catalunya hi ha cap a una quinzena
d’espècies de peixos que s’han introduït i establert (naturalitzat) al nostre país (taula 1). La
majoria provenen de la resta d’Europa, ja que

els Pirineus han actuat històricament com
una forta barrera que fa que molts peixos
abundants i molt estesos a Europa (madrilleta vera, gardí, perca, brema, etc.) no siguin
autòctons de la península Ibèrica (i en canvi
tinguem moltes espècies endèmiques, és a
dir, que no es troben enlloc més). La introducció coneguda de peix més antiga seria la
de la carpa, que malgrat la seva popularitat a
Catalunya només és autòctona de la conca
del Danubi i altres conques de les mars Negra
i Càspica i d’Aral. Tot i que el romans ja van
moure la carpa per Europa sembla que a la
Península va arribar cap al segle XVII. Però la
gran majoria d’espècies han estat introduïdes
durant el segle XX, ja sigui per “millorar” la
pesca esportiva, accidentalment en escaparse de granges d’aqüicultura o per alliberaments d’aquariofília. La taula 1 recull les deu
espècies més invasores a Catalunya, n’hi ha
unes poques més que també estan establertes, mentre que moltes altres s’han introduït,
però no s’ha establert.
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Impacte ecològic
I quin problema hi ha en introduir aquests
peixos? El gran públic no ho veu massa com
un problema i així erròniament la gent prefereix alliberar mascotes (per ex. la tortuga americana d’orelles vermelles, Trachemys scripta)
o peixos d’aquari al medi lliure abans que
sacrificar-los o donar-los a algú altre. Alguns
pescadors esportius transporten i introdueixen
il·legalment (potser és difícil evitar-ho completament, però actualment l’Administració hi fa
ben poc) peixos d’un lloc a l’altre per considerar que així millorarà la seva pesca. El primer
que cal saber és que moltes de les introduccions són ara per ara irreversibles i que tot i
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Taula 1. Principals espècies de peixos introduïdes i invasores a Catalunya.
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Figura 1. A, la gambúsia (Gambusia holbrooki) és un peix petit vivípar amb fort dimorfisme sexual (a dalt, una
femella en gestació; a baix, el mascle, molt més petit); B, el silur (Silurus glanis) és natiu de part d’Europa central
i ha estat introduït il·legalment a les conques de l’Ebre, del Ter i del Llobregat; C, la perca (Perca fluviatilis) és
un peix piscívor abundant a l’embassament de Boadella i a la conca de la Muga, però per sort encara no gaire
escampat per la resta de Catalunya; D, Pseudorasbora parva és un ciprínid asiàtic, que és un dels peixos més
invasors a Europa i ja ha estat introduït a l’Ebre i al Ter; E, el peix sol (Lepomis gibbosus) és un centràrquid nordamericà molt invasor a bona part d’Europa; F, l’alburn (Alburnus alburnus) és un ciprínid europeu introduït els
darrers 15 anys a Catalunya, però actualment molt abundant a embassaments i trams baixos de rius (Fotos: A,
Carles Alcaraz; B, Lluís Zamora; C i D, Emili García-Berthou; E i F, Josep Benito).

que els seus efectes ecològics són en molts
casos desconeguts i difícils d’estudiar, sovint
hi ha efectes importants en la composició i
funcionament dels ecosistemes.
La introducció d’espècies i en concret de
peixos continentals sovint canvia la composició de les comunitats i redueix l’abundància
d’espècies natives a través de quatre mecanismes: les relacions tròfiques, la hibridació i
alteració genètica, la introducció de paràsits i
malalties i canvis globals en el funcionament
de l’ecosistema. Un mecanisme molt clar
d’impacte ecològic són relacions tròfiques com
la depredació o la competència. Molt sovint
s’introdueixen (actualment de manera il·legal)
peixos piscívors (per exemple, el luci, la perca
americana o la sandra) que poden canviar de

forma important la xarxa tròfica; les anomenades “cascades tròfiques” il·lustren que de vegades en introduir un peix zooplanctívor (com
la madrilleta vera o l’alburn, fig. 1), dels quals
originalment no en tenim d’especialistes a
les nostres aigües continentals, pot disminuir
l’abundància i mida del zooplàncton i augmentar la concentració d’algues (i per tant,
la terbolesa, la qualitat de l’aigua i la nostra
apreciació estètica del llac o embassament).
La depredació per espècies invasores és un
dels mecanismes que es disposa de més registres d’extincions d’espècies, com il·lustra
el cas de la perca del Nil al llac Victòria. Un
exemple de desplaçament per competència
és el cas de la gambúsia (fig. 1, taula 1) i ciprinodontiformes endèmics de la Mediterrània,
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com ara Aphanius iberus, Valencia hispanica
o Aphanius fasciatus. Diversos estudis, entre
d’altres els del nostre equip (Alcaraz i García-Berthou 2007, Alcaraz et al. 2008), han
demostrat que la gambúsia competeix pels
recursos alimentaris i per interferència (és una
espècie molt agressiva) amb aquests ciprinodontiformes, la majoria dels quals estan amenaçats d’extinció.
Un segon mecanisme d’impacte ecològic
és la hibridació i introgressió genètica. L’equip
de genètica de peixos de la Universitat de
Girona ha demostrat detalladament la introgressió genètica que pateixen les poblacions
autòctones de truita Salmo trutta per les repoblacions amb estocs genèticament d’origen
centreeuropeu. El mateix succeeix en l’àmbit
interespecífic. Els nostres ciprínids endèmics
es poden hibridar fàcilment (amb descendència fèrtil) amb altres ciprínids. S’han descrit híbrids entre moltíssimes espècies diferents. Si
per exemple es mouen barbs entre conques
diferents fàcilment estarem barrejant espècies
i a la llarga s’homogeneïtzaran les espècies i
perdrem bona part de la diversitat genètica.
Un tercer mecanisme és la introducció de
paràsits i malalties, és a dir la introducció, generalment inadvertida, amb el peix objectiu
de paràsits o malalties que de vegades afecten més a les espècies natives. Dels nostres
rius és ben conegut el cas de la introducció
del fong causant de l’afanomicosi, el qual
prové de crancs americans introduïts que en
són portadors i ha afectat molt més al cranc
autòcton. Un altre exemple és la introducció
d’un nematode Anguillicola crassus amb anguiles asiàtiques que també ha afectat molt
l’espècie europea d’anguila. S’han introduït
com a mínim 12 espècies de paràsits als rius
ibèrics, la majoria inadvertidament a través de
les introduccions de peixos (García-Berthou et
al., 2007).
El darrer mecanisme és el canvi global del
funcionament de l’ecosistema. Per exemple,
la introducció de la carpa o el carpí en llacunes
o altres ecosistemes lenítics sovint comporta
la disminució de l’abundància de macròfits i
l’augment del fitoplàncton i la terbolesa, canviant per tant tota la xarxa tròfica. Ja hem
esmentat també els casos de cascades tròfiques. Un altre exemple és el cas del musclo
zebrat (Dreissena polymorpha), que a la Península sembla dispersar-se juntament amb
les introduccions il·legals de peixos; aquest
bivalve filtrador sovint canvia molt l’estructura
i funcionament dels ecosistemes envaïts.
Conclusions
Catalunya, com la resta de la península
Ibèrica i altres països mediterranis gaudeix d’un
patrimoni excepcional dins d’Europa quant a
peixos continentals, amb desenes d’espècies
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endèmiques. Exemples d’endemismes a Catalunya són els barbs de muntanya (Barbus
meridionalis i Barbus haasi) i la bagra (Squalius
laietanus), que recentment s’ha vist que és una
espècie endèmica diferent de l’europea (Squalius cephalus) (Doadrio et al., 2007). Si volem
conservar aquest ric patrimoni, és essencial
aturar o reduir el nombre d’introduccions i
translocacions de peixos exòtics, que actualment és alt com mai. L’Administració hauria
de dedicar molta més atenció a aquesta problemàtica, començant per educar i controlar
alguns pescadors esportius.
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