
1

PROJECTE LA ROCA DELS FELIUS

IROX



2



3

TAULA

1. Introducció – Motius del projecte de la Roca dels Felius 4

2. La Roca dels Felius, aspectes històrics 5
 4   2.1.1 Història referents i cultura marinera
 4   2.1.2 Els pioners
 4   2.1.3 Els talassònims
               

3. Interès biològic i pesquer de la Roca dels Felius 7
 6    3.1.1 Interès biològic
 13  3.1.2 Interès pesquer   

4. Proposta per a la creació d’una Reserva Marina d’Interès Pesquer 24  
 23   4.1 Caracterització del medi socioeconòmic
 24   4.2 Objectius                 
 24   4.2.1   Zona d’exclusió de la pesca d’arrossegament
 25   4.2.2   Col•locació d’esculls en les zones trencades per les barques de bou   
 25   4.2.3  Regulació de la pesca artesanal
 26   4.2.4   Regulació de la pesca esportiva
 26   4.2.5    Regulació de noves activitats
 26   4.2.6   Regulació de l’Òrgan de Gestió i Vigilància
 27   4.2.7   Pla de gestió pesquera
 28   4.2.8   Regulació de la navegació
 28   4.2.9  Prevenció de la contaminació
 28   4.2.10 Recollida de les escombraries marines
 29   4.2.11 Estesa de cables i canonades
	 29			4.2.12		Recerca	científica
 29   4.2.13  Prevenció de la contaminació acústica
 30   4.2.14  Tasques de vigilància, inspecció i control

5. Estudi dels hàbitats i espècies d’interès en la conservació de la Roca dels Felius
(SE Península Ibèrica, Mediterrània Occidental)       34 
                    

6. Treballs d’estudi per a la conservació i la gestió de La Roca dels Felius 
(Marina Alta, Mar Balear, Mediterrània occidental) 83 

7. Finançament i costos del projecte 161
                  7.1 Finançaments
  161   7.1.1   Entitats públiques
  161   7.1.2   Particulars
  162   7.1.3    Despeses



4



5

1. INTRODUCCIÓ - MOTIUS DEL PROJECTE DE LA ROCA DELS
FELIUS

Des	de	l’inici	de	la	nostra	constitució	com	associació,	per	impulsar	l’estudi	científic	de	la	mar,	 la	
formació en el seu coneixement i la seua conservació sostenible, l’IROX ha tractat d’impulsar els 
estudis que ens puguen permetre prendre aquestes decisions basant-nos en dades objectives, tenint 
clar	que	el	mètode	científic	és	l’únic	del	que	disposem	per	poder	fer	tot	això	de	la	manera	més	eficient	
possible.

El projecte de la Roca dels Felius tracta precisament d’això, establir les bases per una protecció dels 
nostres ecosistemes marins, que per una banda facen sostenibles les nostres activitats marines, i per 
altra	banda	ens	aporten	el	coneixement	necessari	per	a	que	aquestes	decisions	siguin	la	forma	més	
adient d’aconseguir-ho, aportant-nos la valoració correcta de la riquesa natural de la que gaudim.

La	Roca	dels	Felius	és	un	d’aquests	ecosistemes	que	han	permès	als	habitants	de	La	Marina	gaudir	
d’una aportació de recursos alimentaris alhora que permetia a les poblacions d’animals marins 
gaudir d’un entorn favorable a les seues necessitats. L’equilibri necessari entre els humans i la resta 
d’espècies animals. És per això que com a societat hem de seguir cercant l’equilibri entre les nostres 
necessitats	vitals	i	la	resta	d’éssers	vius	que	amb	nosaltres	comparteixen	aquest	planeta.

La	recerca	de	l’equilibri,	entre	aquestes	realitats,	esdevé	el	principal	repte	que	els	humans	tenim	al	
davant	com	a	espècie	dominant.	No	podem	continuar	trencant	aquest	equilibri	perquè	a	la	fi	això	ens	
portarà a un món on nosaltres no hi tindrem cabuda. Però no soles per aquest egoisme «natural», 
també	pel	fet	de	l’estima	que	qualsevol	sent	quan	coneix	qualsevol	realitat,	sent	el	coneixement	d’una	
determinada	realitat	el	que	ens	produeix	aquesta	valoració	i,	per	tant,	el	coneixement	científic	acaba	
sempre esdevenint estima per tot allò que existeix.

Per	aquesta	convicció	va	néixer	l’IROX,	la	necessitat	de	conèixer	per	valorar	allò	que	tenim	i	fer	tot	
el	possible	per	no	malmetre-ho,	convertint	aquesta	convicció	en	una	de	les	maneres	més	eficients	de	
fer-ho.

La	Roca	del	Felius	és	un	exemple	de	les	possibilitats	de	tenir	un	entorn	magnífic,	amb	una	elevada	
biodiversitat,	que	no	només	contribueix	al	nostre	benestar,	sinó	 també	al	benestar	de	 les	espècies	
amb	les	que	compartim	aquest	entorn,	La	Marina,	i	que	ens	permeten,	a	tots,	sobreviure.	Tenim	una	
obligació,	no	només	egoista	sinó	també	humana,	protegir	i	aprendre	d’allò	que	ens	possibilita	una	
vida	millor.	Protegint	la	Roca	dels	Felius	protegim,	no	soles	el	nostre	present,	sinó	també,	el	nostre	
futur	i	els	dels	habitants	marins	d’aquesta	part	de	la	Mar	Balear.

INSTITUT DE RECERCA OCEANOGRÀFICA DE XÀBIA
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2. LA ROCA DELS FELIUS, ASPECTES HISTÒRICS

Història, referents i cultura marinera

Els	testimonis	orals	recollits	a	persones	marineres	de	diversos	pobles	de	la	Marina	destaquen	que	

era un calador molt extens i ric en diversitat d’espècies i en la quantitat de les captures. Nanses, 

palangres, sardinals, tirs tresmallats, peces soltes, traïnya i bou, han estat calades a la Roca, algunes 

ja no s’empren i altres segueixen calant-se. Del seu nom se’n podrien cavil•lar algunes possibles 

teories encertades o no. Tanmateix, els mariners coneixen l’existència de la Roca des de sempre, i la 

informació ha passat al llarg de generacions de mariners mantenint el nom intacte des d’un primer 

descobriment.

Mirant	enrere	en	la	història	amb	la	perspectiva	actual	de	les	recerques	històriques,	veurem	que	a

finals	del	segle	XVIII	va	haver	un	gran	avanç	en	la	pesca comercial, la navegació de cabotatge i la
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migració	de	famílies	marineres	procedents	de	Catalunya	i	País	Valencià	cap	a	les	costes	de	Múrcia,	
Andalusia i Galícia. Llocs costaners despoblats però amb un gran potencial pesquer de caladors 
no explotats on els nostres mariners van dur les barques, els arts pesquers, els costums i la llengua 
pròpies.

A	finals	del	segle	XVIII	en	la	platja	del	Cabanyal	de	València	la	flota	de	llaüts	de	parella	del	bou	
era tan nombrosa que va dur a l’esgotament els caladors litorals del Golf de València. La sobre-
pesca exercida sobre els caladors habituals propers va obligar als patrons de barca, amb les seues 
tripulacions,	a	navegar	més	enllà	del	Golf	i	cercar	nous	caladors	on	poder	guanyar-se	la	vida.

Els pioners
Amb l’expansió cap al sud de les barques de bou, els patrons anaven descobrint nous caladors i noves 
roques sotaiguades, aleshores desconegudes. La possibilitat de que alguna d’aquelles parelles del 
bou,	arrossegant	el	seu	aparell	de	malletes	i	bou,	quedés	fondejada	a	la	barbada	de	roca	era	segura.

Sembla bastant probable que els descobridors de la Roca dels Felius foren els mariners valencians del 
Cabanyal.	Una	parella	de	llaüts	del	bou	la	componien	les	dues	barques	principals	que	arrossegaven	
l’art	del	bou	i	una	o	dues	enviades,	llaüts	més	menuts	que	transbordaven	la	pesquera	a	terra.	Solien	
navegar en comboi junt amb altres parelles del bou per raons de seguretat, ajuda mútua o pel perill 
constant	dels	xabecs	caçadors	de	la	Berberia,	els	corsaris	de	l’Alger.

El descobriment de la Roca per part d’una parella concreta possiblement va fer que la resta de patrons 
de les parelles se la nomenaren com la Roca dels germans Feliu.

Els talassònims
L’amplada	i	la	llargada	de	la	Roca	dels	Felius	és	molt	gran,	de	vora	60	kilòmetres	quadrats.	Per	això	
els mariners coneixen cada part d’ella amb un nom per referir-se a on calen els arts. Llocs que havien 
de	trobar	per	senyes,	enfilacions	de	dos	punts	de	terra	concrets.	Una	senya	és	un	alineament	vertical	
en que dos indrets coneguts se sobreposen, el de costa per baix i el de terra per dalt. Alguns llocs 
nomenats pels mariners que delimiten el contorn de la Roca són:

Farallons	de	llevant,	Barbada	de	fora,	Farallons	de	garbí,	El	reclau,	Barbada	de	terra	i	Reclau	de	terra.	
Per formar les senyes els mariners utilitzen els punts de costa de:

Cap	de	Moràira	i	la	Torre,	far	de	la	Nau,	Illa	del	Portitxol,	Cap	Prim	i	la	Mona,	Castell	de	la	Fontana	
i Cap de Sant Antoni.

Els	punts	de	terra	utilitzats	són:	Puigcampana,	Morro	de	Toix	i	 l’Home,	Oltà,	Llorença,	La	Sella,	
Santa	Llúcia,	Montgó	i	Montdúver.

Amadeu Ros i Torres
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3. INTERÈS BIOLÒGIC I PESQUER DE LA ROCA DELS FELIUS

La	Roca	dels	Felius	manté	una	biodiversitat	biològica	molt	 important	amb	nombroses	espècies	a	
protegir, destacant una important comunitat coral•lígena, fàcies de Paramuricea clavata. Aquestes 
comunitats estan protegides per la Unió Europea en la seua Directiva d’Hàbitats (Anex I): hàbitat 
prioritari		‘Esculls’	(1170).	També	pel	Conveni	de	Barcelona	per	la	Mediterrània	com	hàbitat	prioritari	
per a la seua protecció. 

Imatge 1. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), Roca dels Felius a -96,6 m.

Imatge 2. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), morfotip groc i l’anemone incrustant groga
(Parazoanthus axinellae), Roca dels Felius a -64,1 m.
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Imatge 3. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), Roca dels Felius a -97,4 m.

Imatge 4. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), Roca dels Felius a -62,2 m.
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Imatge 5. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), gorgònia taronja (Leptogorgia 
sarmentosa), i esponges Oscarella lobularis i Acanthella acuta Roca dels Felius a -62,7 m.

Imatge 6. Nombrosos exemplars de gorgònia vermella (Paramuricea clavata), i el cuc 
equiür	Bonellia	viridis,	Roca	dels	Felius	a	-97	m.
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Imatge 7. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), Roca dels Felius a -62,3 m.

Imatge 8. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata) i esponges Axinella sp., Roca dels Felius a -96,5 m.
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Imatge 9. Nombrosos exemplars de gorgònia vermella (Paramuricea clavata) i esponges 
Axinella sp., Roca dels Felius a -96,4 m.

Imatge 10. Escull rocós amb nombrosos exemplars de gorgònia vermella (Paramuricea clavata), Roca dels Felius 
a -96,3 m.
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Imatge 11. Esponges Axinella polypoides i fals corall (Myriapora truncata) de gran 
mida, Roca dels Felius a -64,2 m.

Imatge 12. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata), morfotip groc, ascidis colonials Aplidium sp. 
Roca dels Felius a -63,5 m.
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Imatge 13. Probable colònia de cucs poliquets tubícoles Filigrana sp., Roca dels Felius a -63,7 m.

Imatge 14. Gorgònia vermella (Paramuricea clavata) amb el bivalve Pteria hirundo, Roca dels Felius a -62,6 m.
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I un important nombre d’espècies d’interès pesquer :

1.	 Anfós/Mero	(Epinephelus marginatus)  
2. Dot (Epinephelus costae) 
3.	 Mero	déntol	(Epinephelus caninus)
4. Xerna, mero blanc (Epinephelus aeneus)
5. Serrano (Serranus cabrilla) 
6. Llobarro (Dicentrarchus labrax) 
7.	 Déntol	(Dentex dentex) 
8. Sama (Dentex gibbosus) 
9. Pagre (Pagrus pagrus) 
10. Urta (Pagrus auriga) 
11. Pagre pintat (Pagrus caeruleostictus) 
12. Pagell (Pagellus erythrinus) 
13.	 Besuc	(Pagellus acarne) 
14. Dorada (Sparus aurata) 
15. Vidriat (Diplodus vulgaris) 
16.	 Morrut	(Diplodus puntazzo) 
17. Sarg imperial (Diplodus cervinus) 
18. Xopa (Spondyliosoma cantharus) 
19.	 Boga	(Boops boops) 
20. Escorpa (Scorpaena scrofa) 
21. Gall (Zeus faber) 
22. Furó (Phycis phycis) 
23.	 Mòllera	(Trisopterus minutus) 
24.	 Morena	(Muraena helena) 
25. Congre (Conger conger) 
26.	 Bot	(Mola mola) 
27. Corba (Sciaena umbra) 
28. Reig (Argyrosomus regius) 
29. Sorell (Trachurus sp) 
30. Sorella (Caranx rhonchus) 
31. Cavalla (Scomber scombrus) 
32.	 Moll	de	roca	(Mullus surmuletus) 
33.	 Moll	de	fang	(Mullus barbatus) 
34. Llenguado (Solea solea) 
35. Rèmol (Psetta maxima) 
36. Rap (Lophius piscatorius) 
37. Lluç (Merluccius merluccius) 
38. Letxa (Seriola dumerili) 
39. Tonyina vermell (Thunnus thynnus) 
40.	 Bacoreta	(Euthynnus alletteratus) 
41. Peix espasa (Xiphias gladius) 
42. Tintorera (Prionace glauca) 
43. Gatet (Scyliorhinus canicula) 
44. Gat (Scyliorhinus stellaris) 
45. Tremolosa (Torpedo marmorata) 
46. Llamàntol (Hommarus gammarus) 
47. Llagosta (Palinurus elephas) 
48. Cigala de força (Scyllarides latus) 
49. Pessic (Calappa granulata) 
50. Polp (Octopus vulgaris)
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Imatge 15. Llagosta (Palinurus elephas), ascidis Aplidium, corall incrustant groc (Parazoanthus axinellae), 
i esponges Oscarella lobularis entre d’altres invertebrats sèssils, Roca dels Felius a -98,7 m.

Imatge 16. Llagosta blanca (Palinurus vulgaris), Roca dels Felius a -98,2 m.
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Imatge 17. Congre (Conger congre), Roca dels Felius

Imatge 18.	Banc	de	corballs	(Sciaena umbra), Roca dels Felius  -99,6 m.
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Imatge 19.	Bogamarí	 (eriçó)	 de	 pues	 llargues	 (Centrostephanus longispinus), i esponges Axinella 
polypoides i Crambe crambe entre d’altres. Roca dels Felius a -61,5 m

Imatge 20. Llagosta (Palinurus elephas), Roca dels Felius a -96,8 m.
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Imatge 21.	Morena	vera	(Muraena helena) i xopes (Spondyliosoma cantharus), Roca dels Felius.

Imatge 22. Posta de calamar, esponges Axinella sp., Dysidea sp., Oscarella lobularis entre d’altres, Roca dels 
Felius a -63 m.
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Imatge 23. Llagosta (Palinurus elephas), Roca dels Felius a –98,3 m.

Imatge 24.	Bogamarí	(eriçó	de	mar)	Echinus meló, Roca dels Felius a -81,3 m.
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Imatge 25. Cranc Parthenope sp., Roca dels Felius a -78,8 m.

Imatge 26. Forcadella (Anthias anthias) i ascidi solitari Halocynthia papillosa, Roca dels Felius a -63,1 m.
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Imatge 27. Estrela Hacelia attenuata, Roca dels Felius a -76,7 m.

Imatge 28. Cogombres de mar Holothuria sp.	i	cuc	equiür	Bonellia viridis, Roca dels Felius a –75,5 m.
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Imatge 29. Escull rocós amb Serrà (Serranus cabrilla), i esponges Axinella polypoides i Crambe 
crambe entre d’altres, Roca dels Felius a –61,9 m.

Imatge 30. Llagosta (Palinurus elephas), Roca dels Felius a -98,1 m.
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Figura 4.1. Font: Comitè Econòmic i Social CV (2001-2017)

4. PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D’UNA NOVA 
RESERVA MARINA D’INTERÈS PESQUER

LA ROCA DELS FELIUS

Caracterització del medi socioeconòmic

Com	ja	s’ha	 indicat	anteriorment,	sembla	ser	que	el	calador	esdevé	explotat	des	del	segle	XVIII.	
Per	 tant	 no	 tenim	dades	 de	 l’evolució	 pesquera	 des	 d’aleshores,	 però,	 si	 que	 podem	 afirmar	 que	
tradicionalment ha sigut un important reservori pesquer, donat les seues característiques, que estaran 
degudament explicades en l’informe biològic.

El	que	 si	 que	 es	 pot	 afirmar,	 amb	dades	 extretes	 del	Comitè	Econòmic	 i	Social	 de	 la	Comunitat	
Valenciana en el període 2001-2017, es que el sector pesquer del País Valencià ha registrat una 
disminució	pel	que	fa	a	flota	pesquera	del	38,2%.	A	més	a	més,	s’ha	pogut	comprovar	en	aquest	
període, un detriment en el rendiment econòmic de les activitats pesqueres, degut a descens del 
tonatge de pesca desembarcada.

Està situació es correspon amb un comportament de persones ocupades directament, on es pot apreciar 
un	dramàtic	descens	de	la	quantitat	total	de	tripulants,	d’un	-43,4%.

Des del punt de vista socioeconòmic la principal preocupació resideix en la manca de rendibilitat 
de l’activitat, transcendint en les remuneracions dels treballadors que resulten inferiors als costos 
de producció, així com s’està originant una escassetat de mà d’obra a causa, entre altres coses, als 
obstacles administratius que es presenten per a la incorporació de treballadors a l’activitat o la baixa 
remuneració.
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Igualment, els pescadors s’enfronten a múltiples precarietats en el marc de la gestió costanera, degut 
principalment a l’escàs reconeixement i integració en la formulació de les polítiques sectorials. 
La desatenció per part de les administracions governamentals centrals, ha afectat seriosament les 
oportunitats de desenvolupament sostenible per a les comunitats, que considerant la pesca com un 
mitjà de vida, s’han vist forçats a la sobre-utilització del recurs, per contrarestar els efectes negatius 
que	les	polítiques	deficientment	dissenyades	estan	generant	en	les	seves	activitats.
  
Objectius
Protecció	 i	 restauració	 de	 la	 biodiversitat	 perduda	 en	 la	 zona	 per	 l’acció	 de	 l’excés	 de	 pesca	 no	
convenientment regulada.

• Protecció, conservació i restauració d’espècies, hàbitats i processos ecològics afectats com a resultat 
de l’acció d’activitats humanes, en compliment del que estableix la La Directiva 92/43 / CEE de 
Consell,	de	21	de	maig	de	1992,	relativa	a	la	conservació	dels	hàbitats	naturals	i	de	la	fauna	i	flora	
silvestres, i la Directiva 2009/147 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 30 de novembre de 
2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, desenvolupen els criteris per a la designació 
d’espais protegits Xarxa Natura 2000, i obliguen els Estats membres a incloure en aquesta Xarxa 
zones marines per a la protecció de les espècies i els hàbitats marins inclosos en els seus corresponents 
annexos.

• Protecció, per part de la Administració General del Estat, d’espècies, espais, hàbitats o àrees critiques 
situats en medi marí, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes del litoral, 
en	compliment	de	la	Llei	42/2007,	13	de	desembre,	del	Patrimoni	Natural	i	de	la	Biodiversitat,	així	
com declaració de reserves marines de aquelles zones de especials característiques que es consideren 
adequades per a la regeneració dels recursos pesquers, en compliment de la Llei 3/2001 de 26 de 
març,	de	Pesca	Marítima	del	Estat.

• Protecció i conservació de zones que millor representin la varietat d’espècies, hàbitats i processos 
ecològics en l’àrea afectada.

• Prevenció de la degradació i mal a espècies, hàbitats i processos ecològics, seguit de l’aplicació del 
principi de precaució.

•	La	zona	es	troba	dins	de	Regió	Marina	Mediterrània,	Regió	Biogeogràfica	Mediterrània,	Província	
Catalana-Valenciana-Provençal
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Des de l’inici d’aquest projecte l’IROX ha mantingut reunions amb entitats públiques, pòsits, mariners 
i pescadors particulars on s’ha convingut la necessitat d’algun tipus de regulació per revertir l’actual 
estat de degradació de la Roca (Fig. 1)

Qualsevol activitat que tinga lloc dins del àmbit de la zona proposta com a protegida, haurà de ser 
regulada	conforme	als	objectius	de	conservació	de	l’àrea,	mitjançant	un	Pla	específic	de	Gestió,	que	
hauria	de	ser	 redactat	pel	organisme	administratiu	competent,	 i	que	 tinga	en	compte	 les	 següents	
mesures:

- Zona d’exclusió de la pesca d’arrossegament

L’IROX va presentar a la Secretaria de Pesca la proposta d’un perímetre d’exclusió per a la pesca 
d’arrossegament	en	la	zona	de	la	Roca	per	a	la	seua	inclusió	en	el	llistat	de	zones	establertes	a	tal	fi,	
atenent	també	a	les	demandes	presentades	per	alguns	mariners	relatives	a	permetre	un	pas	entre	la	
costa i la Roca per poder faenar de forma correcta.

Figura 4.2. Reunions de l’IROX amb els diferents sectors i institucions públiques implicades
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Figura 4.3. Polígon d’exclusió de la pesca d’arrossegament proposat per l’IROX a la Secretaria General de Pesca

- Col•locació d’esculls en les zones trencades per les barques de bou

Actualment, degut a l’ús indegut d’aparells per barques d’arrossegament, la Roca presenta uns 
trencaments per on es podia faenar arrossegant per dins del seu entorn. Per evitar aquestes pràctiques 
indegudes,	i	que	poden	malmetre	el	seu	estat	natural,	proposem	la	col•locació	d’esculls	artificials	en	
aquests punts :
     
   38º 44’ 345 N     38º 43’ 775 N
   00º 17’ 760 E     00º 18’ 357 E

   
- Regulació de la pesca artesanal

 
S’haurien d’adoptar una sèrie de mesures que, permetent els usos de pesca tradicional, asseguraren 
una correcta interacció d’aquesta activitat i la recuperació de la zona. 

Aquestes podrien ser :



28

- Època de veda 15 de setembre a 30 d’abril. És permet un període excepcional pel palangre de fons 
de 15 de febrer a 31 de març
- 80 peces de xàrcia per embarcació
- Limitar la malla de les xàrcies a majors de 3,5 (114 cm.)
- Retirada de xàrcies els cap de setmana
- Llagostes ouades i menors de 24 cm., s’han de tornar a la mar
- Avaluar la introducció de la pesca amb nanses per protegir les gorgònies.
 

- Regulació de la pesca esportiva

- Època de veda 15 de setembre a 30 d’abril
- Necessitat d’autorització de pesca a la Roca
           

- Regulació de noves activitats

Conforme a la llei 42/2007, de 13 de desembre, es deu aplicar un règim de protecció preventiu que 
considere	les	següents	mesures:
- No es podran concedir nous permisos de investigació de hidrocarburs
- Prohibició de qualsevol activitat minera de exploració o extractiva
- Prohibició de maniobres militars que impliquen la realització de explosions subaquàtiques o la 
utilització	de	sonars	de	baixa	freqüència.

- Creació de l’Òrgan de Gestió i Vigilància

 Òrgan de control de la gestió de La Roca format per :
                    
	 	 	 1	vocal	pel	Ministeri,
   1 vocal per la Conselleria,
	 	 	 1	vocal	pels	Ajuntaments	de	Xàbia,	Dénia,	Teulada-Moraira	i	Calp	(	rotatori)
	 	 	 1	vocal	pels	Pòsits	de	La	Marina
	 	 	 1	vocal	per	la	Universitat	d’Alacant	(	Ciències	del	Mar)
	 	 	 1	vocal	per	Entitats	científiques	i	conservacionistes	(	IROX)
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Funcions de l’Òrgan de Gestió:

- Establir els objectius i les mesures de la protecció
-		Revisar	el	resultat	de	les	mesures	adoptades	i	la	modificació	si	s’escau
- Vigilar el compliment de les mesures de protecció
-	Establir	els	plans	de	recerca	científica	sobre	la	zona	protegida
- Proposar a la secretaria de pesca els permisos per a pescar a la Roca
- Proposar l’aplicació de sancions sobre incompliments de la protecció

- Pla de co-gestió pesquera:

Considerem fonamental per aquest projecte la participació dels diferents estaments implicats de La 
Marina	 en	 la	 co-gestió,	 seguiment	 i	 presa	 de	 decisions,	 d’aquesta	 àrea	 a	 protegir.	 Sense	 aquesta	
participació seria difícil poder aconseguir una protecció veritablement efectiva sobre la Roca.

Es proposa establir un pla de gestió pesquera, mitjançant un permís especial de pesca per aquells 
vaixells	degudament	autoritzats	i	identificats,	subjecte	a	les	següents	condicions:

Els vaixells que vulguin pescar en l’esmentada zona han de presentar una sol•licitud per escrit a la 
Direcció	General	de	Recursos	Pesquers	i	Aqüicultura	del	Ministeri	de	Medi	Ambient,	i	Medi	Rural	i	
Marí,	en	la	qual	s’indiqui	el	període	per	al	que	volen	disposar	del	permís	especial	de	pesca;

• Els vaixells autoritzats mitjançant el permís especial de pesca han d’estar proveïts d’un sistema de 
localització	de	vaixells	via	satèl•lit	sigui	quina	sigui	la	seva	eslora;

• Per poder realitzar un seguiment de la pesquera, la Direcció General de Recursos Pesquers i 
Aqüicultura	podrà	designar	un	observador	per	al	període	autoritzat;

• L’autorització especial serà denegada o retirada, segons criteri de l’Òrgan de Gestió per la Direcció 
general	de	Recursos	Pesquers	i	Aqüicultura,	quan	del	seguiment	realitzat	de	la	pesquera	pugui	deduir	
una afecció negativa de l’activitat al manteniment de la població en un estat favorable de conservació 
o quan es vegin afectats negativament els recursos naturals protegits.
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Regulació de la navegació.

A causa de la rellevància de l’espai protegit per als hàbitats de fons d’importància comunitària, i 
les poblacions de nombroses espècies protegides per la legislació nacional i internacional, incloent 
tortugues marines i cetacis com el dofí mular, el catxalot, caps d’olla i diverses espècies de rorquals i 
zífids,	es	recomana	evitar	en	la	mesura	del	possible	la	navegació	marítima	en	l’espai	protegit	i	el	seu	
entorn, i en tot cas, navegar en estat de màxima vigilància.

El	Govern,	mitjançant	 la	 llera	 administratiu	 procedent,	 iniciarà	 el	 procés	 perquè	 la	 recomanació	
continguda	en	el	paràgraf	anterior	sigui	presentada	al	Comitè	de	Protecció	de	el	Medi	Ambient	de	
l’Organització	Marítima	Internacional	per	a	la	seva	adopció	internacional.

- Prevenció de la contaminació.

La prevenció de la contaminació marina originada pels vaixells es realitzarà d’acord amb el que 
estableixen els convenis internacionals sobre la matèria dels quals l’Estat espanyol forma part, 
específicament	MARPOL	i	OSPAR	i	amb	les	prescripcions	contingudes	en	la	legislació	espanyola	
sobre el control de la contaminació i en la Llei 41/2010, de 29 de desembre.

Queda prohibida la realització de qualsevol tipus d’abocament en tot l’espai protegit.

- Recollida de les escombraries marines.

Amb	la	finalitat	de	reduir	l’impacte	ocasionat	per	les	escombraries	marines	i	fomentar	la	sensibilització	
sobre aquest important problema ambiental entre el sector pesquer, la Secretaria General de la 
Mar,	 en	 col•laboració	 amb	 les	 administracions	 públiques	 que	 sigui	 procedent,	 posarà	 en	 pràctica	
programes de recollida i adequada gestió dels residus atrapats en els arts i aparells de pesca que 
utilitzin els pescadors que pesquin en l’espai marí objecte de protecció. Per a això es tindrà en compte 
la Recomanació 2010/19 del Conveni OSPAR per a la protecció de l’entorn marí de l’Atlàntic de 
nord-est, que desenvolupa aquesta matèria.

- Estesa de cables i canonades submarins.

En la mesura del possible, i segons el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 79 «cables i 
canonades submarins a la plataforma continental» de la Convenció de les Nacions Unides sobre el 
Dret	de	la	Mar,	s’ha	d’evitar	que	el	traçat	pel	estesa	de	cables	i	canonades	submarins	per	a	qualsevol	
activitat, discorri per l’espai protegit, sense perjudici de les llibertats al respecte establertes en aquest 
Conveni.
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- Recerca científica.

L’Òrgan	de	Gestió	serà	l’encarregat	d’establir	un	pla	de	recerca	científica	que	promoga	el	coneixement	
d’aquest	promontori	submarí	i	done	les	claus	de	les	mesures	més	adients	per	la	seua	conservació,	amb	
l’autorització	del	Director	General	de	Medi	Natural	i	Política	Forestal.	En	aquesta	autorització	s’ha	de	
fer referència a les limitacions d’ús de tècniques d’estudi que s’estimi que puguin ser incompatibles 
amb els objectius de conservació establertes.

Amb caràcter general queda prohibida la utilització de canons d’aire comprimit a l’espai protegit. 
Únicament es podrà autoritzar el seu ús en circumstàncies excepcionals, quan sigui indispensable 
per	a	la	consecució	dels	objectius	plantejats	en	l’estudi	científic,	i	es	garanteixi	expressament	la	seva	
innocuïtat per a les espècies silvestres presents a l’espai protegit, tal com estableixen els objectius i 
les mesures associades.

- Prevenció de la contaminació acústica.

A	més	de	les	prohibicions	i	limitacions	establerts	en	els	punts	anteriors,	queda	prohibit	en	tot	l’àmbit	
de l’espai protegit, utilitzar sistemes actius de sonar amb, així com l’emissió de sons i l’ús de botzines 
que puguin pertorbar la tranquil•litat dels animals, llevat que siguin utilitzades per motius de seguretat 
o d’emergència.

- Tasques de vigilància, inspecció i control.

En	l’àmbit	de	competències	de	l’Administració	General	de	l’Estat,	el	Ministeri	de	Medi	Ambient,	i	
Medi	Rural	i	Marí	ha	d’establir	els	acords	pertinents	amb	els	departaments	competents,	especialment	
els ministeris de Defensa, Interior i Foment, per garantir el desenvolupament adequat de les tasques 
de vigilància, inspecció i control de les mesures que preveu aquest reial decret, així com la d’aixecar 
les corresponents actes de denúncia.

El	Ministeri	de	Medi	Ambient,	i	Medi	Rural	i	Marí	disposarà,	si	s’escau,	les	mesures	necessàries	per	
exercir	les	tasques	de	vigilància,	inspecció	i	control	que	li	corresponguin,	a	través,	entre	d’altres,	dels	
òrgans	competents	de	la	Secretària	General	de	la	Mar	.
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Figura 3.	Treballs	de		mostreig	de	la	Roca	entre	la	Universitat	d’Alacant,	mariners	del	pòsit	de	Moraira	i	l’IROX

Desde l’inici d’aquest projecte l’IROX ha efectuat mostrejos amb els pescadors i les Universitats de 
València i Alacant (Fig. 3). 
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1. INTRODUCCIÓ
 
 El present treball ve a completar l’estudi realitzat per l’Institut de Recerca 
Oceanogràfica de Xàbia (IROX, 2018) pel que fa a la caracterització i tipificació d’hàbitats 
bentònics, cartografia i espècies d’interès patrimonial, i possibles mesures de conservació. 
S’ha treballat a la zona de la Roca dels Felius (RDF), situada al SE de la Península Ibèrica 
(Mediterrània	Occidental)	al	Nord	de	la	província	d’Alacant,	enfront	de	el	Cap	de	la	Nau	a	
uns	4,3	km	a	ESE	(	Fig.	2.1),	entre	55	i	110	m	de	profunditat	(fig.	1.1).

	 Un	dels	elements	importants	en	la	declaració	d’una	zona	marina	a	protegir	és	la	tipificació	
dels	hàbitats	i	una	cartografia	dels	mateixos;	així	com,	les	espècies	d’interès	patrimonial.	Els	hàbitats	
representen	unitats	ambientals	on	la	flora	i	fauna	marina	es	desenvolupa,	troben	aliment	i	refugi.	La	
seua importància depèn de la diversitat biològica associada, i aquesta al seu torn de la complexitat 
i distribució espacials (heterogeneïtat). Entre aquests hàbitats destaquen els fons durs amb espècies 
bioconstructores d’hàbitat i els fons tous de grava i sorra gruixuda amb escàs sediment.
Al	 respecte,	 hi	 ha	 nombroses	 classificacions	 dels	 hàbitats	marins.	Nosaltres	 ens	 hem	basat	 en	 la	
clàssica	divisió	de	Pérès	i	Picard	(1964),	que	bàsicament	ha	estat	seguida	per	Bellan-Santini	et	al.	
(1994),	Templado	et	al.	(2012),	UNEP	/	MAP	/	RAC-SPA	(2019)	i	EUNIS.	(2019).

Fig. 1.1.	Localització	de	la	Roca	dels	Felius	en	el	SE	Ibèric.	Imatges	de	Google	Earth	i	del	projecte	EMODNet.
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Tot	i	que	la	RDF	és	una	important	zona	de	pas	de	cetacis	(fig.	1.2),	declarada	Àrea	Marina	
Protegida	 “Corredor	 de	 Migració	

de	 Cetacis	 de	 la	 Mediterrània”	
pel	 Ministeri	 per	 a	 la	
Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, aqueste espècies 
es	 troben	 ben	 estudiades;	 és	
per això que ens centrarem 
en els escassament coneguts 
invertebrats i peixos marins.

Figura 1.2.	Corredor	de	Migració	de	
Cetacis	 en	 el	 Mediterrani	 Ibèric.	 La	
part sud es troba davant el cap de la 
Nau, en el canal d’Eivissa. Imatge 
Miteco.

Amb excepció dels mamífers, 
aus i rèptils marins, són 

relativament poques les espècies marines objecte d’alguna mesura de protecció, comparades 
amb	 l’ambient	 terrestre.	 En	 el	 cas	 de	 la	Mediterrània,	 ens	 hem	 basat	 en	 els	 Convenis	 de	
Barcelona	(UNEP	/	MAP	/	RAC-SPA	2013,	2013b)	i	Berna	(relatives	a	espècies	marines	en	
1996);	 la	Directiva	d’Hàbitat	92/43	de	 la	Unió	Europea	amb	 l’addició	proposada	en	2009	
(COM	2009/585);	la	Unió	Internacional	per	a	la	Conservació	de	la	Naturalesa	per	antozous	i	
peixos	(IUCN	2015,	2017);	el	Conveni	de	Washington	sobre	el	comerç	d’espècies	protegides	
(CITES 2019) i el Llibre Vermell dels Invertebrats d’Andalusia (2008).  
 
 En base als estudis realitzats, s’analitzaran els impactes observats en la RDF, 
principalment d’origen pesquer i del trànsit marítim a la zona, així com les possibles mesures 
de conservació d’aquest interessant enclavament rocós.
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2. AMBIENT FÍSIC 

2.1 Característiques geomorfològiques
 
 Representa una elevació del fons marí a manera de tossal entre 55 i 110 m de fondària, de 
forma	ovalada	i	aplacerada	en	direcció	SW-NE;	i	més	abrupta	a	l’E,	on	hi	ha	la	barra	rocosa	dels	“els	
Farallons”	(fig.	2.1).

Tot	i	que	es	troba	dins	de	el	sector	més	oriental	de	les	serralades	Bètiques	(des	del	naixement	del	
Guadalquivir	fins	al	cap	la	Nau	i	les	Balears),	a	la	zona	més	externa	o	Prebètica	(IGME,	1975),	la	
roca	de	RDF	és	calcarenita,	no	calcària	(cas	del	cap	de	la	Nau).	Probablement,	es	tracte	d’una	antiga	
duna consolidada formada durant un període de regressió marina del Quaternari. A l’igual que les 
barres calcarenítiques paral•leles a la costa, que corresponen a antigues terrasses litorals i actualment 
submergides per la transgressió marina.

Figura 2.1.	Relleu	de	la	“Roca	dels	Felius”,	per	la	cara	Est	(a)	i	Sud	(b).
Imatge	del	projecte	ESPACE	(Secretaría	de	Pesca	Marítima,	M.A.P.A.)
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	 La	RDF	es	troba	aïllada	sobre	el	fons	marí,	i	envoltada	per	un	sediment	conxífer	més	o	menys	
enfangat	 (detrític	 enfangat),	 sent	 fang-sorrenc	 a	 les	 zones	més	profundes.	Per	 tant,	 podem	 trobar	
quatre	tipus	de	substrat	(fig.	2.2):	i)	roca	calcarenitica;	ii)	graves	i	sorres	gruixudes	conxíferes	poc	
enfangades;	iii)	graves	i	sorres	gruixudes	conxíferes	enfangades;	i	iv)	fangs	sorrencs.

Figura 2.2.	Tipus	de	susbtrats	en	la	“Roca	dels	Felius”:	a)	roca	calcarenítica;	b)	grava	i	sorra	grosa	conxíferes;
c)	grava	i	sorres	groses	enfangades;	d)	fangs	sorrencs.	
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b) Salinitat:	 La	 salinitat	 mitjana	 ha	 variat	 entre	 37,42-37,99	 psu	 (fig.	 2.4)	 en	 la	massa	 d’aigua	
superficial.	Presenta	una	salinitat	inferior	a	la	massa	d’aigua	que	ve	del	Golf	de	València	(>	38	psu).

c) Corrents marins:		El	principal	corrent	superficial	(0-200m	de	profunditat)	és	de	direcció	NE	
(fig.	 2.5)	 i	 corre	 paral•lel	 a	 la	 costa	 peninsular	 i	 d’origen	 atlàntic	 (salinitat	 entre	 37	 i	 37,5	 psu),	
procedent	d’una	massa	d’aigua	que	es	separa	a	 l’altura	dels	caps	l’Aiguille	 i	Ténés	(Algèria)	 i	es	
dirigeix cap a la depressió del cap de Palos i que arriba al canal d’Eivissa (Allain, 1960).

Figura 2.3.	Variació	anual	de	la	temperatura	i	salinitat	superficials	front	al	cap	de	la	Nau.	Barres:	desviació	
estàndard (dades preses de NOAA 2015-19).

Figura 2.4.	 Perfils	 de	 la	 temperatura	 en	
març (negre), maig (blau), juliol (roig) i 
octubre (verd). Campanya Radmed
(est. 38º52,2’N-00º20,6’E). 
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Figura 2.5.	Model	de	corrents	a	la	Mediterrània	Occidental.	(FCI)	front	oceanogràfic	del	Canal	d’Eivissa.	

Figura 2.6.	Concentració	de	clorofil•la	al	canal	d’Eivissa	entre	2012	i	2016	(Ramirez-Moreno,	2020)

d) Concentració de clorofil•la: 	La	concentració	de	clorofil•la	és	alta	en	el	front	del	canal	d’Eivissa	
(fig.	2.6),	variant	de	0,4	a	1,0	mg.clorofil•la.m-3,	entre	50	i	100m	de	profunditat.
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3. TIPIFICACIÓ I CARACTERIZACIÓ DELS HÀBITATS 

	 La	zona	estudiada,	entre	55	i	115m	de	profunditat,	es	correspon	amb	el	pis	circalitoral	(Pérès	
&	Picard,	1964)	que	es	caracteritza	per:	i)	una	il•luminació	molt	atenuada	(<1%	de	la	llum	incident),	
fet	que	suposa	un	domini	de	la	fauna;	ii)	estabilitat	tèrmica	(13-18ºC);	i	iii)	corrents	atenuades.	Dins	
el circalitoral, ocupa una posició frontera entre el circalitoral superior (algues vermelles folioses 
presents, però no dominants) i l’inferior (algues vermelles folioses absents).

En correpondre, principalment, de fons rocosos calcarenítics erosionats i molt irregulars (presència 
de parets horitzontals i verticals, buits, extraploms i coves), suposa un mosaic d’hàbitats dins de la 
roca	circalitoral.	D’altra	banda,	els	fons	tous	també	presenten	una	relativa	alta	varietat,	predominant	
els fons detrítics conxífers amb un menor o major enfangament. 

Tot això, fa aquesta zona molt interessant, ja que presenta una varietat d’hàbitats poc estudiats en el 
Mediterrani	occidental,	a	profunditats	entre	50m	i	100m,	i	es	troba	relativament	ben	conservada.	A	
continuació,	es	caracteritzen	i	tipifiquen	els	diferents	hàbitats	observats,	assignant-los	un	codi	segons	
EUNIS	(2019),	Regional	Activity	Centre	for	Special	Protected	Areas	(UNEP	/	MAP	/	RAC-SPA,	
2019),	i	l’Inventari	Espanyol	d’Hàbitats	Marins	(IEHM,	2012)

3.1 Roca circalitoral 

EUNIS	MC15,	RAC/SPA:	MC1.5;	IEHM:	0302.	

	 La	roca	circalitoral	presenta	tres	hàbitats	característics:	i)	coral•ligen;	ii)	roca	circalitoral	no	
concrecionada	amb	dominància	d’invertebrats;	i	iii)	coves	submarines.	

3.1.1 Coral•ligen 

EUNIS	MC151,	RAC/SPA:	MC1.51;	IEHM:	030201;	Directiva	d’Hàbitats:	1170	(Annex	I	:	hàbitats	
prioritaris).

	 Un	aspecte	important	del	coral•ligen	és	la	presència	de	bio-concrecionalient	en	l’estrat	inferior.	
Apareixen	 algues	 calcàries	 que	 formen	 aquest	 concrecionament	 (Lithophyllum,	 Mesophyllum,	
Neogoniolithon,	 Peyssonnelia),	 entre	 55	 i	 65m	 de	 profunditat	 (fig.	 3.1),	 amb	 una	 presència	 de	
constructors	 secundaris	que	 en	 aquestes	 formacions	 solen	 ser	més	 freqüents	 (briozous,	 esponges,	
serpúlids, bivalves). A partir de -65m, a causa de la presència de fang a la roca, no s’arriben a formar 
veritables	construccions	biogèniques	de	manera	que	la	comunitat	la	tipifiquem	com	a	roca	circalitoral	
(fig.	 3.2),	D’altra	 banda,	 els	 grans	 invertebrats	 erectes	 (Paramuricea	 ,	Leptogorgia,	Axinella)	 són	
abundants	i	poden	arribar	a	formar	“boscos”.	A	les	zones	de	coral•ligen,	podem	trobar	una	estructuració	
en 4 estrats (Hong 1980): 
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    • Superior (“arbori”): Format per grans gorgònies (principalment, Paramuricea clavata) i 
esponges	“canelobre”	(Axinella polypoides). 
    • Intermedi (“arbustiu”): Amb esponges (Axinella damicornis, A. verrucosa, Acanthella acuta), 
hidrozous (Nemertesia spp.), Poliquets tubícoles (Salmacina / Filograna, Serpula vermicularis), 
briozous (Pentapora fascialis, Smittina cervicornis, Frondipora verrucosa) , mol•luscs (Serpuloides 
arenarius) i ascidis (Halocynthia papillosa, Aplidium conicum).
    • Inferior (“herbaci”): algues calcàries (Lithophyllum, Mesophyllum, Neogoniolithon, Peyssonnelia 
spp.), algues erectes (Halopteris filicina, Kallymenia, Halymenia spp.), esponges (Crambe crambe, 
Spirastrella cunctatrix), hidrozous (Sertularella spp.), antozous (Caryophyllia smithii), briozous 
(Schizomavella spp., Beania hirtissima) i ascidis colonials (Didemnidae spp.)
    • Epífit: Situat en els braços de les gorgònies, com el bivalve Pteria hirundo	i	la	opfiura	Astropartus 
mediterraneus. 

 Entre la fauna demersal es troben els peixos ‘tres cues’ (Anthias Antias), ‘serrà’ (Serranus 
cabrilla), ‘congre’ (Conger conger), ‘bruna’ (Muraena helena), ‘furó’ (Phycis phycis), pagre (Pagrus 
pagrus), ‘xopa’ (Spondylosoma cantharus), corva (Sciaena umbra), ‘gallina (Scorpaena scrofa) i’ gat 
‘(Scyliorhinus canicula).

 Entre les comunitats característiques podem destacar la fàcies de coral•ligen amb Paramuricea 
clavata	(EUNIS:	MC151B	fàcies	amb	P. clavata;	RAC	/	SPA:	part	MC1.514b	fàcies	amb	Alcyonacea;	
IEHM:	0302022501	coral•ligen	amb	P. clavata)	(fig.	3.1).	Es	caracteritza	per	una	alta	densitat	de	la	
gorgònia	“camaleó”.	Bàsicament,	presenta dues coloracions:

Figura 3.1. Paramuricea clavata a la comunitat coral•lígena, concrecionament a la base (algues calcàries, 
briozous	i	esponges);	darrere,	la	gorgònia	taronja	(Leptogorgia sarmentosa) -62,9m.
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i)	groga,	a	menor	profunditat	(55-60m);	ii)	violeta-groga	(a	partir	dels	60m).	Convé	assenyalar	que	
el	cromomorfe	groc,	també	ha	aparegut	en	les	zones	protegides	de	Tabarca,	Illa	de	Benidorm	i	Sant	
Antoni (Lozano & Ramos-Esplà, 2010), entre 40 i 50m de profunditat.

3.1.2 Roca circalitoral no concrecionada dominada per invertebrats 

EUNIS:	part	MC151;	RAC/SPA:	MC1.51c;	IEHM:	03020223;	Directiva	d’Hàbitats	:	1170	(Annex	I	
: hàbitats prioritaris). 

Com hem comentat, la formació coral•lígena desapareix a partir dels 65m de profunditat, donant pas 
a	aquesta	comunitat.	El	canvi	és	progressiu,	sent	els	animals	els	mateixos	que	en	l’anterior	comunitat,	
la	diferència	és	que	no	hi	ha	un	substrat	concrecionant	i	la	sedimentació	és	major.	A	més	profunditat,	
les	algues	erectes	desapareixen,	i	es	rarifiquen	les	calcàries,	donant	pas	a	la	comunitat	circalitoral	de	
fons	rocosos	dominada	per	animals	sèssils	filtradors.	La	roca	sol	presentar	una	elevació	entre	2-3	m,	
amb petites coves i envoltada per sorra-fangosa conxífera.

Tot	i	que	en	determinades	zones	puguen	dominar	determinades	espècies,	el	normal	és	que	hi	haja	tot	
un mosaic d’elles, pel que presenta algunes fàcies, en funció de la dominància del grup d’organismes. 

a) Fàcies amb Paramuricea clavata	(EUNIS:	MC151B	part	coral•ligen	amb	P. clavata; RAC / SPA: 
MC1.514b	 part	 fàcies	 amb	Alcyonacea;	 IEHM:	 0.302.206	 bosc	 de	 gorgònies	 en	 roca	 circalitoral	
dominada per invertebrats, 0302022302 roca circalitoral no concrecionada amb P. clavata,)	(fig.	3.2).

Figura 3.2. Paramuricea clavata damunt la roca circalitoral no concrecionada, a -96,3m.
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b) Fàcies amb esponges	 (EUNIS:	 part	MC151G	 fàcies	 amb	 esponges;	 RAC	 /	 SPA:	MC1.511b	
fàcies	amb	petites	esponges;	IEHM:	0302022305	roca	circalitoral	no	concrecionada	dominada	per	
invertebrats amb dominància d’esponges) (Fig. 3.3).
 
 A les parets verticals (amb poc sediment) de la roca circalitoral no concrecionada, dominada 
per esponges de la RDF, apareixen les espècies erectes i massives Axinella damicornis i Raspaciona 
aculeata, juntament amb les incrustants Diplastrella bistellata, Haliclona fulva i Spirastrella 
cunctratix.

c) Fàcies amb Bivalvia	 (EUNIS:	part	MC2	hàbitat	biogènic	circalitoral;	RAC	/	SPA:	MC1.528a	
fàcies	amb	Bivalvia;	IEHM:	0302022702	talussos	rocosos	reòfils	propers	a	la	costa	del	pis	circalitoral	
amb concrecionament d’ostreids [Neopycnodonte cochlear],) (Fig. 3.4). 

	 Apareix	en	parets	verticals,	on	 l’acció	del	 fang	és	menor.	La	 roca	pot	aparèixer	 totalment	
recoberta per Neopycnodonte cochlear, acompanyada pel braquiòpode Neocrania anomala. 

3.1.3 Biocoenosi de coves semi-fosques i extraploms
EUNIS:	MC152,	biocenosi	de	les	coves	i	extraploms	semi-foscos	de	la	Mediterrània;	RAC	/	SPA:	
MC1.53,	 coves	 i	 extraploms	 semi-foscos;	 IEHM:	030301,	 túnels	 i	 coves	 semi-fosques;	Directiva	
d’Hàbitats: 8330 (Annex I: hàbitats prioritaris).

Figura 3.3. Roca circalittoral no concrecionada amb dominància d’esponges, entre les quals Axinella 
damicornis (groga), Diplastrella bistellata (crema) y Haliclona fulva (taronja), -62,1m. 
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 Les coves poden estar presents en els pisos (des del supralitoral al batial) amb substrat rocós, 
encara	que	són	més	freqüents	en	zones	càrstiques	o	calcarenítiques	per	l’erosió,	que	en	zones	amb	
substrats	més	durs	(com	les	roques	magmàtiques	i	metamòrfiques).	A	les	coves	i	túnels	submergits,	
distingim	dues	comunitats,	en	funció	de	la	il•luminació:	i)	semi-fosques	(pis	circalitoral);	i	ii)	fosques	
(pis batial). Les primeres tenen unes condicions molt similars a la roca circalitoral profunda amb 
domini d’invertebrats, essencialment una disminució gradual de la llum a l’entrada, i absència total a 
l’interior (ambient batial), i baixa temperatura.

 Aquestes condicions d’il•luminació impedeixen el desenvolupament de macroalgues erectes, 
podent	sobreviure	algunes	espècies	calcàries.	Representa	el	domini	dels	invertebrats	sèssils	filtradors,	
com esponges, coralls eslenactiniaris, briozous, serpúlits braquiòpodes i / o ascidis. A les entrades 
de les coves diverses espècies mòbils troben refugi, com els grans decàpodes Palinurus elephas, 
Homarus gammarus, Scyllarus arctus, Scyllarides latus, Munida rugosa;i	 peixos	 com	 el	 ‘reietó’	
(Apogon imberbis), la ‘morena’ (Muraena helena), el congre (Conger conger), l’anfós (Epinephelus 
marginatus) y la corva (Sciaena umbra). Totes elles observades en la RDF.

 Les coves submergides es troben entre les comunitats prioritàries de l’Annex I de la Directiva 
Hàbitat	(8330).	A	causa	de	les	limitacions	del	ROV,	només	hem	pogut	observar	la	biocenosi	de	coves	
semi-fosques. En funció de l’abundància d’un determinat tàxon, trobem dues fàcies: d’esponges i del 
corall solitari Leptopsammia pruvoti

a) Fàcies d’esponges	(RAC/SPA:	MC1.531a;	IEHM:	0303109)	(Fig.	3.5)

 Apareixen a profunditat a l’entrada de petites coves o en parets verticals: Axinella damicornis, 
Raspaciona aculeata, Terpios fugax, Hexadella racovitzai, Diplastrella i Dictyonella spp. 

Figura 3.4. Roca circalitoral no concrecionada i dominància del bivalve Neopycnodonte cochlear, 
acompanyat del tunicat Diazona violacea (massa verdosa) i el peix Anthias antias, a -62,9m.
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	 Aquest	corall	solitari	de	color	groc	és	freqüent	a	l’entrada	de	les	coves	de	la	RDF,	entre	70	i	
100m de profunditat.  

b) Fàcies de Leptopsammia pruvotti (EUNIS:	MC1523	fàcies	amb	L. pruvoti;	RAC/SPA:	MC1.53a	
fàcies	amb	Scleracinia;	 IEH:	03030110	parets	de	coves	semi-fosques,	extraploms	 i	 túnels	amb	L. 
pruvoti). (Fig. 3.6).

Figura 3.5. Entrada de cova amb petites esponges (Hexadella, Terpiops, Dictionella) a 63,1m de profunditat. 
Al fons, una posta de calamar (Loligo vulgaris). 

Figura 3.6. Entrada de cova amb Leptopsammia pruvoti	en	la	Reserva	Marina	de	Tabarca,	-43m.
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3.2 Fons tous circalitorals 

	 Les	comunitats	de	fons	tous	circalitorals	es	classifiquen	en	funció	de	la	granulometria,	des	
de graves a fangs depenent de l’hidrodinamisme de la zona, sent aquest un factor important en la 
biodiversitat	associada.	Segons	 la	concentració	de	 fang,	quan	és	menor	del	20%	(en	volum)	amb	
predomini	de	graves	i	sorra	gruixuda,	es	considera	detrític	costaner	(fig.	2.2b);	entre	20	i	70%	de	
fang,	juntament	amb	graves	i	sorres	gruixudes,	detrític	enfangat	(fig.	2.2c);	i	si	 la	fracció	fangosa	
supera	el	70%,	fangs	terrígens	(fig.	2.2.d).	

3.2.1 Fons detrítics costaners 

EUNIS:	MC351biocenosi	de	fons	detrítics	costaners	a	la	Mediterrània;	RAC	/	SPA:	MC3.51	fons	
detrítics	 costaners;	 IEHM:	 030.405	 fons	 detrítics	 biògens	 infralitorals	 i	 circalitorals;	 Directiva	
d’Hàbitats: 1110 (Annex I: hàbitats prioritaris).

 Aquesta comunitat es desenvolupa sobre un substrat de grava i sorra gruixuda, siga mineral i / o 
de naturalesa organògena (petxines, algues calcàries, restes de closques d’eriçons, coralls i briozous), 
sempre	que	la	fracció	fangosa	no	supere	el	20%.	Es	troba	ben	desenvolupada	a	la	Roca	dels	Felius,	
entre 55 i 61m, amb un substrat conxífer (fonamentalment, de bivalves) i grava d’origen mineral, 
amb	una	mica	de	fang	(<20%).	Apareixen	rodolits	formats	per	algues	calcàries	incrustants	del	grup	
Melobesiae,	de	manera	que	no	es	pot	parlar	d’un	típic	fons	de	maerl	(amb	les	espècies	Phyamtholiton 
calcareum i Lithophyllum lichenoides). Aquesta comunitat correspondria a l’Associació de rodolits 
(EUNIS:	MC352	biocenosi	with	 rhodolithes;	RAC	 /	 SPA:	MC3.52	 coastal	 detritic	Bottoms	with	
rhodoliths;	IEHM:	03.040.506	fons	de	maërl	/	rodolits).	

	 Pel	 que	 fa	 a	 les	macroalgues	 associades,	 a	 causa	 de	 la	 profunditat	 (>	 50m),	 la	 presència	
d’espècies	 erectes	 és	 baixa.	 Principalment,	 són	 rodófites	 dels	 gèneres	Kallymenia i Halymenia, 
fixades	 a	 la	 grava	 conxífera.	 Les	 coral•linàcies	 calcàries	 incrustants(Melobesiae spp.) apareixen, 
principalment, sobre petxines i esquelets de briozous formant rodolits de mida petita i amb densitat 
baixa	(<25%)	(fig.	3.7).	Alguns	tal.lus	solts	de	Cystoseira zosteroides, Halopteris filicina, Osmundaria 
volubilis i Codium bursa s’han recol•lectat.

 Entre la epifauna, podem assenyalar l’esponja Cliona viridis;	els	hidrozous	Sertularella spp 
i Sertularioides spp., l’escleractinari Caryophyllia smithii, els zoantaris Epizoanthus arenaceus 
i Sarcodyction roseum;	 poliquets	 de	 la	 família	Serpulidae;	 els	briozous Crisia eburnea, Cellaria 
salicornioides i Turbicellepora avicularis. És de destacar el poder aglomerant de Cliona, Epizoanthus 
i Sarcodyction. La epifauna mòbil està representada per gasteròpodes (Diodora italica, Bolma rugosa, 
Calyptraea chinensis, Fusinus spp., Calliostoma zizyphinum);	bivalves	pectínids	(Pecten jacobaeus, 
Mimachlamys varia, Flexopecten glabra);	 crustacis	 anomurs	 (Pagurus alatus)	 i	 braquiürs	 (Pisa 
armata, Parthenopoides massena, Calappa granulata);	els	asteroïdeus	Coscinasterias tenuispina i 
Echinaster sepositus;	i	l’echinoïdeu	(Genocidaris maculata). 
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	 La	 infauna,	 també	 està	 ben	 representada	 per	 bivalves	 amb	 l’espècie	 característica	Kellia 
suborbicularis, acompanyada per Carditida (Astarte fusca, Glans trapezia), Cardiida (Laevicardium 
oblungum, Parvicardium papillosus) i Venerida (Venus casina, Clausinella fasciata, Pitar rudis);	i	
l’equinoïdeus Echinocyamus pusillus.

	 A	causa	de	l’abundància	de	petxines	de	bivalves	(fig.	3.8),	podríem	assenyalar	una	Fàcies amb 
mol•luscs	(RAC/SPA:	MC3.517	fàcies	amb	Bivalvia;	IEHM:	0304051406	fons	detrítics	dominats	
per mol•luscs).

Figura 3.7. Rodolits d’un fons detrític, a -59,7m.

Figura 3.8.	Mol•luscs	recol•lectats	en	els	fons	detrítics	costaners.	De	esq.-dta.	i	de	dalt-a	baix:	Azorinus 
chamasolen, Clausinella fasciata, Turritella turbona i Astarte fusca (3 ej.)
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Figura 3.9. Hydrozous sobre fons detrítics enfangats, entre -75 i -80m: a) Nemertesia ramosa;	b)	Lyptocarpia 
myriophyllum.

3.2.2 Fons detrítics enfangats

EUNIS:	MC451	biocenosi	dels	fons	detrítics	enfangats	de	la	Mediterrània;	RAC	/	SPA:	MC4.51	fons	
detrítics	enfangats;	IEHM:	03040515	fons	detrítics	enfangats	infralitorals	i	circalitorals.

 Aquest hàbitat apareix bastant estès per damunt i al voltant de la RDF, format per grava 
i sorres gruixudes conxíferes i cobertes amb fang, iguals a les observades en el detrític costaner 
(predomini de restes de bivalves i restes de Caryophyllia). Comença a ser abundant a partir de 65m 
de	profunditat,	aconseguint	els	-101	m,	quan	és	substituït	pels	fangs	terrígens	costaners.

 La fauna associada es troba empobrida respecte al detrític costaner. Entre l’epifauna sèssil, 
fixada	 a	 alguns	 petits	 blocs	 solts	 de	 Neopycnodonte cochlear, amb els hidrozous Sertularella, 
Nemertesia, Sertullaroides spp. i Lyptocarpia myriophyllum	(Fig.	3.9);	poliquets	Serpulidae;	i	ascidis	
solitaris. Com epi-infauna, els pennatulacis Veretillum cynomorium i Pennatula rubra.

	 L’epifauna	mòbil	és	molt	escassa,	amb	el	sipuncúlid Phascolion strombus;	els	gasteròpodes	
Calyptraea chinensis i Fusinus sp.;	 els	 braquiürs	 Goneplax romboides, Inachus thoracicus, 
Macropodia longipes i Achaeus cranchii;	i	el	peix	Serranus hepatus. Entre la infauna, els bivalves 
Timoclea ovata, Nucula sulcata, N. nucleus, Kellia suborbicularis i Abra tenuis;	 i	 l’escafòpodes	
Antalis inaequicostata. 
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Figura 3.10. Fons d’ascidis solitaris amb Polycarpa pomaria. 

 Podem distingir una Fàcies amb dominància d’hidrozous	(RAC/SPA	MC4.511	fàcies	amb	
Hydrozoa), amb les espècies Nemertesia spp. (N. antennina y N. ramosa) i Lyptocarpia myriophyllum 
(Fig. 3.9)

	 Arroyo	 (2018)	 estudia	 els	 fons	 d’ascidis	 de	 la	 Mediterrània	 Ibèrica	 de	 la	 campanya	
MEDIT-2017,	trobant	aquesta	Fàcies d’ascidis solitaris	(RAC/SPA:	MC4.516	fàcies	amb	Ascidiacea;	
IEHM:	0304051505	fons	detrítics	enfangats	amb	ascidis	solitaris)	en	dues	estacions	front	al	cap	de	
la Nau entre 55 i 70 m de profunditat, amb les espècies Phallusia mammillata, Ascidiella scabra, 
Polycarpa pomaria, Styela canopus i Molgula appendiculata (Fig. 3.10).

3.2.3 Fancs terrígens costaners 

EUNIS:	MC651	biocenosi	de	fangs	terrígens	costaners	circalitorals	de	la	Mediterrània;	RAC	/	SPA:	
MC6.51	fangs	terrígens	costaners;	IEHM:	030403	fangs	i	fangs	sorrencs	infralitorals	i	circalitorals.

El	sediment	predominant	és	el	fang	(>	70%	en	volum),	cobrint	el	fons,	i	en	general	d’origen	fluvial.	
Representa	la	biocenosi	més	estesa	a	la	plataforma	continental,	en	un	rang	batimètric	entre	20	i	200	
m de profunditat.

 Tot i que aquesta comunitat ha estat escassament mostrejada, s’han observat algunes espècies 
procedents de la pesca d’arrossegament que pesca als voltants. Entre la epifauna sèssil, el pennatulaci 
Pennatula rubra (Fig. 3.11a) i l’alcionaci Alcyonium palmatum;	 junt	 amb	 l’esponja	 Raspailia 
viminalis. Com espècies mòbils, el poliquet ‘ratolí de mar’ (Aphrodite aculeata);	 els	 braquiürs	
Goneplax romboides, i Liocarcinus depurator; l’equinoideu Gracilechinus acutus i l’holotúria 
‘espardenya’ Parastichopus regalis (Fig. 3.11b). En la infauna, s’ha observat l’equinoïdeu irregular 
Bryssopsis lyrifera, el bivalve Nucula nitidosa i l’escafòpode Anthalis panorma.
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Figura 3.11. Espècies típiques dels fangs terrígens costaners: a) ‘ploma de mar roja’ (Pennatula 
rubra);	b)	holotúria	‘espardenya’	(Parastichopus regalis). Recol•lectades per un tresmall a la zona.

Per	captures	de	la	flota	d’arrossegament,	podem	afirmar	que	la	comunitat	predominant	correspon	a	la	
fàcies amb Alcyonium palmatum i Stichopus regalis	(EUNIS:	MC6514	fàcies	de	fangs	enganxosos	
amb A. palmatum i P. regalis;	RAC/SPA:	MC6.511	fàcies	amb	Alcyonacea i Holothuroidea;	IEHM:	
0304030902 fangs terrígens costaners amb A. palmatum i P. regalis). 
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3.3 Cartografía bionòmica 
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4. ESPÈCIES D’INTERÉS EN LA CONSERVACIÓ 

 En aquest capítol, abordarem les espècies marines observades a la zona de la Roca dels Felius 
i,	en	particular,	les	que	són	objecte	de	mesures	de	protecció	(Taula	4.1)	per	a	la	Mediterrània	pels	
convenis	de	Barcelona	 (1995)	 i	Berna	 (relatives	 a	 espècies	marines	 en	1997,	 1998);	 la	Directiva	
d’Hàbitat	92/43	de	la	Unió	Europea	amb	l’addició	proposta	(COM	2009/585)	per	a	noves	espècies;	
el	Conveni	de	Washington	(CITES,	2019)	per	al	comerç	d’espècies	protegides;	les	‘llistes	vermelles’	
de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa per antozous (Otero et al. 2017) i 
peixos	(IUCN,	2015);	i	el	‘Llibre	Vermell’	dels	invertebrats	d’Andalusia	(Barea-Azcón	et	al.	2008).	
Els	graus	de	protecció	en	els	convenis,	normativa	i	llistes	vermelles	són	els	següents.

a)	Annexos	de	l’Conveni	de	Barcelona	(Pla	d’Acció	per	a	la	Mediterrània):
 • Annex II: Espècies en perill o amenaçades. 
 • Annex III: Espècies amb explotació que ha de ser reglamentada. 

b)	Annexos	del	Conveni	de	Berna	(àmbit	europeu	per	al	medi	marí)
 • Annex II: Fauna estrictament protegida. 
 • Annex III: Fauna objecte de protecció.

c) Annexos de la Directiva Hàbitat 92/43 de la Unió Europea 
 • Annex IV: Espècies animals i vegetals d’interès comunitari que necessiten una protecció estricta. 
 • Annex V: Espècies animals i vegetals d’interès comunitari amb captura en la naturalesa que  
 són susceptibles de mesures de gestió. 

d)	Apèndixs	el	Conveni	de	Washington	(CITES:	Convention	of	International	Trade	in	Endangered	
Species	of	Wild	Fauna	and	Flora)	
 • Annex II: Espècies animals i vegetals que, sense ser rares ni en vies de desaparició en el  
 present, però podrien ser-ho en un futur si el seu comerç no es reglamenta. 

e)	Unió	Internacional	per	a	la	Conservació	de	la	Naturalesa	(UICN)	Llista	Vermella:	en	perill	crític;	
en	perill;	vulnerable;	prop	d’estar	amenaçada.

f)	Llibre	Vermell	de	Invertebrats	d’Andalusia	(LRIA)	(Barea-Azcón	et	al.,	2008):	en	perill;	vulnerable

Les	espècies	indicades	a	la	taula	4.1	s’han	observat	a	la	zona	de	la	Roca	dels	Felius.	A	més,	hi	ha	
altres espècies que els pescadors locals han informat de la seva presència a la zona.
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Taula 4.1. Llista	 d’espècies	 protegides	 i	 observades	 en	 la	 Roca	 dels	 Felius.	 Llegenda:	 (CBA)	
Conveni	de	Barcelona	(1995);	(CBE)	Conveni	de	Berna	(1997,	1998);	(UE)	Directiva	Hàbitat	Unió	
Europea;	(CITES)	Conveni	de	Washington;	(UICN)	Unió	Internacional	per	a	la	Conservació	de	la	
Naturalesa;	 (LRIA)	Llibre	Vermell	dels	 Invertebrats	d’Andalusia.	Annexos	(CBA,	CBE,	DH),	 (?)	
Pendent	d’aprovació;	nivell	de	risc	(UICN,	LRIA):	(En)	en	perill	(endangered);	(Vu)	vulnerable;	(Nt)	
a prop d’estar amenaçada (near threatened)

	 A	 continuació,	 es	 realitza	una	fitxa	per	 a	 cada	 espècie	 indicada	 a	 la	 taula	4.1.	Per	 a	 cada	
espècie indiquem: sinonímies comuns, noms vulgars (valencià/català, castellà, francès, anglès), 
estatut	de	protecció,	(convenis	internacionals),	distribució	geogràfica,	hàbitat	de	l’espècie	i	possibles	
amenaces;	així	com	d’observacions	a	la	zona	(repartició,	abundància).	

4.1 Espècies de l’Annex II del Conveni de Barcelona 

4.1.1 Esponges

Axinella polypoides	Schmidt,	1862(fig.	4.1)

Sinonímies comuns: Cap 

Noms vulgars:	 Esponja	 canelobre	 (va/cat);	 esponja	 candelabro	 (es);	 	 sponge	 chandelier	 (fr);	
candlestick	sponge	(en).	

Estatut de protecció:	Espècie	en	perill	o	amenaçada	(Anexo	II,	Conveni	de	Barcelona,	1995;	Annex	
I,	Conveni	de	Berna	1996);	vulnerable	en	el	LRIA	(Moreno-Lampreave	et	al.	2008b).	Proposta	per	la	
Unió	Europea	(COM	(2009)	585)	a	incloure	en	el	Annex	II	(espècies	en	perill	o	amenaçadas).
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Conveni de Barcelona (1995); (CBE) Conveni de Berna (1997, 1998); (UE) Directiva Hàbitat Unió 
Europea; (CITES) Conveni de Washington; (UICN) Unió Internacional per a la Conservació de la 
Naturalesa; (LRIA) Llibre Vermell dels Invertebrats d'Andalusia. Annexos (CBA, CBE, DH), (?) 
Pendent d'aprovació; nivell de risc (UICN, LRIA): (En) en perill (endangered); (Vu) vulnerable; (Nt) a 
prop d'estar amenaçada (near threatened) 
 

Espèces CBa CBe DH CITES UICN LRIA 
Porifera     -   
Axinella polypoides   II II IV? -  Vu 
Cnidaria Anthozoa     -   
Dendrophyllia cornigera  II II IV? II En Vu 
Dendrophyllia ramea II II IV? II Vu Vu 
Pamuricea clavata - - - - Vu Vu 
Pennatula phosphorea - - - - Vu  
Savalia savaglia  II II IV? -  En 
Crustacea        
Homarus gammarus III III V? - - Vu 
Palinurus elephas  III III V? - - Vu 
Scyllarides latus  III III V? - - En 
Scyllarus arctus  III III .  - Vu 
Echinoidea     -   
Centrostephanus longispinus  II II IV - - Vu 
Chordata Tunicata        
Halocynthia papillosa - - - - - Vu 
Chordata Actinopterygii    -   
Epinephelus marginatus  III III - - En - 
Sciaena umbra  III III - - Nt - 

 
A continuació, es realitza una fitxa per a cada espècie indicada a la taula 4.1. Per a 

cada espècie indiquem: sinonímies comuns, noms vulgars (valencià/català, castellà, 
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1995; Annex I, Conveni de Berna 1996); vulnerable en el LRIA (Moreno-Lampreave et al. 
2008b). Proposta per la Unió Europea (COM (2009) 585) a incloure en el Annex II 
(espècies en perill o amenaçadas). 
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Distribució	geogràfica:	Espècie	atlanto-mediterrània.	Atlàntic	Oriental	(des	d’Irlanda	a	Mauritania,	
Illes	 Madeira	 i	 Canàries);	 Mediterránia,	 en	 les	 dues	 conques	 (Templado	 et	 al.	 2004;	 Moreno-
Lampreave et al., 2008a). 

Hàbitat:	Espècie	circalitoral	típica,	sobre	superfícies	horitzontals	i	verticals	de	roques.	També,	està	
present en els enclavaments infralitorals a favor de extraploms i esquerdes. El rang batimètric entre 
15	à>	300	m	prof.	(Moreno-Lampreave	et	al.	2008a),	encara	que	la	major	abundància	es	troba	en	
l’horitzó superior del circalitoral (entre 40-60 m prof.).

Amenaces:	Dragues,	enfangament;	pesca	d’arrossegament	 i	 arrencada	per	xarxes	fixes;	ancoratge	
d’embarcacions;	erosió	i	recol•lecció	per	bussejadors.

Observacions Roca dels Felius: A. polypoides sembla comú, tant en superfícies horitzontals com 
verticals.

4.1.2 Cnidaris 

Dendrophyllia cornígera	(Lamarck,	1816)	(Fig.	4.2)

Sinonímies comuns: Caryophyllia cornigera Lamarck,	1816.

Noms vulgars:	Corall	groc	(va/cat);	coral	amarillo	(es);	corail	jaune	(fr);	yellow	tree	coral	(en).

Estatut de protecció:	Espècie	en	perill	o	amenaçada	(Annex	II,	Conveni	de	Barcelona,	2017).	Apèndix	
II	CITES	(2019).	Espècie	en	perill	per	la	UICN	(Otero	et	al.,	2017);	vulnerable	al	LRIA	(Moreno-
Lampreave et al. 2008b).

Figure 4.1. Dos exemplars de l’esponja ‘canelobre’ (Axinella polypoides) en la roca circalitoral, a -58,2m. 
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(espècies en perill o amenaçadas). 
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Distribució	geogràfica:	Atlàntic	Oriental,	des	del	Canal	de	la	Mànega	fins	a	Senegal,	i	illes	Madeira	i	
Canàries.	Mediterrani	occidental	i	Mar	Egeu	(Moreno-Lampreave	et	al.	2008b).

Hàbitat: Espècie de substrat rocós circalitoral i batial superior, entre 40 i 600m de profunditat a la 
Mediterrània	(Moreno-Lampreave	et	al.	2008b).	

Amenaces: Destrucció d’exemplars per enfangament, ancoratge, arrossegament amb tren de bitlles, 
arrencada	per	xarxes	fixes	profundes	(llagosteres).

Observacions Roca dels Felius:	Possiblement,	l’espècie	sigui	poc	freqüent	a	la	zona.	Els	pescadors	
afirmen	recol•lectar	rares	vegades.

Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758) (Fig. 4.3)

Sinonímies comunes: Madrepora ramea Linnaeus, 1758. 

Noms vulgars:	Corall	d’anis,	canelobre	(va/cat);	coral	de	anís,	coral	candelero	(es);		corail	en	arbre	
(fr);	yellow	tree	coral	(en).	

Estatut de protecció:	Espècie	en	perill	o	amenaçada	(Annex	II,	Conveni	de	Barcelona,	2017).	Apèndix	
II	CITES	(2019).	Espècie	vulnerable	per	la	UICN	(Otero	et	al.	2017)	i	el	LRIA	(Moreno-Lampreave	
et al. 2008c). 

Distribució	geogràfica:		Atlàntic	Oriental	des	de	Portugal	al	Golf	de	Guinea.	Mediterrani	Occidental	
(Moreno-Lampreave	et	al.	2008c.)

Figure 4.2. El ‘corall groc’ (Dendrophyllia cornigera) recol•lectat per un tresmall en la Roca dels Felius
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Hàbitat: Espècie de el substrat rocós circalitoral i, rarament, en enclavaments infralitorals Entre 14m 
(coves)	i	180m	de	profunditat	(Moreno-Lampreave	et	al.	2008c;	Ocaña	et	al.	2009).

Amenaces:	 Destrucció	 de	 l’hàbitat	 per	 enfangament,	 ancoratge,	 arrencada	 per	 xarxes	 fixes	
(llagosteres), recol•lecció i / o erosió pels bussejadors.

Observacions Roca dels Felius:	Possiblement,	l’espècie	siga	poc	freqüent	a	la	zona.	Els	pescadors	
afirmen	recol•lectar-la	escasses	vegades.

Savalia savaglia	(Bertolini,	1819)	(Fig.	4.4)

Sinonímies comuns: Gerardia savaglia	(Bertholini,	1819)	;	G. lamarckii Lacaze-Duthiers, 1864. 

Noms comuns:	Corall	negre	(va/cat);	coral	negro	(es);		corail	noir	(fr);	black-coral	(en).	

Estatut de protecció:	Espècie	en	perill	o	amenaçada	(Annex	II,	Conveni	de	Barcelona,	1995;	Annex	
I,	Conveni	de	Berna,	1996);	en	perill	LRIA	(Barrajón	et	al.	2008).

Figure 4.3. El ‘corall d’anís’ (Dendrophyllia ramea).	Colecció	Centre	d’Investigación	Marina	de	Santa	Pola	(CIMAR).	
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Distribució	 geogràfica: Espècie endèmica de la 
Mediterrània,	principalment,	a	la	conca	Occidental;	
rara	al	Mar	Egeu	(Barrajón	et	al.	2008).
 
Hàbitat: Espècie circalitoral sobre fons rocosos, 
entre	 12	 i	 100m	 de	 profunditat	 (Barrajón	 et	 al.	
2008;	Ocaña	et	al.	2009).

Amenaces:	 Arrencada	 per	 les	 xarxes	 fixes,	
recol•lecció pels bussejadors.

Observacions Roca des Felius: Els pescadors 
afirmen	haver	agafat	aquesta	espècie,	enredada	en	
les	arts	fixes,	encara	que	molt	rarament.

Noms vulgars:	Bogamarí	(eriçó)	de	pues	llargues	(va/cat);	puerco	espín	marino	(es);	oursin	à	longs	
pignants,	oursin	diadème	(fr);	needle-spined	oursin	(en)	;

4.1.3 Equinoderms 

Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845) (Fig. 4.5)

Sinonímies comuns: Diadema longispina Philippi, 1845.

Figure 4.5. El  bogamarí (eriçó) de pues llargues (Centrostephanus longispinus), a -61,6m. 

Figure 4.4. Colònia de Savalia savaglia de la col•lecció del 
Centre	de	Investigació	Marina	de	Santa	Pola	(CIMAR)	
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Estatut de protecció:	Espècie	en	perill	o	amenaçada	(Annex	II,	Conveni	de	Barcelona,	1995;	Annex	
II,	Conveni	 de	Berna,	 1996);	mena	de	protecció	 estricta	 a	 la	Directiva	Hàbitat	 92/43	de	 la	Unió	
Europea	(Annex	IV);	vulnerable	al	LRIA	(Remón	et	al.	2008).	

Distribució	 geogràfica:	 Espècie	 atlanto-mediterrània	 d’afinitats	 càlides.	 Mediterrani,	 Mar	 de	
Mármara	i	Atlàntic	Oriental	(Sud	de	Portugal	fins	al	Golf	de	Guinea,	Illes	Açores,	Madeira	i	Canàries)	
(Templado et al. 2004). 

Hàbitat:	Espècie	pròpia	del	coral•ligen,	també	present	al	detrític	costaner	i	el	detrític	d’alta	mar;	entre	
5	et	300m	de	profunditat	(Templado	et	al.	2004;	Remón	et	al.	2008)

Amenaces:	Destrucció	de	l’hàbitat;	enfangament;	recol•lecció	per	bussejadors.	

Observacions Roca dels Felius:  L’espècie sembla rara, únicament dues observacions a la roca, entre 
60 i 62m de profunditat.

4.2 Espècies de l’Annex III del Conveni de Barcelona

4.2.1 Crustacis 

Homarus gammarus Linnaeus, 1758 (Fig. 4.6)

Sinonímies comuns: Homarus vulgaris	Milne	Edwards,	1837.	

Noms vulgars:	Llamàntol	(va/cat);	bogavante,	lubricante	(es);		homard	(fr);	european	lobster	(en).

Figure 4.6. Llamàntol (Homarus gammarus), capturat per un tresmall a la Roca dels Felius. 
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Estatut de protecció: Espècie amb explotació que ha de ser objecte de gestió (annex III, Conveni 
de	Barcelona,	1995;	annex	III,	Conveni	de	Berna,	1996).	Proposta	per	la	Unió	Européenne	(COM	
(2009) 585) a incloure en l’Annex V (espècies amb explotació que s’ha de reglamentar). Espècie 
vulnerable al LRIA (García-Raso et al. 2008).

Distribució	geogràfica:	Atlàntic	Oriental	des	de	les	Illes	Lofoten	(Noruega)	fins	al	Marroc.	En	tota	la	
Mediterrània	i	mar	Negre,	excepte	la	costa	de	la	Mar	de	Llevant	(Templado	et	al.,	2004;	García-Raso	
et al. 2008). 

Hàbitat: Espècie demersal sobre fons rocosos infra i circalitorals amb blocs i passadissos de sorra, 
entre	1	i	150m	de	profunditat;	normalment	entre	20	i	60m	de	profunditat	(Holtuis,	1987).	

Amenaces:		Sobrepesca	de	l’espècie,	recol•lecció	pels	bussejadors,	captura	de	femelles	ovades.	Molt	
apreciada	a	la	gastronomia,	el	que	significa	que	les	seves	poblacions	estan	molt	explotades.	També,	
al	tractar-se	d’una	espècie	d’afinitats	boreals,	l’escalfament	climàtic	l’afecta.

Observacions Roca del Felius: H. gammarus	es	captura	per	la	flota	artesanal	a	la	zona.	Apareixen	
femelles	 ovades,	 el	 que	 significa	 que	 la	 Roca	 és	 una	 zona	 de	 concentració	 de	 reproductors.	 Els	
pescadors locals la capturen amb els tresmalls llagosters

Palinurus elephas (Fabricius, 1787) (Fig. 4.7)

Sinonímies comuns: Palinurus locusta	(Wulfen,	1791),	part	Palinurus vulgaris Latreille, 1804

Noms vulgars:	 Llagosta	 comú,	 llagosta	 vermella	 (va/cat);	 langosta	 común,	 langosta	 roja	 (es);		
langouste	commune,	langouste	rouge	(fr);	common	spiny	lobster	(en).

Figure 4.7. Llagosta comú (Palinurus elephas) en una petita cova de la Roca dels Felius, a -98,7m.
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Estatut de protecció:	Espècie	d’explotació	que	ha	de	ser	regulada	(Annex	III,	Conveni	de	Barcelona,	
1995;	 annex	 III,	 Conveni	 de	 Berna,	 1996).	 Proposta	 per	 la	 Unió	 Europea	 (COM	 (2009)	 585)	 a	
incloure-la en l’Annex V (espècies d’explotació que s’ha de reglamentar). Espècie vulnerable al 
LRIV (Remón et al. 2008b).

Distribució	geogràfica:	Es	distribueix	a	l’Atlàntic	Oriental	des	de	les	illes	Britàniques	fins	al	Sud	de	
Cap	Bojador	(Sàhara	Occidental),	les	Açores,	Madeira	i	les	Canàries.	També,	en	la	major	part	de	la	
Mediterrània	i	Mar	de	Màrmara,	faltant	a	l’Est	de	la	conca	oriental	(Templado	et	al.	2004;	Remón	et	
al. 2008b). 

Hàbitat:	Normalment,	en	els	fons	rocosos	infra	i	circalitorals,	més	rarament	sorrencs;	entre	10	i	200m	
de profunditat (Holtuis, 1987). 

Amenaces:	Molt	apreciada	en	la	gastronomia,	el	que	significa	que	les	seves	poblacions	estan	molt	
explotades;	captura	de	femelles	ovades;	recol•lecció	per	bussejadors.

Observacions Roca dels Felius:	L’espècie	és	comuna	a	 la	Roca	 i	barres	properes,	on	es	capturen	
femelles	ovades.	Això	vol	dir	que	és	una	zona	de	concentració	de	reproductors.	Els	pescadors	locals	
la capturen amb els tresmalls llagosters.

Scyllarides latus (Latreille, 1803) (Fig. 4.8)

Sinonímies comuns: Cap

Noms vulgars:	Espardenya,	cigala	de	força	(va/cat);	cigarra	de	mar,	cigarrón	(es);	;	grande	cigale	(fr),	
large slipper lobster (en).

Figure 4.8. Espardenya (Scyllarides latus)	en	la	col•lecció	del	Centre	d’Investigació	Marina	de	Santa	Pola	(CIMAR).	
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Estatut de protecció:	Espècie	d’explotació	que	s’ha	de	reglamentar	(Annex	III,	Conveni	de	Barcelona,	
1995;	annex	III,	Conveni	de	Berna,	1996);	Annex	V	de	la	Directiva	d’Hàbitats,	espècies	d’interès	
comunitari la recollida a la natura i l’explotació poden ser objecte de mesures de gestió. Espècie en 
perill a l’LRIA (Remón et al. 2008c).

Distribució	geogràfica:  Atlàntic Oriental, de Lisboa al Golf de Guinea (incl. Illes Cap Verd, Canàries, 
Madeira,	Açores),	i	Mediterrani(Templado	et	al.	2004).	

Hàbitat: Fons rocosos infra i circalitorals (incloent detrític i sorra), preferentment, en les coves, de 3 
a 100 m de profunditat (Remón et al. 2008c).

Amenaces:	 	Destrucció	de	l’hàbitat;	captures	no	controlades.	Apreciada	en	la	gastronomia,	el	que	
significa	que	les	seves	poblacions	són	molt	explotades	per	la	recol•lecció	dels	bussejadors.

Observacions Roca dels Felius: L’espècie no sembla comú. Els pescadors la capturen esporàdicament.

Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758) (Fig. 4.9).

Sinonímies comuns: Cap. 

Noms vulgars:		Xicoteta	cigala,	castanyeta	(va/cat);	pequeña	cigarra,	santiaguiño	(es);
petite cigale (fr), small slipper lobster (en). 

Estatut de protecció: Espècie d’explotació que s’ha de 
reglamentar	 (Annex	 III,	Conveni	de	Barcelona,	1995;	
annex	III,	Conveni	de	Berna,	1996).	Espècie	vulnerable	
al LRIA (Remón et al. 2008d).

Distribució	geogràfica: L’espècie es troba a l’Atlàntic 
oriental,	 des	 del	Canal	 de	 la	Mànega	 fins	 al	Nord	 de	
Mauritània	(Açores,	Madeira,	Canàries).	Mediterrani	i	
Mar	de	Màrmara	(Remón	et	al.,	2008d).	

Hàbitat: Sobre fons rocosos i fangosos, i praderia de 
Posidònia, entre 1 a 60m de profunditat (Remón et al., 
2008d). 

Amenaces:	 Destrucció	 de	 l’hàbitat;	 recol•lecció	 pels	
bussejadors.

Observacions Roca dels Felius: S. arctus es capturat 
ocasionalment pels pescdors artesanals a la zona.

Figure 4.9. Xicoteta cigala (Scyllarus arctus)	de	la	col•lecció	del	Centre	d’Investigació	Marina	de	Santa	Pola	(CIMAR).	
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4.2.2 Ictiofauna 

Epinephelus marginatus (Linnaeus, 1758) (Fig. 4.10)

Sinonímies comuns: Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758), E. gigas	(Brünnich,	1768).	

Noms comuns:	Anfós,	mero	(va/cat);	mero	(es);	mérou	noir	ou	sombre	(fr);	dusky	grouper	(en).

Estatut de protecció:	Espècie	d’explotació	que	s’ha	de	reglamentar	(Annex	III,	Conveni	de	Barcelona,	
1995;	 annex	 III,	 Conveni	 de	 Berna,	 1996).	 Proposta	 per	 la	 Unió	 Europea	 (COM	 (2009)	 585)	 a	
incloure-la en l’Annex V (espècies d’explotació que s’ha de reglamentar). Espècie vulnerable en la 
Llista Vermella de la UICN (IUCN 2015, 2019).

Distribució	geogràfica:	Atlàntic	Oriental	(Sud	Illes	Britàniques	fins	a	Natal,	Àfrica	de	Sud)	i	Occidental	
(Bermudes	fins	al	Nord	del	Brasil);	i	Mediterrani	(Tortonese,	1986).

Hàbitat:	Normalment,	sobre	fons	rocosos	irregulars	amb	blocs	i	anfractuositats;	de	la	superfície	fins	
a 250m de profunditat (Tortonese, 1986). 

Amenaces: Forta pressió de la caça submarina sobre els grans adults (sobrepesca de mascles).

Observacions Roca dels Felius:	L’espècie	sembla	freqüent	a	la	zona,	ja	que	els	pescadors	professionals	
indiquen la seua captura per palangre de fons.

Figura 4.10. Anfós (Epinphelus marginatus)	a	la	Reserva	Marina	de	Tabarca,	a	-18m.	
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Sciaena umbra	Linnaeus,	1758	(fig.	4.11)

Sinonímies comuns: Johnius umbra (Linnaeus, 1758), Corvina nigra	(Bloch,	1791).	

Noms vulgars:	Corball,	corva	(va/cat)	corvallo	(es);		maigre,	corb	commun	(fr);	brown	meagre	(en).		

Estatut de protecció:	Espècie	ld’explotació	que	s’ha	de	reglamentar	(Annex	III,	Conveni	de	Barcelona,	
1995;	annex	III,	Conveni	de	Berna,	1996).	Proposta	per	la	Unió	Europea	a	incloure	en	l’annex	V,	
espècies	d’explotació	que	s’ha	de	reglamentar	(COM	(2009)	585).

Distribució	geogràfica:	Espècie	atlanto-mediterrània.	Atlàntic	Oriental	(des	del	Canal	de	la	Mànega	a	
Senegal,	Illes	Canàries,	Madeira,	Açores),	Mediterrani,	Mar	Negre	(Templado	et	al.	2004).	

Hàbitat: Normalment, sobre fons rocosos irregulars amb blocs i anfractuositats, i la praderia de 
posidònia, entre 1 i 180m de profunditat (Templado et al. 2004). 

Amenaces:  Pesca submarina (adults). Alteració o destrucció de l’hàbitat (p.e. praderia de posidònia).

Observacions Roca dels Felius:  L’espècie sembla comuna a la zona. S’ha observat amb ROV un 
banc nombrós de joves adults a uns 100m de profunditat a la roca profunda.

Figure 7.41. Jóvens adults de corball (Sciaena umbra) a la Roca dels Felius, a -99,7m. 
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4.3 Altres espècies d’interés en la conservació 

 En aquest apartat, s’inclouen un grup d’espècies observades en la Roca dels Felius, no 
recollides	pels	annexos	dels	convenis	de	Barcelona	i	de	Berna,	ni	per	la	Directiva	d’Hàbitats	de	la	
Unió Europea. No obstant això, apareixen a la Llista Vermella de la UICN (Otero et al. 2017) i / o n 
el	Llibre	Vermell	d’Andalusia	(Barea-Azcón	et	al.	2008).	La	seua	importància	es	basa	en	el	fet	que	
actuen	com	a	elements	bio-constructors	i	o	bio-enginyers	(Hong,	1980);	així	com	per	la	seua	raresa.	
Aquestes espècies haurien de ser objecte de protecció en la categoria de vulnerables, degut a la 
pressió	de	les	arts	d’arrossegament	i	/	o	la	seua	arrencada	per	les	xarxes	fixes.

a) Cnidaris 

Paramuricea clavata (Risso, 1826) (Fig. 4.12)

Sinonímies comuns: Paramuricea chamaeleon (Koch, 1887). 

Noms vulgars:	Olivera	o	gorgònia	groga	o	violàcia	(va/cat);	gorgonia	camaleón,	gorgonia	violácea	
(es);		gorgone	caméléon,	gorgone	multicolore	(fr);	chameleon	gorgone	(en).

Estatut de protecció: Aquesta espècie hauria de ser objecte de mesures de protecció per l’Annex II 
del	Conveni	de	Barcelona).	Espècie	vulnerable	per	la	UICN	(Otero	et	al.	2017)	i	LRIA	(Moreno-
Lampreave et al. 2008d).

Distribució	geogràfica:	Espècie	endèmica	de	la	Mediterrània,	principalment	a	la	conca	occidental	i	
l’Adriàtic	(Carpine	&	Grasshoff	1975;	Moreno-Lampreave	et	al.	2008d).
 
Hàbitat:	Espècie	característica	de	la	biocenosi	coral•ligena	(Pérès	&	Picard,	1964),	entre	5	m	(a	favor	
de	cornises	i	extraploms)	i	120	m	de	profunditat	(Moreno-Lampreave	et	al.	2008d).	

Amenaces:	Enfangament	per	dragatges,	pesca	d’arrossegament	 i	arrencada	per	arts	fixes;	erosió	 i	
recol•lecció per bussejadors. 

Observacions Roca dels Felius:		Aquesta	gorgònia	és	molt	comú	a	la	zona,	sobre	la	roca	entre	57	i	97	m, 
formant boscos.

Figure 4.12. La gorgònia groga (Paramuricea clavata) en la roca circalitoral, a -96,4m. 
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Pennatula rubra (Ellis, 1761) (Fig. 4.13)

Sinonímies comuns: Pennatula setacea Esper, 1794 

Noms vulgars:	Ploma	de	mar	vermella	(va/cat);	pluma	de	mar	roja	(es);		plume	de	mer	rouge	(fr);	red	
sea feather (en).

Estatut de protecció: Espècie 
vulnerable en el llibre vermell de 
la UICN (Otero et al. 2017).

Distribució geogràfica: Espècie 
mediterrània, estenent-se per 
Portugal	 i	 Àfrica,	 fins	 a	 Angola	
(López-González,	1993).	

Hàbitat: Espècie circalitoral, 
preferentment sobre fons fangosos 
i	sorrenc-fangosos;	entre	20	i	200	
m	de	profunditat	(López-González,	
1993). 

Amenaces: Pesca d’arrossegament 
i	arrancada	per	arts	fixes.

Observacions Roca des Felius: 
Els pescadors d’arrossegament 
capturen aquesta espècie a la zona, 
tot	i	que	no	és	abundant.

Figura 4.13. La ploma de mar vermella (Pennatula rubra) 
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b) Tunicats 

Halocynthia papillosa	(Linnaeus,	1767)	(fig.	4.14)

Sinonímies comuns: Cap. 

Noms vulgars:	Ascidia	 vermella,	 creïlla	 roja	 (va/cat);	Ascidia	 roja	 (es),	 	 ascidie	 rouge	 (fr)	 ;	 red	
ascidian (en), 

Estatut de protecció:	Llibre	Vermell	d’Invertebrats	d’Andalusia,	com	vulnerable	(Ramos-Esplá	et	al.	
2008). 

Distribució	geogràfica:	Espècie	endèmica	de	la	Mediterrània,	que	s’estén	a	l’Atlàntic	(des	de	Portugal	
a	les	Illes	Canàries)	(Ramos-Esplá	et	al.	2008).	

Hàbitat: Espècie pròpia d’ambients 
esc ià f i l s ,  p r inc ipa lment  de l 
coral•ligen, entre 1 et 100 m de 
profunditat;	 present	 en	 el	 detrític	
costaner i sobre les rizomes de 
Posidonia	 (Ramos-Esplá	 et	 al.	
2008).

Amenaces: Pesca amb arts 
d’arrossegament	i	fixos	(tresmalls,	
plastiqueres), enfangament, erosió 
i recol•lecció pels bussejadors. 
E s p è c i e  m o l t  s e n s i b l e  a 
l’enfangament i a la contaminació 
orgànica, pot considerar-se com 
bio-indicador (Luna-Perez et al. 
2010). 

Observacions Roca dels Felius:  
L’espècie sembla comuna a la 
zona,	 fixant-se	 en	 les	 parets	
verticals (evitar l’enfangament).

Figure 4.14. L’ascidia vermella (Halocynthia papillosa) en una paret vertical, part superior dta., a -64 m. 
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5. IMPACTES I MESURES DE CONSERVACIÓ

 En aquest apartat analitzarem els impactes observats en la RDF, principalment d’origen pesquer 
i del trànsit marítim a la zona. D’altra banda, les possibles mesures de conservació, especialment de 
les reserves marines d’interès pesquer.

5.1 Impactes

	 Al	trobar-se	la	RDF	separada	de	la	costa	(uns	4	km	de	el	cap	de	la	Nau),	els	impactes	propis	
de	litoral	(obres	marítimes,	contaminació	d’aigües	residuals,	navegació	costanera,	sobrefreqüentació	
...), a part dels plàstics, no són aplicables a la zona. Principalment, els impactes a la zona es refereixen 
a l’activitat pesquera i al trànsit marítim (escombraries, soroll).

5.1.1 Activitat pesquera

 La singularitat de la RDF enmig de fons fang-sorrencs suposa un ‘oasi’ de vida on es 
concentren importants recursos pesquers. Per això representa una zona d’interès, tant per a la pesca 
professional (arrossegament i arts menors) com recreativa.

a) Pesca d’arrossegament

 La pesca d’arrossegament de fons sobre el coral•ligen i els mantells de rodolits està prohibida 
per	la	Unió	Europea	en	el	Reglament	CE	1967/2006	(article	4:	Hàbitats	protegits;	apartat	2).	També,	
la	legislació	espanyola	prohibeix	la	pesca	d’arrossegament	sobre	roca	utilitzant	un	“tren	de	bitlles”	
(Ordre	APA	/	910/2006,	BOE	núm	76).

	 No	obstant	 això,	 la	 zona	al	voltant	de	 la	RDF	és	objecte	d’una	 forta	pressió	per	 la	pesca	
d’arrossegament	(fig.	5.1a)	i	alguns	vaixells	d’arrossegament	pesquen	sobre	el	coral•ligen	i	fons	de	
rodolits	(fig.	5.1b).	Això	es	fa	evident	pel	fort	enfangament	de	la	zona,	a	causa	de	la	resuspensió	dels	
sediments	fins	(fang,	argila),	produït	per	les	portes,	malletes	i	ralinga	de	ploms.	Al	respecte,	hi	ha	un	
pas	a	l’SW	(entre	55	i	65m	de	profunditat)	on	els	vaixells	d’arrossegament	creuen	la	RDF.	En	aquesta	
zona	s’ha	observat	una	concentració	alta	de	sediments	fins	i	algunes	gorgònies	caigudes.

b) Pesca artesanal

 La RDF representa una important zona per a la pesca artesanal on calen arts per llagostes 
(tresmall	 llagoster),	 lluç	 i	 espàrids	 (soltes	 plastiqueres);	 i	 palangre	 de	 fons	 (anfós,	 déntol,	 furó).	
També,	per	a	la	pesca	del	polp	comú	(Octopus vulgaris) amb ‘cadufs’.

	 Les	arts	fixes	en	el	fons	poden	arrencar	les	importants	espècies	bio-enginyeres	que	assenyala	
l’apartat 4, espècies d’interès en la conservació (Axinella polypoides, Dendrophyllia cornigera, D. 
ramea, Savalia savaglia, Paramuricea clavata). D’altra banda, la pèrdua de les xarxes plastiqueres 
generen el problema de la pesca fantasma.
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c) Pesca recreativa

	 La	RDF	és	una	zona	freqüentada	per	la	pesca	recreativa.	No	obstant	això,	el	seu	impacte	sobre	
els recursos pesquers no es coneix i pot ser important sobre determinades espècies, cas dels grans 
serrànids	 (anfós,	 xerna),	 espàrids	 (déntol,	 samas,	xopa),	 corva	 i	 furó.	Tècniques	 actuals	de	pesca	
com	el	‘jigging’	i	els	rodets	elèctrics	fan	més	vulnerables	a	les	anteriors	espècies,	particularment,	en	
l’època de reproducció quan els grans exemplars es concentren en determinades roques.

Figura 5.1.  Activitat	de	pesca	professional	a	la	Roca	dels	Felius:	a)	AIS	de	registres	d’arrossegament;	b)	
impacte sobre el fons de l’arrossegament (enfangament, trencament i caiguda de gorgònies), pas per la RDF 

(rectangle	groc);	c)	‘waypoints’	de	pesca	artesanal;	d)	solta	plastiquera	per	espàrids.
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5.2 Mesures de conservació

 La RDF presenta característiques ambientals i de diversitat biològica per les quals hauria de 
ser objecte de mesures de protecció. Entre elles:

•	1)	Puig	calcarenític,	un	dels	escassos	exemples	del	Mediterrani	Ibèric.	Representant	un	interessant	
enclavament de la roca circalitoral (55-115m de profunditat).

•	2)	Situada	al	front	oceanogràfic	del	canal	d’Eivissa,	amb	un	elevat	interès	biogeogràfic.	A	més,	límit	
sud	del	corredor	de	migració	de	cetacis	de	la	Mediterrània.

• 3) Presència d’hàbitats (prioritaris: 1110, 1170, 8330) d’interès comunitari la conservació requereix 
de la designació de zones d’especial conservació, dins de l’Annex I de la Directiva Hàbitats. 

•	 4)	 	 Presència	 d’espècies	 protegides	 per	 diversos	 convenis	 (Barcelona,	 Berna,	 CITES)	 i	 llistes	
vermelles (UICN) ..

• 5) Zones de reproductors de crustacis decàpodes, com la llagosta (Palinurus elephas) i llamàntol 
(Homarus gammarus);	i	d’adults	jovens	de	corva	(Sciaena umbra). 

•	6)	Important	zona	per	a	la	pesca	artesanal	(arts	fixes	i	palangre)	i	recreativa.

5.1.2 Trànsit marítim

 La RDF es troba pròxima al dispositiu de separació del trànsit marítim (DST) de el cap de la 
Nau	(fig.	5.2	dta.).	Representa	un	dels	quatre	DST	en	el	Mediterrani	ibèric	(juntament	amb	l’estret	
de Gibraltar i els caps de Gata i de Pals), punts on es concentra la navegació i cal establir passadissos 
per	evitar	accidents.	Al	ser	un	“punt	calent	‘en	el	 trànsit	marítim,	conseqüentment,	 també	ho	serà	
d’escombraries	marines.	No	obstant	això,	gairebé	no	s’ha	observat	en	els	tansectes	de	ROV	(fig.	5.2	
esq.).

Figura 5.2. Dcha:	zona	del	dispositivo	de	separación	del	tráfico	marítimo	del	Cabo	de	la	Nao	

(DST), situació de la Roca dels Felius (en roig). Esq: ampolla en el fons, a-99m
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 Totes aquestes característiques (raresa, vulnerabilitat, riquesa, explotació dels recursos) fan 
de la RDF una important zona marina a protegir. Entre les mesures de protecció i restauració a 
prendre	es	troben:	i)	protecció	davant	la	pesca	d’arrossegament;	i	ii)	ordenació	de	la	pesca	artesanal	
i esportiva.

 Tot i que el control de la pesca d’arrossegament il•legal sobre la RDF es pot seguir per 
les	‘caixes	blaves’,	una	mesura	efectiva	per	tancar	aquest	pas	serien	alguns	blocs	d’escull	artificial	
dissuasori de 5-8 Tm (Ramos-Esplà et al. 2000).

 La pesca artesanal i recreativa ha de ser regulada, contemplant zones ‘refugi’ de reproductors. 
Per a un control efectiu s’hauria d’implantar l’AIS o les ‘caixes verdes’ (ja realitzat a Andalusia) en 
les	embarcacions	d’arts	menors	que	pesquen	a	la	zona.	També,	seria	convenient	contemplar-lo	en	les	
embarcacions recreatives.

 Les àrees marines protegides han demostrat ser una eina útil de gestió pesquera (Ramos-
Esplà et al. 2004). L’àrea a protegir pot ser objecte d’una ordenació adaptativa, basada en la zonació, 
procurant una explotació sostenible dels recursos i una conservació dels hàbitats i espècies-objectiu. 
Aquesta zonació contempla tres àrees amb diferent ús (perifèrica, amortiment i integral) on la pesca 
es pot permetre però amb mètodes selectius i de baix impacte.

	 Per	 la	 importància	de	 la	pesca	artesanal	a	 la	zona,	una	figura	operativa	seria	 les	Reserves	
Marines	d’Interès	Pesquer	(RMIP).	Aquestes	RMIP	han	demostrat	ser	molt	útils	per	a	la	recuperació	
dels	recursos	vius,	un	exemple	el	tenim	en	la	RMIP	de	Tabarca	(Forcada	et	al.	2009).	Segons	la	Llei	
3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, en el seu article 14 sobre les reserves marines 
diu textualment:

 1. Seran declarades reserves marines aquelles zones que per les seues especials característiques 
es consideren adequades per a la regeneració dels recursos pesquers, contribuint a la preservació 
de la riquesa natural de determinades zones, la conservació de les diferents espècies marines o la 
recuperació dels ecosistemes. Les mesures de protecció determinaran les limitacions o la prohibició, 
si	és	el	cas	de	l’exercici	de	l’activitat	pesquera,	així	com	qualsevol	altra	activitat	que	puga	alterar	
l’equilibri natural.

 2. En l’àmbit de les reserves marines podran delimitar àrees o zones amb diferents nivells de 
protecció.

	 3.	Les	Reserves	marines	podran	integrar-se	en	la	Xarxa	d’Àrees	Marines	Protegides	a	la	qual	
es	refereix	la	llei	reguladora	de	la	Protecció	del	Medi	Marí.

	 Al	trobar-se	la	RDF	en	aigües	exteriors	serà	el	Ministeri	d’Agricultura,	Pesca	i	Alimentació,	
a	través	de	la	Secretaria	General	de	Pesca,	l’organisme	a	declarar	la	reserva	marina.	D’altra	banda,	
les	RMIP	s’integren	en	la	Xarxa	d’Àrees	Marines	Protegides	d’Espanya	(Rampe)	de	l’Ministeri	de	
Transició	Ecològica	i	el	Repte	Demogràfic	(Resolució	de	2	de	juliol	de	2013;	BOE:	núm	165).
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Annex II. Llista d’espècies observades en la Roca dels Felius per hàbitats i captures (espècies-
objectiu i descarts) per la pesca d’arrossegament i artesanal. Hàbitats: (C) coral·lígen; (RCI) roca 

circalitoral amb domini d’invertebrats; (CSO) coves semi-fosques; (DC) fons detrítics costaners; 

Muest./Est. Fecha Lat. Inicial N Long. inic. E Prof. 
in. Lat. fin. N Long. fin. E Prof. 

fin. Sustrato 

CS-292 24/03/2015 38º 43,7515' 00º 16,6304' 63       fang-sorrenc 

CS-295 " 38º 42,7470' 00º 18,8938' 68       sorra mitja 

CS-298 " 38º 41,8900' 00º 17,9012' 70       fang 

CS-299 " 38º 41,3732' 00º 17,2931' 66       sorra-fangosa 

CS-300 " 38º 40,9141' 00º 16,3459' 63       sorra-fangosa 

CS-316 " 38º 41,9541' 00º 15,9091' 59       sorra-fangosa 

CS-318 " 38º 42,8636' 00º 15,9718' 58       sorra-fangosa 

CS-399 03/04/2015 38º 46,1369' 00º 15,8681' 65       sorra-fangosa 

CS-400 " 38º 44.5988' 00º 18,0989' 67       fang-sorrenc 

CS-401 " 38º 42,8550' 00º 19,5038' 79       fang-sorrenc 

CS-402 " 38º 41,9696' 00º 18,6517' 83       fang-sorrenc 

CS-403 " 38º 41,2816' 00º 18,6665' 79       fang-sorrenc 

CS-413 " 38º 40,8957' 00º 20,2953' 88       fang-sorrenc 

CS-414 " 38º 40,8731' 00º 21,6453' 98       fang 

CS-415 " 38º 42,6436' 00º 20,7200' 91       fang-sorrenc 

CS-416 " 38º 43,4911' 00º 21,1769' 94       fang-sorrenc 

CS-417 " 38º 43,7319' 00º 20,6562' 91       fang-sorrenc 

CS-418 " 38º 44,4274' 00º 19,9431' 68       sorra fangosa 

CS-419 " 38º 45,4708' 00º 19,0275' 80       fang-sorrenc 

CS-420 " 38º 46,4224' 00º 18,3475' 80       fang-sorrenc 

B-4 27/07/2016 38º 44.28' 00º 18,67' 58,5       roca+detrític 

B-5 28/07/2016 38º 44,67' 00º18,28' 67,2       roca amb sediment 

B-6 24/08/2016 38º 42,77' 00º 17,09' 58,2       roca+detrític 

V-3 09/01/2016 38º44,41' 00º 19,34' 62,2 38º 44,49' 00º 19,43' 65,8 roca elevada  

V-4 09/01/2016 38º 45,17' 00º 20,15' 78,5 38º 45,25' 00º 20,24' 79,6 roca plana  

V-6 29/09/2017 38º 44,73' 00º 20,23' 68,5 38º 44,90' 00º20,12 69,5 Roca + fango 

V-7 29/09/2017 38º 45,28' 00º 20,27' 83 38º 45,39' 00º 20,24' 87 afloraments rocosos baixos amb fang 

R-1 12/03/2020 38º 43,747' 00º 17,511' 61,8     62,8  Roca baixa amb Parmuricea  

R-2 " 38º 44,363' 00º 18,979' 61,2     63,2 Roca elevada (1-2m) amb Neopycnodonte 

R-3 " 38º 45,855' 00º 18,851' 75,0     78,7 Roca elevada (1-2m) amb Neopycnodonte 

R-4 " 38º 45,206' 00º 20,604' 95,9     100,3 Roca elevada (2-4m) amb Paramuricea 

R-5 "     63,4     64,1 Roca baixa (<1m) amb Paramuricea 

DN-1 12/07/2020 38º 45,380' 00º 20,710' 101 38º 45,291' 00º 20,678' 97,3 Fons fango-arenos conxífer 

DN-2 " 38º 44,986' 00º 20,327' 80,3 38º 44,881' 00º 20,293' 76,9 fons conxífer, DE 

DN-3 " 38º 44,488' 00º 18,925' 60,8 38º 44,604' 00º 18,539' 59,7 fons conxífer, DC 

DN-4 " 38º 44,134' 00º 18,575' 61,2 38º 44,096' 00º 18,527' 60,7 fons rocós  

DN-5 " 38º 43,706' 00º 17,369' 59,6 38º 43,541' 00º 17,335' 58,4 fons rocós  

ANNEX I: Estacions de la Roca dels Felius

ANNEX	II:	Llista	d’espècies	observades	en	la	Roca	dels	Felius	per	hábitats	i	captures

Annex I.	Estacions	de	la	Roca	dels	Felius.	Mostrejador/Estació	(Most./Est.):	(B)	fotografía	fixa;	(CS)	
cullera	Shipek;	(DN)	draga	naturalista;	(R)	ROV;	(V)	fotografía	a	la	deriva.
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Annex II. Llista d’espècies observades en la Roca dels Felius per hàbitats i captures (espècies-
objectiu	i	descarts)	per	la	pesca	d’arrossegament	i	artesanal.	Hàbitats:	(C)	coral•lígen;	(RCI)	roca

circalitoral	amb	domini	d’invertebrats;	(CSO)	coves	semi-fosques;	(DC)	fons	detrítics	costaners;	
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Alcyonium palmatum Pallas, 1766 - - - - - - x 
Caryophyllia smithii Stokes & Broderip, 1828 c c - cc - - - 
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) - - - - - - x 
Dendrophyllia ramea  (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Epizoanthus arenaceus (Delle Chiaje, 1836) - - - cc - - - 
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766) - - - - - - x 
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766) - - - - - - x 
Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789) r - - - - - x 
Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897 - c cc - - - - 
Paramuricea clavata (Risso, 1826) cc cc - - - - x 
Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) cc cc - - - - - 
Pennatula rubra  (Ellis, 1761) - - - - - - x 
Sarcodictyon roseum (Philippi, 1842) - - - r - - - 
Veretillum cynomorium (Pallas, 1766) - - - - - - x 
Scyphozoa          
Nausithoe sp. (polipo)  - c c - - - - 
POLYCHAETA         
Aphrodita aculeata (Linnaeus, 1761) - - - - - c - 
Bonellia viridis Rolando, 1822 c c - - - - - 
Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776) - c - - - - - 
Laetmonice hystrix (Savigny in Lamarck, 1818) - - - - - - - 
Sabella spallanzani (Gmelin, 1791) - r - - - - - 
Salmacina dysteri (Huxley, 1855) cc c - - - - - 
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 r r r - - - - 
Serpulidae spp.  cc cc cc - - - - 
SIPUNCULA         
Phascolion strombus  (Montagu, 1804) - - - - c - - 
CRUSTACEA DECAPODA         
Achaeus cranchii Leach, 1817 - - - - c - - 
Calappa granulata (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Goneplax rhomboides  (Linnaeus, 1758) - - - - r c x 
Homarus gammarus  - - - - - - x 
Inachus thoracicus P. Roux, 1830 - - - - c - - 
Inachus sp.  - - - c - - - 
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Macropodia tenuirostris  (Leach, 1814) - - - c - - x 
Maja crispata Risso, 1827 - - - - - - x 
Munida rugosa (Fabricius, 1775) - c - - - - - 
Munida sp.  - - - - - - x 
Pagurus alatus  Fabricius, 1775 - - - c - - - 
Palinurus elephas (Fabricius, 1787) - c - - - - x 
Parthenopoides massena  (P. Roux, 1830) - - - - - - x 
Pisa armata (Latreille, 1803) c - - - - - - 
Scyllarides latus  (Latreille, 1803) - - - - - - x 
Scyllarus arctus  (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Xantho sp.  - r - - - - - 
MOLLUSCA         
Gastropoda         
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) - - - c - - x 
Calliostoma zizyphinum  (Linnaeus, 1758) - - - - r - - 
Calyptraea chinensis  (Linnaeus, 1758) - - - cc c - - 
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Diodora italica (Defrance, 1820) - - - c - - - 
Fusinus rusticulus  (Monterosato, 1880) - - - c - - - 

(DE)	fons	detrítics	enfangats;	(FTC)	fangs	terrígens	costaners.	Abundància	relativa:	(cc)	molt	comú;	
(c)	comú;	(r)	poc	comú;	(x)	present.
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(DE) fons detrítics enfangats; (FTC) fangs terrígens costaners. Abundància relativa: (cc) molt comú; 
(c) comú; (r) poc comú; (x) present.  
 

HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
MACROPHYTA          
Chlorophyta         
Codium bursa (Olivi) C.Agardh, 1817 r - - - - - - 
Ochrophyta          
Cystoseira zosteroides (Turner) C.Agardh, 1821 - - - - - - x 
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing, 1843 r - - - - - x 
Rhodophyta          
Kallymenia spp.  r - - - - - - 
Leptofauchea coralligena  Rodríguez-Prieto & De Clerck, 2009 r - - - - - - 
Lithophyllum stictiforme (J.E. Areschoug) Hauck, 1877 c - - - - - - 
Lithophyllum spp.   - - - c - - - 
Melobesiae spp.   - - - c - - - 
Mesophyllum alternans (Foslie) Cabioch & Mendoza, 1998 r - - r - - - 
Nesoia latifolia  (Crouan & Crouan) Lee & Kim, 2019 r - - - - - - 
Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E.Norris, 1991 r - - - - - x 
Peyssonelia spp.   c - - r - - - 
Posidonia (restos)   - - - - - - x 
PORIFERA          
Acanthella acuta  Schmidt, 1862 c c - - - - - 
Aplysilla sulfurea Schulze, 1878 - - c - - - - 
Axinella brondstedi  Bergquist, 1970 r r - r - - - 
Axinella damicornis  (Esper, 1794) cc cc cc - - - - 
Axinella polypoides Schmidt, 1862 cc cc - - - - x 
Cliona viridis (Schmidt, 1862) - r - c - - - 
Crambe crambe (Schmidt, 1862) c c - - - - - 
Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862) - - cc - - - - 
Dysidea avara (Schmidt, 1862) c c - - - - - 
Dysidea tupha (Pallas, 1766) - r - r - - - 
Haliclona fulva (Topsent, 1893) - r c - - - - 
Hexadella racovitzai Topsent, 1896 - r cc - - - - 
Ircinia sp.  r r - - - - - 
Oscarella lobularis  (Schmidt, 1862) - - r - - - - 
Phorbas tenacior  (Topsent, 1925) - r r - - - - 
Raspaciona aculeata (Johnston, 1842) - c cc - - - - 
Raspailia viminalis  Schmidt, 1862 - - - - - - x 
Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868 - r c - - - - 
Terpios fugax Duchassaing & Michelotti, 1864 - - cc - - - - 
CNIDARIA         
Hydrozoa          
Eudendrium spp.   - c - - - - - 
Lyptocarpia myriophyllum (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Nemertesia antennina (Linnaeus, 1758) - cc - cc c - - 
Nemertesia ramosa (Lamarck, 1816) - - - - - - x 
Sertularella gayi (Lamouroux, 1821) - - - - - - x 
Sertularella spp.   cc cc - c - - - 
Sertullaroides sp.  - - - c - - x 
         
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Anthozoa          
Alcyonium coralloides (Pallas, 1766) c c - - - - - 
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Alcyonium palmatum Pallas, 1766 - - - - - - x 
Caryophyllia smithii Stokes & Broderip, 1828 c c - cc - - - 
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) - - - - - - x 
Dendrophyllia ramea  (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Epizoanthus arenaceus (Delle Chiaje, 1836) - - - cc - - - 
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766) - - - - - - x 
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766) - - - - - - x 
Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789) r - - - - - x 
Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897 - c cc - - - - 
Paramuricea clavata (Risso, 1826) cc cc - - - - x 
Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) cc cc - - - - - 
Pennatula rubra  (Ellis, 1761) - - - - - - x 
Sarcodictyon roseum (Philippi, 1842) - - - r - - - 
Veretillum cynomorium (Pallas, 1766) - - - - - - x 
Scyphozoa          
Nausithoe sp. (polipo)  - c c - - - - 
POLYCHAETA         
Aphrodita aculeata (Linnaeus, 1761) - - - - - c - 
Bonellia viridis Rolando, 1822 c c - - - - - 
Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776) - c - - - - - 
Laetmonice hystrix (Savigny in Lamarck, 1818) - - - - - - - 
Sabella spallanzani (Gmelin, 1791) - r - - - - - 
Salmacina dysteri (Huxley, 1855) cc c - - - - - 
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 r r r - - - - 
Serpulidae spp.  cc cc cc - - - - 
SIPUNCULA         
Phascolion strombus  (Montagu, 1804) - - - - c - - 
CRUSTACEA DECAPODA         
Achaeus cranchii Leach, 1817 - - - - c - - 
Calappa granulata (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Goneplax rhomboides  (Linnaeus, 1758) - - - - r c x 
Homarus gammarus  - - - - - - x 
Inachus thoracicus P. Roux, 1830 - - - - c - - 
Inachus sp.  - - - c - - - 
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Macropodia tenuirostris  (Leach, 1814) - - - c - - x 
Maja crispata Risso, 1827 - - - - - - x 
Munida rugosa (Fabricius, 1775) - c - - - - - 
Munida sp.  - - - - - - x 
Pagurus alatus  Fabricius, 1775 - - - c - - - 
Palinurus elephas (Fabricius, 1787) - c - - - - x 
Parthenopoides massena  (P. Roux, 1830) - - - - - - x 
Pisa armata (Latreille, 1803) c - - - - - - 
Scyllarides latus  (Latreille, 1803) - - - - - - x 
Scyllarus arctus  (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Xantho sp.  - r - - - - - 
MOLLUSCA         
Gastropoda         
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) - - - c - - x 
Calliostoma zizyphinum  (Linnaeus, 1758) - - - - r - - 
Calyptraea chinensis  (Linnaeus, 1758) - - - cc c - - 
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Diodora italica (Defrance, 1820) - - - c - - - 
Fusinus rusticulus  (Monterosato, 1880) - - - c - - - 
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(DE) fons detrítics enfangats; (FTC) fangs terrígens costaners. Abundància relativa: (cc) molt comú; 
(c) comú; (r) poc comú; (x) present.  
 

HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
MACROPHYTA          
Chlorophyta         
Codium bursa (Olivi) C.Agardh, 1817 r - - - - - - 
Ochrophyta          
Cystoseira zosteroides (Turner) C.Agardh, 1821 - - - - - - x 
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing, 1843 r - - - - - x 
Rhodophyta          
Kallymenia spp.  r - - - - - - 
Leptofauchea coralligena  Rodríguez-Prieto & De Clerck, 2009 r - - - - - - 
Lithophyllum stictiforme (J.E. Areschoug) Hauck, 1877 c - - - - - - 
Lithophyllum spp.   - - - c - - - 
Melobesiae spp.   - - - c - - - 
Mesophyllum alternans (Foslie) Cabioch & Mendoza, 1998 r - - r - - - 
Nesoia latifolia  (Crouan & Crouan) Lee & Kim, 2019 r - - - - - - 
Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E.Norris, 1991 r - - - - - x 
Peyssonelia spp.   c - - r - - - 
Posidonia (restos)   - - - - - - x 
PORIFERA          
Acanthella acuta  Schmidt, 1862 c c - - - - - 
Aplysilla sulfurea Schulze, 1878 - - c - - - - 
Axinella brondstedi  Bergquist, 1970 r r - r - - - 
Axinella damicornis  (Esper, 1794) cc cc cc - - - - 
Axinella polypoides Schmidt, 1862 cc cc - - - - x 
Cliona viridis (Schmidt, 1862) - r - c - - - 
Crambe crambe (Schmidt, 1862) c c - - - - - 
Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862) - - cc - - - - 
Dysidea avara (Schmidt, 1862) c c - - - - - 
Dysidea tupha (Pallas, 1766) - r - r - - - 
Haliclona fulva (Topsent, 1893) - r c - - - - 
Hexadella racovitzai Topsent, 1896 - r cc - - - - 
Ircinia sp.  r r - - - - - 
Oscarella lobularis  (Schmidt, 1862) - - r - - - - 
Phorbas tenacior  (Topsent, 1925) - r r - - - - 
Raspaciona aculeata (Johnston, 1842) - c cc - - - - 
Raspailia viminalis  Schmidt, 1862 - - - - - - x 
Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868 - r c - - - - 
Terpios fugax Duchassaing & Michelotti, 1864 - - cc - - - - 
CNIDARIA         
Hydrozoa          
Eudendrium spp.   - c - - - - - 
Lyptocarpia myriophyllum (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Nemertesia antennina (Linnaeus, 1758) - cc - cc c - - 
Nemertesia ramosa (Lamarck, 1816) - - - - - - x 
Sertularella gayi (Lamouroux, 1821) - - - - - - x 
Sertularella spp.   cc cc - c - - - 
Sertullaroides sp.  - - - c - - x 
         
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Anthozoa          
Alcyonium coralloides (Pallas, 1766) c c - - - - - 
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Reteporella grimaldii (Jullien, 1903) r r - - - - - 
Schizomavella sp.  cc - - - - - - 
Smittina cervicornis (Pallas, 1766) cc cc - - - - x 
Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860) c c - r - - - 
BRACHIOPODA         
Novocrania anomala (O. F. Müller, 1776) - c c - - - - 
ECHINODERMATA         
Asteroidea         
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) - r - - - - x 
Echinaster sepositus (Retzius, 1783) c c - - - - x 
Echinoidea         
Brissopsis lyrifera  (Forbes, 1841) - - - - - r - 
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845) - r - - - - - 
Genocidaris maculata A. Agassiz, 1869 - - - c - - - 
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816) - r - - - - x 
Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776) - - - c r - - 
Echinus melo Lamarck, 1816 - c - - - - x 
Stylocidaris affinis (Philippi, 1845) - r - - - - x 
Holothuroidea         
Parastichopus regalis  (Cuvier, 1817) - - - - - c x 
Ophiuroidea         
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826) cc cc - - - - x 
Ophiothryx fragilis (Abildgaard in O.F. Müller, 1789) - - - c - - - 
CHORDATA         
Tunicata         
Aplidium conicum (Olivi, 1792) r - - - - - - 
Ascidia mentula  Müller, 1776 - - - r - - - 
Ascidiella scabra  (Müller, 1776) - - - - r - - 
Diazona violacea Savigny, 1816 - r - - - - x 
Didemnum coriaceum  (Drasche, 1883) r - - - - - - 
Didemnum fulgens (Milne Edwards, 1841) c c - - - - - 
Didemnidae spp.  c c c - - - - 
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767) c c - r - - x 
Molgula appendiculata  Heller, 1877 - - - - c - - 
Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) - - - - c - x 
Phallusia fumigata (Grube, 1864) r - - - - - - 
Polycarpa pomaria  (Savigny, 1816) - - - - cc - x 
Styela canopus  (Savigny, 1816) - - - - c - - 
Ellasmobranchii         
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) - - - c - - x 
Actinopterygii          
Anthias anthias (Linnaeus, 1758) cc cc - - - - x 
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758) - - r - - - - 
Carapus acus (Brünnich, 1768) - - - - - c x 
Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) - - - - - - x 
Conger conger (Linnaeus, 1758) r c - - - - x 
Dentex dentex  (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Dentex gibbosus  (Rafinesque, 1810) - - - - - - x 
Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843) - - - - - - x 
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) - - - - - - x 
Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 - - - - - - x 
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Mola mola (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Muraena helena Linnaeus, 1758 c c - - - - x 
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Fusinus sp.   - - - - r - - 
Thylacodes arenarius  (Linnaeus, 1758) c c - - - - - 
Turritellinella tricarinata  (Brocchi, 1814) - - - - c c - 
Turritella turbona Monterosato, 1877 - - - r c - - 
Bivalvia         
Abra tenuis (Montagu, 1803) - - - - c - - 
Aequipecten opercularis  (Linnaeus, 1758) - - - c - - - 
Anadara gibbosa  (Reeve, 1844) - - - - c - - 
Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789) - - - - c - - 
Azorinus chamasolen  (da Costa, 1778) - - - c - - - 
Arca tetragona  Poli, 1795 - c - - - - - 
Astarte fusca  (Poli, 1795) - - - cc - - - 
Centrocardita aculeata  (Poli, 1795) - - - c - - - 
Clausinella fasciata (da Costa, 1778) - - - c - - - 
Flexopecten flexuosus  (Poli, 1795) - - - r - - - 
Flexopecten glaber  (Linnaeus, 1758) - - - c - - - 
Gari depressa  (Pennant, 1777) - - - c - - - 
Glans trapezia  (Linnaeus, 1767) - - - cc - - - 
Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) - - - cc c - - 
Laevicardium oblongum  (Gmelin, 1791) - - - c - - - 
Lutraria oblonga (Gmelin, 1791) - - - r - - - 
Mimachlamys varia  (Linnaeus, 1758) - - - c - - - 
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) - cc - - - - - 
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 - - - - - r - 
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758) - - - - c - - 
Nucula sulcata Bronn, 1831 - - - - cc - - 
Pandora inaequivalvis  (Linnaeus, 1758) - - - r - - - 
Papillicardium papillosum  (Poli, 1791) - - - c - - - 
Parvicardium pinnulatum  (Conrad, 1831) - - - c - - - 
Pecten jacobaeus  (Linnaeus, 1758) - - - r - - x 
Pitar rudis  (Poli, 1795) - - - cc - - - 
Pteria hirundo   cc cc - - - - - 
Similipecten similis  (Laskey, 1811) - - - r - - - 
Striarca lactea (Linnaeus, 1758) - c - - - - - 
Timoclea ovata (Pennant, 1777) - - - - cc - - 
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791) - - - r - - - 
Venus casina   - - - c - - - 
Scaphopoda          
Antalis inaequicostata  (Dautzenberg, 1891) - - - - c r - 
Anthalis panorma (Chenu, 1843) - - - - - r - 
Cephalopoda         
Loligo vulgaris  Lamarck, 1798 - - - - - - x 
Loligo (puesta)  - - c - - - - 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797 - c - - - - x 
BRYOZOA         
Beania hirtissima  (Heller, 1867) c - - - - - - 
Cellaria salicornoides Lamouroux, 1816 cc c - - - - - 
Chorizopora brongniarti (Audouin, 1826) c - - - - - - 
Crisia eburnea  (Linnaeus, 1758) cc c - - - - - 
Frondipora verrucosa (Lamouroux, 1821) c c r - - - x 
Margaretta cereoides (Ellis & Solander, 1786) c r r - - - - 
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Pentapora fascialis (Pallas, 1766) c c - - - - x 
Reteporella beaniana (King, 1846) r - - - - - - 
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Reteporella grimaldii (Jullien, 1903) r r - - - - - 
Schizomavella sp.  cc - - - - - - 
Smittina cervicornis (Pallas, 1766) cc cc - - - - x 
Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860) c c - r - - - 
BRACHIOPODA         
Novocrania anomala (O. F. Müller, 1776) - c c - - - - 
ECHINODERMATA         
Asteroidea         
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) - r - - - - x 
Echinaster sepositus (Retzius, 1783) c c - - - - x 
Echinoidea         
Brissopsis lyrifera  (Forbes, 1841) - - - - - r - 
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845) - r - - - - - 
Genocidaris maculata A. Agassiz, 1869 - - - c - - - 
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816) - r - - - - x 
Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776) - - - c r - - 
Echinus melo Lamarck, 1816 - c - - - - x 
Stylocidaris affinis (Philippi, 1845) - r - - - - x 
Holothuroidea         
Parastichopus regalis  (Cuvier, 1817) - - - - - c x 
Ophiuroidea         
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826) cc cc - - - - x 
Ophiothryx fragilis (Abildgaard in O.F. Müller, 1789) - - - c - - - 
CHORDATA         
Tunicata         
Aplidium conicum (Olivi, 1792) r - - - - - - 
Ascidia mentula  Müller, 1776 - - - r - - - 
Ascidiella scabra  (Müller, 1776) - - - - r - - 
Diazona violacea Savigny, 1816 - r - - - - x 
Didemnum coriaceum  (Drasche, 1883) r - - - - - - 
Didemnum fulgens (Milne Edwards, 1841) c c - - - - - 
Didemnidae spp.  c c c - - - - 
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767) c c - r - - x 
Molgula appendiculata  Heller, 1877 - - - - c - - 
Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) - - - - c - x 
Phallusia fumigata (Grube, 1864) r - - - - - - 
Polycarpa pomaria  (Savigny, 1816) - - - - cc - x 
Styela canopus  (Savigny, 1816) - - - - c - - 
Ellasmobranchii         
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) - - - c - - x 
Actinopterygii          
Anthias anthias (Linnaeus, 1758) cc cc - - - - x 
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758) - - r - - - - 
Carapus acus (Brünnich, 1768) - - - - - c x 
Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) - - - - - - x 
Conger conger (Linnaeus, 1758) r c - - - - x 
Dentex dentex  (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Dentex gibbosus  (Rafinesque, 1810) - - - - - - x 
Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843) - - - - - - x 
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) - - - - - - x 
Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 - - - - - - x 
HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Mola mola (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Muraena helena Linnaeus, 1758 c c - - - - x 
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Fusinus sp.   - - - - r - - 
Thylacodes arenarius  (Linnaeus, 1758) c c - - - - - 
Turritellinella tricarinata  (Brocchi, 1814) - - - - c c - 
Turritella turbona Monterosato, 1877 - - - r c - - 
Bivalvia         
Abra tenuis (Montagu, 1803) - - - - c - - 
Aequipecten opercularis  (Linnaeus, 1758) - - - c - - - 
Anadara gibbosa  (Reeve, 1844) - - - - c - - 
Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789) - - - - c - - 
Azorinus chamasolen  (da Costa, 1778) - - - c - - - 
Arca tetragona  Poli, 1795 - c - - - - - 
Astarte fusca  (Poli, 1795) - - - cc - - - 
Centrocardita aculeata  (Poli, 1795) - - - c - - - 
Clausinella fasciata (da Costa, 1778) - - - c - - - 
Flexopecten flexuosus  (Poli, 1795) - - - r - - - 
Flexopecten glaber  (Linnaeus, 1758) - - - c - - - 
Gari depressa  (Pennant, 1777) - - - c - - - 
Glans trapezia  (Linnaeus, 1767) - - - cc - - - 
Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) - - - cc c - - 
Laevicardium oblongum  (Gmelin, 1791) - - - c - - - 
Lutraria oblonga (Gmelin, 1791) - - - r - - - 
Mimachlamys varia  (Linnaeus, 1758) - - - c - - - 
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) - cc - - - - - 
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 - - - - - r - 
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758) - - - - c - - 
Nucula sulcata Bronn, 1831 - - - - cc - - 
Pandora inaequivalvis  (Linnaeus, 1758) - - - r - - - 
Papillicardium papillosum  (Poli, 1791) - - - c - - - 
Parvicardium pinnulatum  (Conrad, 1831) - - - c - - - 
Pecten jacobaeus  (Linnaeus, 1758) - - - r - - x 
Pitar rudis  (Poli, 1795) - - - cc - - - 
Pteria hirundo   cc cc - - - - - 
Similipecten similis  (Laskey, 1811) - - - r - - - 
Striarca lactea (Linnaeus, 1758) - c - - - - - 
Timoclea ovata (Pennant, 1777) - - - - cc - - 
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791) - - - r - - - 
Venus casina   - - - c - - - 
Scaphopoda          
Antalis inaequicostata  (Dautzenberg, 1891) - - - - c r - 
Anthalis panorma (Chenu, 1843) - - - - - r - 
Cephalopoda         
Loligo vulgaris  Lamarck, 1798 - - - - - - x 
Loligo (puesta)  - - c - - - - 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797 - c - - - - x 
BRYOZOA         
Beania hirtissima  (Heller, 1867) c - - - - - - 
Cellaria salicornoides Lamouroux, 1816 cc c - - - - - 
Chorizopora brongniarti (Audouin, 1826) c - - - - - - 
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HABITATS   C RCI CSO DC DE FTC Pesca 
Pentapora fascialis (Pallas, 1766) c c - - - - x 
Reteporella beaniana (King, 1846) r - - - - - - 
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Phycis phycis  (Linnaeus, 1766) - - - - - - x 
Pagellus acarne (Risso, 1827) - cc - - - - x 
Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Sciaena umbra Linnaeus, 1758 - cc c - - - x 
Scorpaena notata Rafinesque, 1810 c - - - - - x 
Scorpaena scrofa  Linnaeus, 1758 - - - - - - x 
Serranus cabrilla  (Linnaeus, 1758) cc cc - - - - x 
Serranus hepatus  (Linnaeus, 1758) - - - - c - x 
Soleidae indet.  - - - - - - x 
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) - - - - - - x 
Zeus faber Linnaeus, 1758 - - - - - - x 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. La Roca dels Felius 

La Roca dels Felius (“LRDF”) és un promontori submarí localitzat en les 
proximitats	de	les	costes	de	la	Marina	Alta	i	del	Terme	Municipal	de	Xàbia	(Alacant),	en	la	
plataforma continental de la península ibèrica, en	 el	 Canal	 d'Eivissa	 (Mediterrània 
occidental). 

L'explotació pesquera d'este enclavament, localitzat a unes poques milles a l'Est del 
Cap de la Nau, s'ha realitzat des d'antic, de manera continuada i coneguda almenys des de 
fa	més	d'un	segle. 

Ros & Guallart (en premsa) presenten una descripció històrica general d'este 
enclavament, incloent-hi des d'algunes idees sobre l'origen del nom d'este promontori, fins 
a l'evolució de les pesqueries que han tingut lloc sobre ella, les arts empleades i la 
importància per als sectors pesquers locals. 

 

1.2. Plantejament general del Treball 

          L'Institut de de Recerca Oceanogràfica de Xabia (IROX) va plantejar a mitjan 2015 
la realització d'un projecte sobre l'estudi de la LRDF. El plantejament general del projecte 
anava dirigit a dos objectius: 

 Augmentar els coneixements sobre este enclavament  

 Realitzar una proposta per a la seua conservació i optimitzar la seua gestió des d'un 
punt de vista pesquer.  

 En el present informe es presenta una síntesi dels resultats dels treballs realitzats 
fins a la data. Durant maig de 2018 en una reunió amb el president de l'IROX este últim va 
decidir que l'informe del present treball havia de restringir-se	només	en	els	treballs	d'estudi	
per a la descripció de LRDF. 

Tot i d'això finalment s'ha considerat convenient incloure altres aspectes 
considerats d’interès, tant sobre la informació obtinguda, les actuacions realitzades, així 
com alguns suggeriments per a les decisions futures en les fases posteriors del Projecte.  

 

1.3. Informació prèvia disponible 

           Un	 dels	 fets	més	 destacats	 durant	 el	 desenvolupament de les fases inicials d’este 
projecte va ser la carència informació existent, almenys publicada o accessible, sobre 
LRDF.  

A manera d'exemple, en el moment de l'inici de redacció del present informe (agost 
2018), la busca en internet davall el terme “Roca dels Felius” proporciona un número molt 
reduït de resultats. La major part d'estes entrades són recents i fan referència al projecte per 
al que es presenta este informe. Hi ha un cas amb informació molt específica, però 
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Figura 1.1 Localització general de La Roca dels Felius. En els eixos s'indiquen coordenades 
UTM	(datum	WGS84).	Modificat	de	Ros & Guallart (en premsa). 

 

En	 algunes	 de	 les	 cartes	 nàutiques	 de	 l'Institut	Hidrogràfic	 de	 la	Marina	 (Instituto 
Hidrográfico de la Marina, IHM)  que	 comprén	 esta	 zona	 s'aporten	 algunes	 dades	 de	
profunditat individuals però que no reflectixen en absolut l'existència ni la morfologia 
d'este promontori submarí. 

           En la Figura 1.2 es reproduïx la carta núm. 474 de l'IHM “De la punta de Ifach al 
río Bullent”, a escala 1:50.000.  

Per la seua banda en la Figura 1.3 es presenta la carta núm. 47(3108) de l'IHM “De 
cabo Tiñoso a cabo Canet con las islas Ibiza, Formentera, Cabrera y costa sudoeste de 
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corresponent a un blog de caràcter personal d'una persona que va ser un dels fundadors de 
l'IROX,	per	la	qual	cosa	es	pot	considerar	que	té	relació	així	mateix	amb	el	projecte: 

http://barcadebou.blogspot.com/2012/01/la-roca-dels-felius.html. 

No obstant això no pareix existir informació oficial ni administrativa al respecte.  

La consulta en pàgines especialitzades en la busca de treballs científics en bases de 
dades dedicades, a nivell global, no produïxen cap resultat quan s'introduïx les paraules 
“Roca Felius” o “Roca dels Felius”; en la busca usant la paraula “Felius” el resultat és una 
sèrie de publicacions sense cap relació amb este enclavament. Entre les pàgines que s'han 
utilitzat per a realitzar estes busques cal assenyalar algunes tan utilitzades com Google 
Academic, Scopus, Scielo, Teseo o Dialnet. L'aparent inexistència de publicacions 
científiques sobre LRDF ja indica que, a pesar de la important tradició marinera i 
extractiva que s'ha realitzat en ella, no sembla s'haja arribat a realitzar cap estudi científic 
(o almenys publicat) sobre este enclavament. 

En	 el	 treball	 de	Würtz	&	 Rovere	 (2015),	 que	 constituïx	 un	 inventari	 general	 de	
promontoris	 submarins	 del	 Mediterrani	 (Atles of the Mediterranean Seamounts and 
Seamount-like Structures), LRDF no apareix representada o inventariada, encara que tal 
vegada no siga estrany donat el caràcter general de l'obra (fitxes de 60 promontoris 
submarins	per	a	tot	el	Mediterrani). 

Així	 mateix	 durant	 el	 projecte	 LIFE+INDEMARES s'han estudiat entre altres 
aspectes nombrosos promontoris submarins i hàbitats profunds dels mars espanyols, en 
part per a la caracterització i la proposta d'inclusió de zones en la Xarxa Natura 2000. 

http://www.indemares.es/proyecto/descripcion 

El	 resultat	 ha	 sigut	 l'establiment	 en	 el	 medi	 marí	 d'aigües	 espanyoles	 de	 10	 Llocs	
d'Importància Comunitària (LIC) (i que posteriorment hauran de ser declarats com a Zones 
Especials de Conservació (ZEC) així com de 39 Zones d'Especial protecció per a les Aus 
(ZEPA). Havent sigut un treball de gran importància i amb nombrosos mitjans tècnics i 
económics, LRDF no  va arribar a plantar-se com un dels punts d'estudi (Alfonso Ramos, 
Univ. Alacant, com. pers.) 

           Un	indicatiu	addicional	i	tal	vegada	el	més	significatiu	de	la	carència	d'informació	
pública	o	publicada	de	LRDF	és	el	fet	és	l'absència	informació	d'aspectes	tan	bàsics	com	el	
registre cartogràfic d'este promontori submarí a pesar que, com es comenta posteriorment, 
té	una	extensió	de	diverses	desenes	de	km²	i	representen	sens	dubte	una fita singular i aïllat 
en la plataforma continental del Canal d'Eivissa. 

           En les Figures 1.1 a 1.9 de	les	pàgines	següents,	s'exposen	alguns	exemples	d'este 
fet. Com a referència inicial, en la Figura 1 es representa la ubicació general de LDRF en 
relació amb el litoral pròxim. 
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Figura 1.3. Carta nàutica nº 47(3108) del IHM “De cabo Tiñoso a cabo Canet con las islas 
Ibiza, Formentera, Cabrera y costa sudoeste de Mallorca”. Escala 1: 350.000. (A) Vista 
general.	(B)	Detall	de	la	zona	dels	fons	enfront	de	les	costes	de	la	Marina	Alta. 
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Mallorca”. En esta última, vista en detall (Figura 1.3B) s'indica una sonda a una 
profunditat de 45 m indicant fons de rocós (“P”). No obstant això tant per la seua ubicació 
com pel rang batimètric no pareix correspondre a LRDF. La zona que correspon 
precisament a LRDF no presenta cap dada de	 sonda	 i	 si	 de	 cas	 coincideix	 algun	 és	
catalogat com a fons fangós (“F”). 

 
Figura 1.2. Carta núm. 474 de l'Institut Hidrogràfic	de	la	Marina: “De la punta de Ifach al río 
Bullent”. Escala 1:50.000. 

 

           En el mapa batimètric corresponent al Canal d'Eivissa realitzat per l'Institut 
Espanyol d'Oceanografia (Instituto Español de Oceanografía, IEO)	 i	 l'IHM	 (Figura	 1.4)	
tampoc apareix reflectida LRDF. En este cas encara que la distància entre	isòbates	és	de	25	
m pel que podria quedar reflectida, els treballs d'esta sèrie de cartes pareixen centrar-se 
sobretot a aportar detalls de fons del talús, la qual cosa podria explicar l'absència de dades 
d'este	promontori	situat	en	la	plataforma	continental.	A	pesar	d'això	és	destacable	que	en	
un	altre	mapa	de	la	sèrie,	el	Full	M9	corresponent	als	fons	enfront	de	les	costes	de	Castelló,	
sí es reflectixen alguns detalls singulars en la plataforma continental. 

En el Plan de Ecocartografías del litoral español (encarregat per la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar), realitzat en els anys 2006 i 2007, LRDF 
de nou no queda representada. En este cas, el límit de les zones d'estudi es restringix a les 
“aigües interiors” i als fons de menys de 50 m de profunditat. Per això, tal com es mostra 
en la Figura 1.5, LRDF queda fora de la zona d'estudi. 
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Figura 1.3. Carta nàutica nº 47(3108) del IHM “De cabo Tiñoso a cabo Canet con las islas 
Ibiza, Formentera, Cabrera y costa sudoeste de Mallorca”. Escala 1: 350.000. (A) Vista 
general.	(B)	Detall	de	la	zona	dels	fons	enfront	de	les	costes	de	la	Marina	Alta. 
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Figura 1.5. Imatge de la zona dels fons enfront del litoral	de	la	Marina	Alta	de	l'Ecocartografía	
bentònica encarregada per la DGSCM.	 A:	 Batimetria.	 B:	 Comunitats	 bentòniques.	 La	 zona	
prospectada no arriba fins als fons de LRDF. 
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Figura 1.4. Mapa	 batimètric,	 Fulla M13	 realitzat por el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) i l’Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).	Escala	1:200.000.	(A)	Vista	general.	(B)	
Detall	de	la	zona	dels	fons	enfront	de	les	costes	de	la	Marina	Alta. 
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l'extensió de LRDF (o, almenys com es discuteix posteriorment	en	l'apartat	i	la	Figura	___,	
la zona en què estes embarcacions poden pescar habitualment). 

 

 
Figura 1.7. Imatge d'una de la visualitzacions de pantalla de l'editor de cartografia submarina 
map.openseamap.org.openseamap.org		(http://www.openseamap.org)	en	la	que	no	s'aprecia	cap	
indici de LRDF. 

 

 
Figura 1.8. Imatge obtinguda	 en	 el	 portal	 d'internet	 EMODnet	 (http://www.emodnet-
bathymetry.eu/) en el que s'observa tènuement la localització LRDF. 
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De	manera	 semblant,	LRDF	no	és	 representada	en	 recursos	d'internet	 tan	habituals 
com	Google	Maps	o	Google	Earth,	en	els	que	sovint	s'incorporen	representacions	del	fons	
marí en la plataforma continental o inclús en el talús (Figura 1.6). 

 

 
Figura 1.6. Captura de pantalla del programa GoogleEarth per a la zona dels fons veïns al 
litoral	de	la	Marina	Alta. 

 

De la mateixa manera, en una altra ferramenta cartogràfica d'internet com 
Openseamap (http://www.openseamap.org) dirigida a la representació cartogràfica de fons 
marins tampoc apareix ressenyada LRDF (Figura 1.7). 

Únicament hem pogut trobar una representació de LRDF en una ferramenta 
d'Internet	 dirigida	 a	 la	 cartografia	 de	 fons	 marins.	 Es	 tracta	 la	 pàgina	 EMODnet-
Bathymetry	http://www.emodnet-bathymetry.eu/, descrita com un “[…] portal [que] s'està 
desnvolupant en el marc de la Xarxa Europea	 d'Observació	 i	 Informació	 Marina	
(EMODnet) iniciada per la Comissió Europea. (“The EMODnet-Bathymetry portal is being 
developed in the framework of the European Marine Observation and Data Network 
(EMODnet) as initiated by the European Commission”). En ella queda reflectida d'una 
forma bàsica la morfologia de LRDF (Figura 1.8). A l'utilitzar algunes de les ferramentes 
per a obtindre transectes batimètrics des de diferents punts, queda clarament representada 
la morfologia de LRDF (Figura 1.9) que es discutix posteriorment en este informe. 

Enfront	de	tot	l'anterior,	el	relleu	de	LRDF	és	ben	conegut	pels	pescadors	locals.	Així	
queda arreplegat en nombrosos senyals de localització en dispositius electrònics de les 
embarcacions. En la Figura 1.10 el conjunt de marques (waypoints) assenyalats en una 
embarcació de pesca arts menors de Xàbia reflectix de manera aproximada la ubicació i 
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Figura 1.10. Marques de localització (“waypoints”) d'una embarcació de pesca artesanal que, 
en conjunt, definixen la seua zona de treball sobre LRDF. 

 

D'altra banda LRDF queda clarament	 registrada	 per	 mitjà	 d'altres	 mètodes	 més	
complexos com el sistema Olex®, que poden ser obtinguts per mitjà de l'activitat pesquera 
(Figura 1.11). 

Siga com siga la informació cartogràfica disponible a l'inici del projecte era mínima i 
completament insuficient per als objectius del projecte i per a qualsevol plantejament de 
planificació de gestió de LRDF. 

           Les causes d'esta carència poden atribuir-se a diversos fets, alguns dels quals ja 
s'han comentat anteriorment: 

 El rang batimètric (aproximadament entre 60 i 110 m de profunditat, veure 
posteriorment)	 no	 té	 en	 les	 cartes	 nàutiques	 cap	 rellevància	 amb	 fins	 relacionats	
amb la navegació  

 Este mateix rang batimètric ho situa fora de l'abast del busseig recreatiu 
convencional amb escafandre autònom. 

 

12 

 

 

 

 
Figura 1.9. Diferents	 imatges	 obtingudes	 en	 la	 pàgina	 d'EMODnet	 (http://www.emodnet-
bathymetry.eu/) en  relació amb el perfil batimètric de LRDF.  
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2. METODOLOGIA I TASQUES REALITZADES 

2.1. Cartografia física 

           En la planificació inicial dels treballs s'havia plantejat la realització d'una sèrie de 
treballs per a l'obtenció d'una cartografia dels fons (batimetria) de LRDF amb un cert 
detall, que havia de servir com a base fonamental i imprescindible per al desenvolupament 
de distints treballs 

Esta cartografia resultava fonamental en treballs tan diversos com des de la pròpia 
planificació dels estudis, l'organització dels resultats…. i finalment fins el debat de la 
decisió de les zones de gestió i de protecció. Es tractava d'un dels treballs econòmicament 
més	costosos,	donada	l'amplitud	de	la	superfície	de	LRDF	(veure	posteriorment) de manera 
que	es	va	arribar	a	plantejar	que	esta	es	duguera	a	terme	amb	detall	només	parcialment. 

No obstant això durant el desenvolupament dels treballs es va tindre constància de 
les activitats de prospecció duts a terme per un barco d'investigació de la Secretaria 
General de Pesca (SGP), el Barco	oceanogràfic	“Emma Bardán”, dependent del a les hores 
Ministeri	 d'Agricultura,	 Pesca	 i	 Alimentació (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación). A partir d'això es va decidir posar-se en contacte amb la SGP per a, 
justificadament i en relació amb el projecte, sol·licitar formalment informació amb el 
major detall possible per a la zona de LRDF.  

           Després	 d'esta	 sol·licitud,	 la	 SGP	 va	 respondre	 cordialment	 i	mesos	més	 tard	 (en	
funció del seu calendari de compromisos adquirits) va enviar una sèrie de dades, que 
s'acompanyen en la carpeta corresponent (>>	 Informe	LRDF	 IROX	oct2018	>>	Carpeta	
SGP) adjunta al present document. Es tractava de dades que en bona part requerien d'un 
esforç de processat per a fer-los útils per al desenvolupament del present projecte.  

El processat d'estes dades ha fet possible disposar d'una cartografia amb un detall 
important (tot i que encara millorable) de la batimetria de LRDF.  

 

2.2. Inventari d'espècies i bionomía 

           Les dades obtingudes de les comunitats bentòniques presents en LRDF i la seua 
distribució procedeixen en el present informe de dues fonts: 

 L'observació i registre de les captures comercials i dels descartes d'embarcacions de 
pesca artesanal que pesquen en LRDF, fonamentalment amb arts d'enmallament 
(tresmall i volanta monofilament de fons)  

 L'obtenció d'imatges i vídeos del fons en diversos punts de LRDF  

Per a este últim cas s'han seguit dos estratègies (veure posteriorment): 

 La utilització de càmeres de	vídeo	encebat	(BRUV, en el seu acrònim en anglès de  
Baited Remote Underwater Vídeo) utilitzades àmpliament en la bibliografia 

14 

 

 
Figura 1.11.	 Morfologia	 de	 LRDF	 obtinguda	 a	 partir	 dels	 registres	 de	 sonda	 de	 diverses	
embarcacions	de	pesca	d'arrossegament	de	la	Marina	Alta.	Representació	en	pantalla	per	mitjà	
del programa informàtic Olex®. 

 

 A pesar de trobar-se a una distància molt pròxima a la costa (a menys de 2,5 milles 
nàutica	 del	 seu	 punt	 més	 pròxim	 a	 la	 costa,	 veure	 posteriorment),	 per	 la	 seua	
localització prop del Cap de la Nau, un referent geogràfic a mitja escala, el conjunt 
de LRDF es localitza en “aigües exteriors”. Això, junt amb el fet de localitzar-se a 
més	 de	 50	 m	 de	 profunditat,	 ho	 deixa	 al	 marge	 del	 conjunt	 d'estudis 
d'Ecocartografíes dels fons dues a terme en el litoral mediterrani peninsular.  

 D'altra banda, a l'estar en la plataforma continental, no aconseguix a ser objectiu de 
prospeccions dirigides directament a l'estudi del talús 
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(1)  Càmeres remotes de vídeo encebat (citades a partir d'ací amb el seu acrònim en 
anglès, BRUV, “baited remote underwater vídeo”, d'ampli ús en la literatura 
científica). Este mètode consisteix en una càmera estàtica, situada en el fons i 
dirigida a un enceball, de manera que permeta filmar espècies que poden veure's 
atretes per este llast amb un esquer. Este tipus de tècnica ha sigut àmpliament 
utilitzada,	 sobretot	 en	Àrees	Marines	 Protegides	 (AMPs)	 per	 a	 identificar	 i	 inclús	
avaluar l'abundància per mitjà de tècniques no invasives i incruentes d'espècies 
d’interès comercial (e.g. Stobart et al., 2015). 

(2)  Filmacions sobre el fons. Estes es van realitzar de manera estàtica, deixant caure la 
càmera llastada	 a	 una	 distància	 del	 fons; o	 bé	 d'una manera dinàmica fent curts 
recorreguts (“en transecte”) quan, per la deriva de l’embarcació o la boia a la qual 
estava amarrada en superfície degut als corrents este era arrossegada a baixa 
velocitat. En ambdós casos, per a les imatges es poder sempre estimar la seua 
geolocalització, amb un marge d'error que s’assumeix inferior a 50 m. 

 

A  B 

 

 

 
 C 

 

 

 

Figura 2.1. A. Esquema de l'estructura d'una “càmeres remotes de vídeo encebat o BRUV”. B i 
C: Exemples dels equips utilitzats per a les filmacions submarines, durant proves d'equilibri de 
flotació per a gravació en orientació no zenital en un medi controlat. 
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sobretot per a estudiar i descriure l'abundància d'espècies depredadores i 
necròfagues.  

 L'ús de sistemes de vídeo submarí “en transecte”.  

           La identificació a nivell d'espècie en fotografies i vídeos està evidentment limitades 
per la qualitat disponible de les imatges obtingudes i així mateix de les característiques 
(caràcters taxonòmics de rellevància) de cada grup taxonòmic. 

           Addicionalment s'ha disposat d'alguna informació sobre fons de substrats solts 
obtinguts per mitjà de dragatges realitzats per la SGP i aportats pel procediment 
anteriorment descrit. 

           Com a referència per a la caracterització de comunitats bentòniques s'ha utilitzat en 
el present informe determinats treballs de referència. Entre ells cal destacar tant treballs 
clàssics	com	els	de	Pérès	i	Picard	(1964)	i	Augier	(1982),	com	d’altres recents com ara la 
classificació de comunitats marines d'EUNIS (Davies et al., 2004) i la seua aplicació a 
Espanya (Templado et al., 2012). 

  

2.3. Treball amb pescadors locals 

           Els	treballs	realitzats	amb	pescadors	locals,	de	la	comarca	de	la	Marina	Alta,	s'han	
centrat en: 

 Embarcament en barques de pesca artesanal, tots ells en activitats per mitjà d'arts 
d'enmallament (tresmall i volanta o xarxa monofilamento de fons)  

 Valoració de la importància de l'activitat pesquera en cada una de les zones de 
LRDF. 

 Aportació d'informació i de descartes d'espècies en la seua activitat pesquera  

           A banda d'esta informació, de caràcter científic, cal destacar les diverses 
conversacions, aportacions i reunions realitzades per a contribuir aportant coneixement 
dels fons i observacions puntuals de l'activitat pesquera. 

A tot això cal sumar, diverses reunions que no entren en l'objectiu del present 
informe, tant formals com debats improvisats, a bord o en port durant els temps de treball 
en terra amb les xarxes, en les que s'han debatut idees sobre com es podria optimitzar la 
gestió futura de LRDF. 

  

2.4. Sistemes d'obtenció d'imatges submarines 

L'obtenció d'imatges submarines d'espècies i comunitats bentòniques, així com 
d'algunes espècies vàgils, que es presenten en este informe es fonamenta en alguns 
instruments dissenyats i construïts amb este fi per l'autor del present informe. El seu ús ha 
sigut possible gràcies a diverses contribucions logístiques que es mencionen en este o 
altres apartats. Siga com siga cal distingir dues metodologies utilitzades: 
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(1)  Càmeres remotes de vídeo encebat (citades a partir d'ací amb el seu acrònim en 
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A  B 

 

 

 
 C 

 

 

 

Figura 2.1. A. Esquema de l'estructura d'una “càmeres remotes de vídeo encebat o BRUV”. B i 
C: Exemples dels equips utilitzats per a les filmacions submarines, durant proves d'equilibri de 
flotació per a gravació en orientació no zenital en un medi controlat. 
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3. RESULTATS 

3.1. Cartografia 

Algunes imatges cartogràfiques bàsiques de LRDF a partir dels resultats obtinguts 
del processat de la informació proporcionada per la SGP es presenten en les Figures 3.1 a 
3.5. Imatges a major resolució s'acompanyen en el material informàtic proporcionat junt 
amb el present informe (carpeta >>Informe LRDF IROX oct2018 >>Carpeta	planos). 

LRDF es localitza en la plataforma continental aproximadament al E del Cap de la 
Nau,	estant	el	punt	més	pròxim	a	este	cap	a	4.125	m	(=2,23	m.n.) 

 
Figura 3.1. Representació en relleu simulat (“hillshade”) de LRDF, obtinguda a partir de les 
dades processador proporcionats per la SGP. Les dades s'han superposat al perfil de la costa, 
amb	 la	 representació	 de	 la	 cartografia	 terrestre	 del	 Mapa	 MTN50	 823	 (31-32) de l'Institut 
Geogràfic Nacional. Coordenades geogràfiques	i	UTM	(Fus	31)	en	Datum	WGS84. 
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 A l'Annex I s'indica la localització de les prospeccions de vídeo realitzades, amb 
cada un d'ambdós mètodes. 
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En general en esta Figura ja s'observa que el rang batimètric general de LRDF 
 queda	comprés	entre	aproximadament 60 i 110 m de profunditat.  

 D'altra banda, no hi ha toponímies publicades, ben definides o d'ús generalitzat per 
a les distintes zones de LRDF. Les úniques que hem pogut obtindre, de pescadors locals, es 
presenten en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.3. Toponímies utilitzades en LRDF. 

 

 Així doncs i amb fins descriptius, s'ha proposat en el present informe categoritzar 
LRDF en 6 zones diferents: 

20 

 

 En la Figura 3.2 es presenta el resultat de l'anàlisi cartogràfic corresponent a una 
zona semblant a la Figura 3.1 però, representat per mitjà de corbes de nivell (isobates). 

 

Figura 3.2. Representació per mitjà de corbes de nivell (equidistància entre isòbates 1 m), obtinguda a partir 
de les dades processades proporcionades per la SGP. Les dades s'han superposat al perfil de la costa 
procedent	 de	 la	 cartografia	 terrestre	 del	 Mapa	 MTN50	 823	 (31-32) de l'Institut Geogràfic Nacional. 
Coordenades	 UTM	 Fus	 31	 en	 Datum	 WGS84.	 Isòbates	 costaneres	 complementades	 amb	 la	 informació	
procedent de l'Ecocartografía de la zona. 
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Figura 3.4. Zones establides en el present informe per a LRDF utilitzades amb fins descriptius. 
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 “A. Promontori principal”. La part principal està constituïda per un bloc que 
emergeix de manera poc conspícua del fons marí una cota aproximada de 60 m de 
profunditat	 i	 que	 estén	 en	 sentit	 SW – NE mantenint aproximadament esta cota, 
mentres en el seu entorn es produeix un suau augment profunditat en els fons. Esta 
zona representa una superfície aproximada de 1.440 Ha (=	14,4	km²)	un	poc	més	
d'un terç de tota LRDF (en el sentit ampli de com ací s'empra). 

 “B. La caiguda”. És la zona de transició entre les zones A i C. En principi no 
pareix presentar desnivells verticals molt pronunciats (com a parets subverticals), 
però cauria des d'uns 65 m a uns 90 m de profunditat (a partir de la cartografia 
existent, com a mitjana esta caiguda de 25 m en profunditat es produiria en 500 de 
recorregut). La seua superfície (“reduïda”, projectada sobre l'horitzontal) no és fàcil 
de calcular	però	seria	relativament	xicoteta,	entorn	de	18,7	Ha	o	0,19	km². 

 “C: La zona profunda”. És la zona més profunda de LRDF, amb una rang 
batimètric aproximat entre 95 i 110 m. Presenta una superfície aparentment 
irregular, de naturalesa incerta. 

 “D: Cresta Nord (=	“Farallons de Llevant”)”. Prolongació en forma de cresta cap 
al	 NW	 de	 LRDF,	 aproximadament	 4,3	 km.	 El	 seu	 rang	 batimètric	 aproximat	 és	
entre	80	i	90	m,	encara	que	prop	del	nucli	de	la	roca	té	una	profunditat	menor	de	75	
m.   

 “E: Cresta Sud. Semblant a la “Cresta N”, però més allargada (aproximadament 
11,2	km)	i	amb	un	relleu	menys	acusat.	Els	seus	fons	es	localitzen	aproximadament	
entre -95 i -100 m. 

 “F. Zona sud”. Zona amb escàs relleu. Resulta difícil establir amb claredat els seus 
límits.	El	seu	rang	batimètric	aproximat	és	en	-65 i -80 m. Junt amb la zona A en 
realitat	 representa	una	de	 les	zones	més	extenses	de	LRDF,	un	poc	més	d'un	 terç	
del total. 

 En la Taula 2 s'indica la superfície estimada per a cada una d'estes zones, així com 
el percentatge a què contribuiria a LRDF. 

 

Tabla 2. Superfície de cada una de les zones de LRDF establides en la Figura 3.4, expressades 
en distintes unitats i com a percentatge del total.  

Zona m² Ha km² % 
A 14.295.240 1.439,5 14,40 34,7 
B 186.543 18,7 0,19 0,5 
C 3.845.208 384,5 3,85 9,3 
D 2.335.632 233,6 2,34 5,7 
E 5262.855 526,3 5,26 12,8 
F 15.280.533 1.528,1 15,28 37,1 
Total  4.120,6 41,21  
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Cal destacar que pot existir una certa controvèrsia sobre l'extensió real de LRDF. 
Això es pot atribuir que el coneixement disponible d'este promontori, procedeix no tant de 
registres científics com de l'experiència de pescadors locals. 

 L'exemple	més	 representatiu	és	 sens dubte la zona definida en el present informe 
com a “F. Zona sud”. D'acord amb les observacions realitzades per l'autor del present 
informe, la major part dels pescadors locals ni tan sols consideren esta extensió com 
corresponent a LRDF (veure p. e. Figura 3.11). Això es pot atribuir almenys a dos fets: 

 La	elevació	del	substrat	és	poc	significativa	i	no	pareix	haver afloraments rocosos 
rellevants. 

 El propi fet de l'escàs relleu existent permet que siguen fons en què la pesca 
d'arrossegament es realitze de manera habitual (veure Figura 3.12), aspecte que 
impedeix de l'ús de la zona per al calat de diferents arts de pesca artesanals o 
menors. 

 A pesar d'això, totes les prospeccions cartogràfiques realitzades en la zona 
confirmen una elevació del fons de la definida ací com a “F. Zona sud” (veure Figura 3.4, 
3.5;	 inclús	Figures 1.9 i 1.11). Això descarta que es tracte d'una zona de substrats solts i 
que, si de cas, es tracte d'una zona de substrats rocosos amb un relleu molt reduït i 
possiblement amb un grau d'enfangament elevat. Així i tot, davall les circumstàncies 
descrites en l'última frase, hauria de considerar-se esta zona com pertanyent al promontori 
submarí de LRDF. 

L'observació	i	anàlisi	del	Model	Digital	del	Terreny	(MDT)	elaborat a partir de les 
dades procedents de la informació proporcionada per la SGP permet obtindre una imatge 
en tres dimensions (3D), des de distints punts de vista, que facilita la compressió de 
l'estructura de LRDF. 

 En realitat la LRDF no seria un aflorament rocós regular sinó amb algunes 
característiques singulars: 

 La	 major	 part	 de	 LRDF	 correspon	 a	 una	 plataforma	 rocosa	 que	 manté	 un	 rang 
batimètric aproximat entre 60 i 70 m, en una plataforma continental amb poc relleu 
i un pendent prou uniforme. Esta zona correspon a la zona A descrita en la Figura 
3.4. 

 A partir d'un moment, cap a l'Est, LRDF incrementa sobtadament de profunditat, 
en una àrea que aparentment no presenta marcats atalusses o parets rocoses 
verticals	(Zona	B). 

 La	 zona	 més	 profunda	 (Zona	 C),	 en	 un	 rang	 batimètric	 entre	 uns	 90	 i	 110	 m,	
presenta en principi un perfil irregular, incloent-hi xicotetes fondalades com “el clot 
dels Xopes” 

 Existeixen dos prolongacions en forma de crestes rocoses poc prominents, els 
Farallons,	que	s'estenen	considerablement	un	cap	al	NNW	(Zona	D)	i	un	altre	cap	
al S (Zona D). 
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La pràctica totalitat de LRDF pot considerar-se inscrita el quadrat definit per les 
coordenades	(ajustades	al	grau	de	longitud	o	latitud	més	pròxim)	de:	 

00º 16’ E 38º 40’ N 

00º 16’ E 38º 40’ N 

00º 23’ E 38º 47’ N 

00º 23’ E 38º 47’ N 

Això correspon a un quadrat de 7’ de longitud i de 7’ de latitud. 

 En les latituds en què localitza LDRF, un minut de longitud correspon 
aproximadament	a	1.451	m;	atés	que	un	minut	de	latitud	és	una	constant	equivalent	a	1.852	
m, la superfície del “rectangle” un minut de latitud per un de longitud en la zona correspon 
aproximadament	a	268,7	Ha	o	2,69	km². 

 
Figura 3.5. Quadrat de 7’ de longitud i de 7’ de latitud en què, d'acord amb el present informe, 
quedaria inscrita la pràctica totalitat de LRDF. 
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característiques singulars: 

 La	 major	 part	 de	 LRDF	 correspon	 a	 una	 plataforma	 rocosa	 que	 manté	 un	 rang 
batimètric aproximat entre 60 i 70 m, en una plataforma continental amb poc relleu 
i un pendent prou uniforme. Esta zona correspon a la zona A descrita en la Figura 
3.4. 

 A partir d'un moment, cap a l'Est, LRDF incrementa sobtadament de profunditat, 
en una àrea que aparentment no presenta marcats atalusses o parets rocoses 
verticals	(Zona	B). 

 La	 zona	 més	 profunda	 (Zona	 C),	 en	 un	 rang	 batimètric	 entre	 uns	 90	 i	 110	 m,	
presenta en principi un perfil irregular, incloent-hi xicotetes fondalades com “el clot 
dels Xopes” 

 Existeixen dos prolongacions en forma de crestes rocoses poc prominents, els 
Farallons,	que	s'estenen	considerablement	un	cap	al	NNW	(Zona	D)	i	un	altre	cap	
al S (Zona D). 
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La pràctica totalitat de LRDF pot considerar-se inscrita el quadrat definit per les 
coordenades	(ajustades	al	grau	de	longitud	o	latitud	més	pròxim)	de:	 

00º 16’ E 38º 40’ N 

00º 16’ E 38º 40’ N 

00º 23’ E 38º 47’ N 

00º 23’ E 38º 47’ N 

Això correspon a un quadrat de 7’ de longitud i de 7’ de latitud. 

 En les latituds en què localitza LDRF, un minut de longitud correspon 
aproximadament	a	1.451	m;	atés	que	un	minut	de	latitud	és	una	constant	equivalent	a	1.852	
m, la superfície del “rectangle” un minut de latitud per un de longitud en la zona correspon 
aproximadament	a	268,7	Ha	o	2,69	km². 

 
Figura 3.5. Quadrat de 7’ de longitud i de 7’ de latitud en què, d'acord amb el present informe, 
quedaria inscrita la pràctica totalitat de LRDF. 
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3.2. Inventari d'espècies 

           En la Taula 1 es presenta l'inventari d'espècies identificades en la zona de LRDF. En 
ella s'indica: 

 La procedència de la informació: observacions en barques de pesca / fotografies o 
vídeos submarins 

 La abundància relativa, valorada d'una manera subjectiva (-: absent o no	trobat;	+:	
present;	++:	abundant)	en	cada	un	de	les	metodologies empleades. 

           Respecte al fet de que algunes espècies es consideren com comercials (“1”), com a 
descart de pesca (“6”), o a vegades s'incloguen en ambdós grups (“3”) açò últim es pot 
deure	almenys	a	dos	qüestions: 

 la espècie pot ser considerada com d’interès comercial pels pescadors de la zona, 
segons un criteri propi, segons la seua abundància o segons la seua talla  

 a menut si els exemplars són trobats en mal estat són descartats encara que com a 
espècie siguen potencialment comercials. 

  

Taula 3.1. Inventari d'espècies trobades en la zona de LRDF durant els treballs realitzats per al 
present informe. S'indica per a cada espècie l'abundància observada (“-“: no observada; “+”: 
present; “++” freqüent o abundant”) tant en les pesques comercials com en la imatges 
obtingudes per mitjà de tècniques de vídeo o de fotografia (V/F). L'ús de les espècie durant la 
pesques s'ha categoritzat com “1”: comercial; “6”: no comercial o descart; “3”: ús comercial 
variable, sovint dependent de l'estat de l'exemplar (veure explicació en el text). Es fa referència 
així mateix a algunes de les Figures en què es mostren imatges de l'espècie en el present 
informe. 

 

Grup Pesca Imatge 
Espècie Abund. Ús V/F 
Esponges    
Axinella damicornis + 6 - 
    
Cnidaris    
Paramuricea clavata ++ 6 + 
Parazoanthus axinellae (sobre Axinella 
damicornis) 

++ 6 - 

Pennatula rubra ++ 6 - 
Dendrophyllia ramea + 6 - 
    
Echiuridae    
Bonellia viridis + 1 ++ 
    
Mol·luscos    
Cefalòpodes    
Octopus vulgaris + 3 + 
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 Por últim hi ha una zona àmplia amb relleu molt poc pronunciat (Zona F) que 
sovint	inclús	no	és	considerada	pels	pescadors	locals	com	corresponent	a	LRDF.	 

 

A 

 
B 

 
C 

 

 

Figura 3.5. Algunes representacions de 
LRDF	en	visió	3D	a	partir	del	MDT	elaborat. 
A:	 visió	 zenital;	 B:	 visió	 des	 del	 SSE;	 C: 
Imatge anterior, a la que s'incorporen amb 
fins descriptius les zones establides en la 
Figura 3.4. 
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Tabla 3.1. (continuació). Inventari d’espècies trobades a la zona de LRDF 

Zeus faber + 6 - 
Trachurus sp. + 3 - 
Pagellus erythrinus + 3 + 
Pagrus pagrus + 3 + 
Conger conger + 3 ++ 
Muraena helena + 3 ++ 
Lophius piscatorius + 3 - 
Carapus acus + 6 - 
Scorpaena scrofa +++ 1 - 
Mola mola + 6 - 
Soleidae indet. + 3 - 

 

 

En total s'han identificat fins al moment un total de 46 espècies en els fons de 
LRDF (Taula	3.1).	El	grup	més	abundant	és	el	dels	peixos,	amb	un	total	de	15	espècies	(1	
condricti i 14 osteíctios). 

           En les Figures 3.6 a 3.8 es presenten diversos exemples de les espècies 
inventariades. En la Figura 3.6 s'inclouen observacions d'espècies comercials capturats per 
barques de pesca artesanals durant el present estudi. En la Figura 3.7 s'inclouen altres 
espècies de captures accidentals o descarts a bord de barques de pesca comercials.  

Per la seua banda en la Figura 3.8 es presenten imatges obtingudes de vídeos 
obtinguts en les diverses prospeccions del fons.   

           Siga com siga cal assenyalar que este inventari representa una primera aportació 
contrastada de les espècies presents en la zona i que futurs estudis hauran de poder 
permetre ampliar-ho	amb	facilitat.	Açò	és	així	perquè: 

 No s'han realitzat mostrejos específics de recol·lecció de fauna bentònica: la 
realització de mostrejos científics amb tècniques per a l'estudi de la fauna suprabentònica 
(que viu al fons però sobre ell) i endobentónica (espècies que viu habitualment soterrat en 
els fons) i l'estudi en particular dels distints grups d'invertebrats hauria permès d'ampliar 
amb facilitat l'inventari faunístic per als fons de LRDF.  

El nombre de prospeccions mitjançant tècniques de vídeo així com d'embarcaments 
ha sigut limitat.  

           Siga com siga la informació obtinguda es considera suficient i adient als objectes 
del present informe. 
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Tabla 3.1. (continuació). Inventari d’espècies trobades a la zona de LRDF 

Bivalvos    
Neopycnodonte cochlear +++ 6 +++ 
Pteria hirundo ++ 6 ++ 
    
Equinodermos    
Asteroidea    
Echinaster (Echinaster) sepositus  +++ 6 ++ 
Coscinasterias tenuispina + 6  
    
Holoturiodeos    
Parastichopus regalis ++ 6 - 
    
Echinoideos    
Echinus melo ++ 6 ++ 
Gracilechinus acutus + 6 +? 
Stylocidaris affinis + 6 + 
    
Ofiuroideos    
Astrospartus mediterraneus ++ 6 - 
    
Crustáceos    
Palinurus elephas +++ 1 - 
Homarus gammarus ++ 1 - 
Calappa granulata ++ 6 - 
Inachus thoracicus + 6 - 
Liocarcinus depurator  + 6 - 
Pisa armata  + 6 - 
Macropodia longipes  + 6 - 
Maja crispata  + 6 - 
Munida rugosa  + 6 - 
Pisa armata + 6 - 
    
Briozoos    
Reteporella beaniana  + 6 - 
    
Ascidias    
Halocynthia papillosa + 6 + 
Didemnum coriaceum  + 6 - 
Didemnum fulgens + 6 - 
Phallusia fumigata ++ 6 - 
    
Peces    
Scyliorhinus canicula + 6 ++ 
Dentex dentex + 3 - 
Spondyliosoma cantharus + 3 ++ 
Sciaena umbra + 3 - 
Phycis phycis + 3 - 
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Figura 3.6.  Imatges d'algunes espècies comercials sobre LRDF. Veure explicació posterior. 

 

 

Figura 3.6.  Imatges d'algunes espècies comercials capturades sobre LRDF per mitjà d'arts 
d'enmallament. A: Exemplar de Palinurus elephas, acabat de capturar i embolicat en la xarxa. 
B: grup de Palinurus elephas, resultat parcial d'una fornada de pesca per part d'un embarcació 
de	 pesca	 artesanal;	 C: Exemplar d'Hommarus gammarus;	 D: Exemplar de H. gammarus 
depredat probablement per un polp Octopus vuilagris i que per tant passa de ser un exemplar 
comercial a un de descart. E. Scorpaena scrofa, exemplar	viu	mentres	és	desenmallat. F. Grup 
d'exemplars de vius de S. scrofa en	un	tanc	amb	aigua	corrent,	després	de	la	seua	captura.	G. 
Exemplar de la mateixa espècie, S. scrofa, mort i depredat probablement per crustacis 
carronyers. H. Exemplar de Zeus faber. 

 

30 

 

 

 



31 

 

Figura 3.6.  Imatges d'algunes espècies comercials sobre LRDF. Veure explicació posterior. 

 

 

Figura 3.6.  Imatges d'algunes espècies comercials capturades sobre LRDF per mitjà d'arts 
d'enmallament. A: Exemplar de Palinurus elephas, acabat de capturar i embolicat en la xarxa. 
B: grup de Palinurus elephas, resultat parcial d'una fornada de pesca per part d'un embarcació 
de	 pesca	 artesanal;	 C: Exemplar d'Hommarus gammarus;	 D: Exemplar de H. gammarus 
depredat probablement per un polp Octopus vuilagris i que per tant passa de ser un exemplar 
comercial a un de descart. E. Scorpaena scrofa, exemplar	viu	mentres	és	desenmallat. F. Grup 
d'exemplars de vius de S. scrofa en	un	tanc	amb	aigua	corrent,	després	de	la	seua	captura.	G. 
Exemplar de la mateixa espècie, S. scrofa, mort i depredat probablement per crustacis 
carronyers. H. Exemplar de Zeus faber. 

 

30 

 

 

 



33 

 

 
 

Figura 3.7.(continuació). Imatges de descarts de pesca sobre LRDF. Veure posteriorment. 
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Figura 3.7. Imatges de descarts de pesca sobre LRDF. Veure posteriorment. 
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Figura 3.7.(continuació). Imatges de descarts de pesca sobre LRDF. Veure posteriorment. 
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Figura 3.7. Imatges de descarts de pesca sobre LRDF. Veure posteriorment. 
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Figura 3.8. Exemples d'algunes espècies identificades a partir de les filmacions de vídeo, 
juntament amb el seu entorn. Entre claudàtors s'indica el punt de mostreig, la informació 
s'aporta	en	l'Annex	I.	A:	[a	B4]	Un	congre	(Conger conger) s'apropa al esquer. El llast es troba 
a un fons amb nombrosos concrecionaments, recoberts per rodofícies i alguns invertebrats 
sèssils.	B:	[a	B4]	Exemplar	de	gatet (Scyliorhinus canicula) (cercle vermell) en les proximitats 
del llast i de l'esquer. S'observen algunes roques (a dalt-centre i avall-esquerra). El sediment 
sembla	més	 un	 fons	 detrític	 que	 un	 fangós.	C:	 [a	V6]	 un	 exemplar	 d'eriçó,	 possiblament	 un	
Gracilechinus acutus sobre	una	roca	en	un	entorn	de	superfície	fangosa.	D:	[a	B4]	Una	morena	
(Muraena helena) s'apropa al esquer mentre ronden diversos espàrids, possiblement xopes 
(Spondyliosoma cantharus). S'observa clarament la probòscide negra d'una femella de Bonellia 
viridis.	Fons	rocosos	baixos	o	amb	concrecionamientos,	coberts	de	rodofícies.	E:	[en	B6]	Dos	
crancs (cercles vermells), possiblement Galatheidae obren les seves pinces i aixequen el seu 
cos cap a la llum de la càmera. A la dreta s'observa un petit aflorament rocós amb l'esponja 
Axinella polypoides al costat d'un gorgoniari. F: [a V3] Un exemplar de l’ascidia Halocynthia 
papillosa sobre	una	roca	elevada	i	poc	enfangada.	Sobre	la	superfície	rocosa	s'observen	també	
altres invertebrats sèssils, entre ells diverses espècies d'esponges. 
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Figura 3.7. Algunes de les espècies observades en els descartes de pesca sobre LRDF. A: exemple d'alguns 
invertebrats capturats en un tresmall en	una	jornada	de	pesca;	destaca	la	presència	de	diversos	exemplars	de	
la gorgònia Paramuricea clavata,	 B:	 exemplar	 de	 l'ascidia	 Phallusia mammillata adherida a alguns 
concrecionamientos de mol·luscos (principalment Neopycnodonte cochlear). C: Concrecionament del 
mol·lusc Neopycnodonte cochlear, molt comú en LRDF i molt sovint capturat per les art d'emmmallament. 
D: Colònia de Pennatula rubra. E: Exemplar d'Echinus melo. F: Exemplars identificats temptativament com 
Gracilechinus acutus. G: Tros d'una colònia de Dendrophyllia ramea. H: Exemplar de Parastichopus regalis. 
I: Femella de Bonellia viridis parcialment,  amagada	en	un	concrecionament	rocós,	mostrant	només	la	seua	
probòscide. J: Ascidia Axinella damicornis, amb pòlips de l'antozou Parazoanthus axinellae. K: Exemplar de 
Carapus acus, comensal habitual d'algunes espècies d'holotúries. L: Estrela de mar Echinastes sepositus, 
molt	comú	en	la	zona:	M i N: Exemplar de l’ ofiuroïdeu Astrospartus mediterraneus. O: Colònia d'Axinella 
polypoides. P: Exemplar de Calappa granulata;	 Q:	 Exemplar	 d'Inachus thoracicus;	 R:	 Exemplar	 de	
Liocarcinus depurator. S: Exemplar de Maja crispata. T: Exemplar de Macropodia longipes. U: Exemplar 
de Munida rugosa. V: Exemplar de Pisa armata. Els exemplars de la Q a la V van ser fotografiats i 
identificats	per	Uxue	Urkia. 
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Figura 3.8. Exemples d'algunes espècies identificades a partir de les filmacions de vídeo, juntament amb el 
seu	 entorn	 (continuació).	 M:	 [a	 V3]	 Exemplar	 d'estrella	 de	 mar,	 probablement	 Coscinasterias tenuispina 
(cercle vermell). N: [a V4] Exemplar de Stylocidaris affinis sobre una plataforma rocosa, pràcticament sense 
recobriment	ni	algal	ni	d'invertebrats	sèssils.	O:	[a	B5]	Un	pop	de	roca	(Octopus vulgaris) al costat del llast i 
l'esquer. Fons reblits de sediment amb nombrosos concrecionamientos (dreta) de Neopycnodonte cochlear. P: 
[a	B5]	Congre	(Conger conger) dirigint-se al esquer situat al costat del llast. 

 

 

3.3. Caracterització bionòmica 

Les dades disponibles per a la caracterització bionòmica de la LRDF són 
relativament escasses, almenys per a la descripció d'una distribució detallada. De qualsevol 
manera, aquest fet no constituïa un dels objectius del projecte. 

Tot i això tant l'inventari d'espècies com nombroses de les observacions realitzades 
i dades adquirides permeten proporcionar una caracterització general de LRDF per a les 
finalitats d'aquest projecte. 

 

3.3.1. Substrats durs sobre LRDF 

 Les	 imatges	 obtingudes	 per	 les	 diferents	 tècniques	 de	 vídeo	 (Figura	 3.9;	 veure	
també	algunes	 imatges	de	 la	Figura	3.8)	mostren	en	general	zones de substrat rocós poc 
prominent,	en	la	majoria	dels	casos	amb	un	relleu	menys	conspicu	i	més	reduït	del	que	es	
podria esperar per l'orografia que presenta la informació batimètrica obtinguda. 
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Figura 3.8. Exemples d'algunes espècies identificades a partir de les filmacions de vídeo, juntament amb el 
seu	entorn	(continuació).	G:	[en	B6]	Colònies	d'Axinella polypoides (a dalt-esquerra i baix dreta) juntament 
amb alguns gorgoniaris (centre). H: [a V3] Recobriment de la roca amb nombroses espècies sèssils de 
diversos grups com esponges, ascídies, algues calcàries, ... I: [a V3] Detall de la imatge H, en la qual es 
destaca l’ascídia Halocynthia papillosa. J: [a V3] Detall de la imatge H, en la qual s'observen parcialment 
dos crancs d'espècie no identificada. K: [a V3] Exemplar d'eriçó Echinus melo, sobre fons rocosos poc 
prominents o concrecionamientos de bivalves. L: [a V3] Exemplar d'estrella de mar Echinaster sepositus. 
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Figura 3.9. Exemples d'algunes imatges obtingudes en els fons de LRDF, on es pot apreciar 
visualment alguns aspectes de les seves comunitats bentòniques. Entre claudàtors s'indica el 
punt de mostreig, la informació	s'aporta	en	l'Annex	I	A:	[a	B1]	Fons	aparentment	sedimentaris,	
amb concrecionaments del bivalve Neopycnodonte cochlear sobre els quals s'han fixat espècies 
de gorgònies, entre elles Paramuricea clavata.	 B:	 [a	 B2]	 Fons	 sedimentaris,	 aparentment	
fangosos, amb dos exemplars d'estrella de mar probablement Echinaster sepositus.	C:	 [a	B3]	
Fons amb aspecte sedimentari, amb nombrosos orificis en el substrat en forma de "cràters", el 
que indica la presència d'una important fauna endobentònica (soterrada). Sobre ells, un congre 
(Conger conger)	s'apropa	al	esquer.	D:	[a	B4]	Fons	rocosos	baixos	o	amb	concrecionaments, 
coberts de rodofícies. S'observa la probòscide negra d'una femella de Bonellia viridis.	E:	[a	B4]	
Fons reblits de sediment amb nombrosos concrecionamientos (dreta) de Neopycnodonte 
cochlear. F: [a V4] Al costat de fons coberts de sediment, plataforma rocosa d'escassa alçada 
pràcticament	 sense	 recobriment	 ni	 algal	 ni	 d'invertebrats	 sèssils;	 amb	 un	 exemplar	 de	
Stylocidaris affinis. 
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En la major part dels cas s'observen petites superfícies de substrats durs emergint 
del fang, sobre les que sovint es troben fixats alguns gorgoniaris i altres invertebrats 
sèssils. 

 Alguns d'aquestes superfícies es tracta d'concrecionaments del mol·lusc bivalve 
Neopycnodonte cochlear (per exemple Figura	3.7.C;	3.9.E). Aquest ostreid (de la família 
Griphidae)	 és	 comú	 en	 fons	 circalitorals sobre fons de roca o de terregall i sembla ser 
particularment abundant en diverses zones de LRDF. És destacable el fet que per als 
pescadors locals de tresmall pot ser una espècie molt enutjosa: les xarxes tendeixen a 
enganxar grups d'exemplars i la vora de les seves conquilles, fina i tallant, fa que la 
"neteja" de les xarxes requereixi bastant esforç. Curiosament molts pescadors locals tenen 
la creença que la seva presència seria el resultat de l'efecte d'arts d'arrossegament sobre la 
zona, la ruptura per part del material rocós de LRDF i que aquest "cascarillo" es deuría per 
tant a aquesta activitat pesquera, que de ser cert, podria considerar-se com legalment 
irregular. En realitat la presència de N. cochlear pot considerar completament natural a la 
zona. Encara que en principi necessita d'un substrat dur sobre el qual fixar-se, sembla 
tindre una tolerància gran a l’enfangament. Aquest seria el motiu pel qual moltes de les 
imatges obtingudes de LRDF, la part que emergeix sobre la roca pràcticament enfangada 
correspon precisament a concrecionaments d'aquesta espècie i sobre ells se situen 
nombrosos organisme sèssils, entre ells alguns gorgoniaris. Aquests concrecionaments són 
sovint la base en la qual es fixen dives espècies de gorgònies (p. e. Figura 3.9.A;	3.9.E). 

 En altres casos s'observen roques en forma de plataformes rocoses amb escàs relleu, 
lloses	 i	grups	de	 roques	més	o	menys	aïllades, poc prominents respecte del fons limítrof 
recobert de sediment. Sobre algunes d'aquestes superfícies rocoses s'observen sovint 
diverses espècies sèssils, principalment gorgoniaris i esponges. Entre els primers, cal 
destacar la presència comuna de Paramuricea clavata, característica de fons circalitorals, i 
possiblement (encara que no identificada amb seguretat) de Savalia savaglia, juntament 
amb altres espècies (p. e. Figura	 3.9.G;	 3.9.H;	 3.9.S.).	 Entre	 les	 esponges,	 destaca	 la	
presència comuna d'espècies de Axinella, particularment conspícua i identificable Axinella 
polypoides (p. e. Figura	3.8.G;	3.9.H). 

 És de destacar, però, que en altres casos aquestes roques poc prominents respecte 
del fons presenten una cobertura d'invertebrats sèssils mínima. Això s'ha observat en molts 
dels punts mostrejats mitjançant vídeo al llarg de LRDF (p. e. Figura	3.9.F;	3.9.M;	3.9.N;	
3.9.Q;	3.9.R;	3.9.S;	3.9.X;	3.9.I). 

 No	obstant	això	en	els	dos	casos	anteriors	sobre	la	superfície	rocosa	és	relativament	
comú trobar alguns invertebrats bentònics característics o comuns del pis circalitoral, com 
l'holotúria Parastichopus regalis, els eriçons Echinus spp. i Stylocidaris affinis, l'estrella de 
mar d'ampli rang batimètric Echinaster sepositus o el equiúrid Bonellia viridis. 

En altres nombrosos punts mostrejats mitjançant vídeo "dins del perímetre" de 
LRDF s'observen fons aparentment sedimentaris, que en principi constituirien un 
recobriment de sorres-fangoses o fangs, sobre la pròpia formació rocosa (p.e. Figura	3.9.B;	
3.9.C;	3.9.A;	3.9.V).	Al	alguns	casos	s'observen nombrosos orificis en el substrat, en forma  
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Figura 3.9. (continuació). Exemples d'algunes imatges obtingudes en els fons de LRDF, on es 
pot	apreciar	visualment	alguns	aspectes	de	les	seves	comunitats	bentòniques.	M:	[a	V3]	Fons	
rocosos poc	 prominents	 i	 escassetat	 de	 recobriment	 d'invertebrats	 sèssils;	 un	 exemplar	 de	
l'estrella de mar Echinaster sepositus. N: [a V3] Semblant a Figura anterior, s'observa una 
ampolla de vidre buida en el fons. O i P: [a V3] Fons rocosos d'escassa alçada (al voltant de 0,5 
m) amb recobriment d'algues calcàries característiques de la comunitat de coral·ligen així com 
altres invertebrats com esponges i briozous. Q [en V4] Roques arrodonides i plataformes, amb 
escàs recobriment d'invertebrats sèssils. 
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Figura 3.9. (continuació). Exemples d'algunes imatges obtingudes en els fons de LRDF, on es 
pot	apreciar	visualment	alguns	aspectes	de	les	seves	comunitats	bentòniques.	G:	[en	B6]	Petits	
afloraments rocosos poc	prominents	entre	 fons	 sedimentaris;	 sobre	ells,	 colònies	de l'esponja 
Axinella polypoides. H: [a V1] Fons rocosos poc prominents, amb nombrosos gorgoniaris. I: [a 
V3]	 Escarp	 rocós	 de	més	 d'un metre d'alçada. J: [a V3] Roca immediatament superior a la 
Figura I, sense cobertura de sediments i mostrant el recobriment amb nombroses espècies 
sèssils de diversos grups com esponges, ascídeis, algues calcàries, ... K: [a V3] Zona de roca al 
costat de les figures I i J, amb recobriment de algues calcàries típiques de la comunitat de 
"coral·ligen". L: [a V3] Fons rocosos poc prominents, amb escassa cobertura d'invertebrats 
sèssils. 
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"coral·ligen". L: [a V3] Fons rocosos poc prominents, amb escassa cobertura d'invertebrats 
sèssils. 
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de "cràters", el	 que	 indica	 la	 presència	 d'una	 important	 fauna	 endobentònica	 (és	 a	 dir,	
soterrada) (p. e. Figura	 3.9.C)	 encara	 que	 en	 altres	 això	 no	 és	 tan	 evident.	 En	 aquestes	
zones la macrofauna bentònica	és	menys	abundant	i	destaca	sobretot	la	presència	d'algunes	
espècies com Echinaster sepositus o Echinus melo;	també	s'han	observat	alguns	crustacis	
decàpodes que no s'han pogut identificar amb seguretat a les imatges dels vídeos (Figura 
3.8.E). 

En realitat,	 al	 llarg	 de	 LRDF	 només	 en	 algunes	 imatges	 de	 determinats	 punts	
mostrejats	 durant	 el	 present	 estudi	 s'observen	 afloraments	 rocosos	 de	 més	 d'un	 metre	
d'alçada respecte al sediment circumdant i amb comunitats bentòniques sense enfangament 
evident (per exemple	 Figura	 3.9.I;	 3.9.J).	 Sobre	 aquests	 substrats,	 és	 on	 s'ha	 trobat	 una	
major diversitat, incloent de diversos gorgoniaris, l’ascidia Halocynthia papillosa i 
diverses esponges i briozous que no han pogut ser identificats a partir de les imatges de 
vídeo (Figura 3.8.H;	 3.8.I;	 3.8.	 J).	 També	 en	 aquests	 enclavaments	 s'han	 pogut	 trobar	
rodofícies típiques dels fons circalitorals que caracteritzarien la comunitat del "coral·ligen" 
(Figura 3.9.K). 

 D'altra banda l'obtenció d'algunes espècies com descarti de l'activitat pesquera amb 
arts d'emmallament, en particular l'obtenció de nombrosos exemplars del gorgoniari 
Paramuricea clavata (Figura 3.7.a), de les esponges Axinella damicornis i A. polypoides 
(Figura	 3.7J	 .;	 3.7.O),	 alguna	 mostra	 del	 corall	 Dendrophyllia ramea (Figura 3.7.G), 
aporten indicis de l'existència, com a mínim "potencial" de comunitats de coral·ligen ben 
desenvolupades, que, com es discuteix posteriorment, poden estar molt influïdes i 
degradades deguda a l'activitat pesquera. 

 

3.3.2. Fons de substrats solts sobre la superfície de LRDF (dragatges) 

A la Taula 3.1 es presenta informació sobre dragatges realitzats a l'entorn de LRDF 
durant	una	campanya	de	mostreig	per	part	de	la	SGP	en	2015.	En	ell	s'han	inclòs	només	els	
compresos dins del perímetre rectangular de 7 'de longitud per 7' de longitud assenyalat a 
la Figura 3.5. 

Tot	i	que	la	realització	de	dragatges	no	és	a priori un mètode de mostreig adequat 
sobre	fons	rocosos,	és	de	destacar	que	almenys	10	d'aquests	dragatges	es	van	realitzar	dins	
el perímetre del que, d'acord amb la Figura 3.4, es pot considera com LRDF. En tots 
aquests dragatges, sempre d'acord amb la informació proporcionada per la SGP, l'obtenció 
de sediment es va obtenir de manera positiva. 

La informació proporcionada per la SGP per a	aquests	dragatges	és	molt	bàsica,	ja	
que pel que sembla, en el moment de proporcionar-la, tot just s'havia registrat i s'havia fet 
una granulometria bàsica. De totes maneres poden obtenir alguna informació interessant. 

 la Figura 3.10 es presenten les imatges d'aquells referits a l'entorn immediat de 
LRDF. A excepció d'un punt (DS-295;	descrit	com	una	"sorra	mitjana"	i	un	percentatge	de	
fang	del	26%),	 en  tots  els  altres  mostrejos  el sediment  obtingut  era  majoritàriament  
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Figura 3.9. (continuació). Exemples d'algunes imatges obtingudes en els fons de LRDF, on es 
pot apreciar visualment alguns aspectes de les seves comunitats bentòniques. S: [a V4] 
Plataforma rocosa poc prominent. Destaca la pràctica absència de cobertura d'invertebrats 
sèssils, a excepció d'una gorgònia groga i el que sembla una gorgònia blanca (possiblement 
Eunicella sp.). T: [a V5] Fons aparentment sedimentaris fangosos. O: [a V6] Xicotetes lloses 
rocoses sobre fons sedimentaris fangosos. V: [a V6] Zona pròxima a la Figura U, en què el 
sediment sembla presentar restes de biodetritics. X: [en V7] Xicotets afloraments rocosos poc 
prominents entre fons sedimentaris majoritàriament fangosos. I: [en V7] Amb característiques 
semblants a la Figura anterior, es mostra a la dreta la presència d'un xicotet calamar. 
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de "cràters", el	 que	 indica	 la	 presència	 d'una	 important	 fauna	 endobentònica	 (és	 a	 dir,	
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Figura 3.10. Imatges del resultat d'alguns dragatges realitzats per la SGP sobre punts de 
LRDF. Imatges proporcionades per la SGP. 
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Taula 3.1. Dades i descripció dels dragatges realitzats per la SGP en el quadrat en què s'inscriu 
LRDF d'acord amb la Figura 3.5. Totes les dades, excepte la descripció de la "Zona" 
corresponen als proporcionats per la SGP i que es citen en els arxius corresponents a la Carpeta 
">>	Informe	LRDF	IROX	oct2018	>>	Carpeta	SGP".	En	negreta	es	destaquen	els	dragatges	
realitzats sobre LRDF (en el sentit definit a la Figura 3.4). 

Codi  Coordenades Data Prof. Descripció Granulometría Zona 
mostra   (m)  %	

Graves 
%	

Arenes 
%	

Fang 
 

DS-292 38° 43.7515' N  
00° 16.6304' E 

24-03-15 63 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 43,77 56,24 Entorn W 

DS-295 38° 42.7470' N  
00° 18.8938' E 

24-03-15 68 Fondo mal clasificado. 
ARENA MEDIA 

0 73,71 26,29 LRDF-F 

DS-298 38° 41.8900' N  
00° 17.9012' E 

24-03-15 70 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 54,35 45,66 LRDF-F 

DS-299 38° 41.3732' N  
00° 17.2931' E 

24-03-15 66 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 52,63 47,36 LRDF-F 

DS-300 38° 40.9141' N  
00° 16.3459' E 

24-03-15 63 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 42,73 57,29 LRDF-F 

DS-316 38° 41.9541' N  
00° 15.9091' E 

24-03-15 59 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 46,98 53,02 Entorn W 

DS-318 38° 42.8636' N  
00° 15.9718' E 

24-03-15 58 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 50,83 49,18 Entorn W 

DS-399 38° 46.1369' N  
00° 15.8681' E 

03-04-15 65 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 44,50 55,49 Zona al 
NW 

DS-400 38° 44.5988' N  
00° 18.0989' E 

03-04-15 67 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 59,46 40,56 LRDF-A 

DS-401 38° 42.8550' N  
00° 19.5038' E 

03-04-15 79 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 38,77 61,23 LRDF-F 

DS-402 38° 41.9696' N  
00° 19.6517' E 

03-04-15 83 LIMO 0 32,29 67,71 Reclau de 
Garbí 

DS-403 38° 41.2816' N  
00° 18.6665' E 

03-04-15 79 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 35,11 64,88 Entono S 

DS-413 38° 40.8957' N  
00° 20.2953' E 

03-04-15 88 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 41,57 58,43 Entono S 

DS-414 38° 40.8731' N  
00° 21.6453' E 

03-04-15 98 LIMO 0 28,49 71,51 LRDF-E 

DS-415 38° 42.6436' N  
00° 20.7200' E 

03-04-15 91 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 37,01 62,98 Reclau de 
Garbí 

DS-416 38° 43.4911' N  
00° 21.1769' E 

03-04-15 94 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 46,53 53,45 LRDF-E 

DS-417 38° 43.7319' N  
00° 20.6562' E 

03-04-15 91 LIMO 0 32,01 68,00 LRDF-F 

DS-418 38° 44.4274' N  
00° 19.9431' E 

03-04-15 68 Fondo mal clasificado. 
LIMO 

0 64,92 35,06 LRDF-A 

DS-419 38° 45.4708' N  
00° 19.0275' E 

03-04-15 80 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 38,18 61,82 Reclau de 
Llevant 

DS-420 38° 46.4224' N  
00° 18.3475' E 

03-04-15 80 Fondo mal clasificado. 
También AF. LIMO 

0 43,97 56,04 LRDF-D 
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Figura 3.10. Imatges del resultat d'alguns dragatges realitzats per la SGP sobre punts de 
LRDF. Imatges proporcionades per la SGP. 

 

compost	per	fang,	en	general,	superior	al	50%	de	la	fracció	de	sediment	(encara	que	amb	
una	variabilitat	en	el	percentatge	entre	35%	i	el	70%,	Taula	3.1). 

La inspecció directa mitjançant imatges de vídeo en principi aporta una informació 
molt limitada. No obstant això, com s'observa en diversos enregistraments (veure carpeta 
">>	 Informe	 LRDF	 IROX	 oct2018	 >>	 Carpeta	 Videos")	 moltes	 superfícies	 de	 LRDF	
presenten una component de fangs elevada. Únicament en alguns punts, el fang presenta un 
aspecte d'estar barrejat amb graves o components típiques de fons detrítics (p. e. Figura 
3.9.V). 
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 La "Lista patrón de los tipos de Hábitats Marinos presentes en España ", en una 
classificació jerarquitzada (recollida en la Resolución de 22 de marzo de 2013, de 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar). 

 L'elaboració d'una “Guía interpretativa” del “Inventario español de hábitats 
marinos” (Templado et al., 2012). 

 Evidentment tots els treballs citats anteriorment tenen molts aspectes en comú. Cal 
destacar que mentre en les obres clàssiques citades es tendeix a parlar de "comunitats", en 
les	 més	 recents	 desenvolupades	 per	 l'administració	 s'utilitza	 per	 al	 mateix	 concepte	 el	
terme "hàbitats", sent en principi equivalent. 

En el present apartat es fan servir els termes inclosos en els treballs actuals del 
IEHEM. 

 

En	conjunt	LRDF	és	un	aflorament	 rocós	d'una	àmplia	extensió	situat	en	un	rang	
batimètric, entre uns 55 i 110 m de profunditat, que a priori el situa al pis circalitoral. El 
circalitoral es caracteritza per ser una zona on	 la	 llum	 arriba	 molt	 atenuada,	 on	 només	
poden viure algues clarament esciàfiles i en les que de manera addicional, la temperatura 
tendeix	 a	 ser	 més	 constant	 que	 en	 la	 superfície	 i	 els	 corrents	 tenir	 una	 independència	
almenys relativa respecte al onatge superficial. Els principals factors que condicionen els 
hàbitats de fons que es poden trobar en un determinat enclavament són el tipus de substrat, 
rocós o de substrats solts, i la quantitat de llum que arriba (associat a la profunditat i a la 
transparència local de l'aigua) mentre que altres factors secundaris serien la presència de 
corrents (hidrodinamisme), les condicions de sedimentació (velocitat i composició),... 

 

D'acord amb la “Lista Patrón de los Hábitas Marinos presentes en España“ 
(Templado et al., 2012) LRDF pot correspondre de manera general al grup: 

0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros 

D'altra banda, part de la superfície de LRDF amb un elevat grau de sedimentació 
podria classificar-se parcialment en el grup: 

0304 Pisos Infralitoral y circalitoral sedimentarios 

A	aquest	 últim	grup	correspondria	 sens	dubte	 a	més	 l'entorn	de	LRDF,	 constituït	
per fons sedimentaris. 

 

El grup “0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros”, comprèn 
principalment dos subcategories de d'hàbitats: 

 030201 Roca circalitoral dominada por algas  

 030202 Roca circalitoral dominada por invertebrados 
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3.3.3. Altres comunitats de fons de substrats solts a l'entorn de LRDF 

 L'única informació disponible sobre els fons de substrats solts a l'entorn de LRDF 
procedeix dels dragatges abans esmentats (veure Taula 3.1). Les imatges corresponents a 
aquests	dragatges	s'inclouen	a	la	carpeta	de	material	addicional	(>>	Informe	LRDF	IROX	
oct2018	>>	Carpeta	SGP). 

De nou tots els punts presenten un percentatge de fang elevat, al voltant de o 
superior	 al	 50%.	Així	 i	 tot,	 la	 component	 d’arena és	 així	mateix	molt	 important.	 És	 de	
destacar l'absència de materials descrit com "graves" que, segons la metodologia emprada 
podria haver inclòs o no (i per tant ser indicatiu o no) de restes de petxines i un altre 
material detrític d'origen biològic. 

És de destacar d'altra banda que en cap dels punts de mostreig a l'entorn de LRDF 
s'han trobat indicis	de	la	comunitat	dels	fons	de	Maërl,	una	comunitat	que potencialment 
podria estar present pel rang de profunditat i que presenta un gran interès des del punt de 
vista científic i conservacionista. Aquesta comunitat hauria estat fàcilment identificable 
fins i tot amb una simple inspecció visual del sediment per la qual cosa no sembla 
probable, a falta de prospeccions posteriors, que pugan trobar-se al menys de manera 
extensa a la zona. 

 

3.3.4. Observacions bionómiques en el seu conjunt 

 La caracterització de comunitats bentòniques es pot realitzar en funció de diferents 
autors o obres de referència, que han anat evolucionant amb el temps. 

Hi	obres	clàssiques	com	els	treballs	de	Pérès	&	Picard	(1964)	o	Augier	(1982)	que	
estan entre els primer intents de caracteritzar i inventariar els tipus de "comunitats" 
bentòniques	en	el	Mar	Mediterrani. 

Durant les últimes dues dècades hi ha hagut un important esforç des de les 
administracions europees per a la caracterització de "comunitats" o "hàbitats", tant marines 
com	terrestres,	com	a	base	no	només	per	al	seu	estudi	sinó	per la seva gestió. En aquest 
sentit la classificació d'hàbitats d’EUNIS (European Nature Information System) 
(https://eunis.eea.europa.eu/) desenvolupada per la European Environment Agency va 
constituir una aposta per obtenir un inventari exhaustiu d'aquests, tant terrestres com 
marins. 

A Espanya des de l'Administració central es va plantejar a partir del que estableix la 
Ley 42/2007 “de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad” i el Real Decreto 556/2011 
“para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad” la 
elaboració del “Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos (IEHEM)”. 

Pel que fa als hàbitats, per a l'elaboració del “Inventario Español de Hábitats 
Marinos (IEHM)”, els dos primers elements que s'han desenvolupat fins a la data i que han 
de servir per a treballs posteriors són: 
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 La "Lista patrón de los tipos de Hábitats Marinos presentes en España ", en una 
classificació jerarquitzada (recollida en la Resolución de 22 de marzo de 2013, de 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar). 

 L'elaboració d'una “Guía interpretativa” del “Inventario español de hábitats 
marinos” (Templado et al., 2012). 

 Evidentment tots els treballs citats anteriorment tenen molts aspectes en comú. Cal 
destacar que mentre en les obres clàssiques citades es tendeix a parlar de "comunitats", en 
les	 més	 recents	 desenvolupades	 per	 l'administració	 s'utilitza	 per	 al	 mateix	 concepte	 el	
terme "hàbitats", sent en principi equivalent. 

En el present apartat es fan servir els termes inclosos en els treballs actuals del 
IEHEM. 

 

En	conjunt	LRDF	és	un	aflorament	 rocós	d'una	àmplia	extensió	situat	en	un	rang	
batimètric, entre uns 55 i 110 m de profunditat, que a priori el situa al pis circalitoral. El 
circalitoral es caracteritza per ser una zona on	 la	 llum	 arriba	 molt	 atenuada,	 on	 només	
poden viure algues clarament esciàfiles i en les que de manera addicional, la temperatura 
tendeix	 a	 ser	 més	 constant	 que	 en	 la	 superfície	 i	 els	 corrents	 tenir	 una	 independència	
almenys relativa respecte al onatge superficial. Els principals factors que condicionen els 
hàbitats de fons que es poden trobar en un determinat enclavament són el tipus de substrat, 
rocós o de substrats solts, i la quantitat de llum que arriba (associat a la profunditat i a la 
transparència local de l'aigua) mentre que altres factors secundaris serien la presència de 
corrents (hidrodinamisme), les condicions de sedimentació (velocitat i composició),... 

 

D'acord amb la “Lista Patrón de los Hábitas Marinos presentes en España“ 
(Templado et al., 2012) LRDF pot correspondre de manera general al grup: 

0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros 

D'altra banda, part de la superfície de LRDF amb un elevat grau de sedimentació 
podria classificar-se parcialment en el grup: 

0304 Pisos Infralitoral y circalitoral sedimentarios 

A	aquest	 últim	grup	correspondria	 sens	dubte	 a	més	 l'entorn	de	LRDF,	 constituït	
per fons sedimentaris. 

 

El grup “0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros”, comprèn 
principalment dos subcategories de d'hàbitats: 

 030201 Roca circalitoral dominada por algas  

 030202 Roca circalitoral dominada por invertebrados 
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3.3.3. Altres comunitats de fons de substrats solts a l'entorn de LRDF 

 L'única informació disponible sobre els fons de substrats solts a l'entorn de LRDF 
procedeix dels dragatges abans esmentats (veure Taula 3.1). Les imatges corresponents a 
aquests	dragatges	s'inclouen	a	la	carpeta	de	material	addicional	(>>	Informe	LRDF	IROX	
oct2018	>>	Carpeta	SGP). 

De nou tots els punts presenten un percentatge de fang elevat, al voltant de o 
superior	 al	 50%.	Així	 i	 tot,	 la	 component	 d’arena és	 així	mateix	molt	 important.	 És	 de	
destacar l'absència de materials descrit com "graves" que, segons la metodologia emprada 
podria haver inclòs o no (i per tant ser indicatiu o no) de restes de petxines i un altre 
material detrític d'origen biològic. 

És de destacar d'altra banda que en cap dels punts de mostreig a l'entorn de LRDF 
s'han trobat indicis	de	la	comunitat	dels	fons	de	Maërl,	una	comunitat	que potencialment 
podria estar present pel rang de profunditat i que presenta un gran interès des del punt de 
vista científic i conservacionista. Aquesta comunitat hauria estat fàcilment identificable 
fins i tot amb una simple inspecció visual del sediment per la qual cosa no sembla 
probable, a falta de prospeccions posteriors, que pugan trobar-se al menys de manera 
extensa a la zona. 

 

3.3.4. Observacions bionómiques en el seu conjunt 

 La caracterització de comunitats bentòniques es pot realitzar en funció de diferents 
autors o obres de referència, que han anat evolucionant amb el temps. 

Hi	obres	clàssiques	com	els	treballs	de	Pérès	&	Picard	(1964)	o	Augier	(1982)	que	
estan entre els primer intents de caracteritzar i inventariar els tipus de "comunitats" 
bentòniques	en	el	Mar	Mediterrani. 

Durant les últimes dues dècades hi ha hagut un important esforç des de les 
administracions europees per a la caracterització de "comunitats" o "hàbitats", tant marines 
com	terrestres,	com	a	base	no	només	per	al	seu	estudi	sinó	per la seva gestió. En aquest 
sentit la classificació d'hàbitats d’EUNIS (European Nature Information System) 
(https://eunis.eea.europa.eu/) desenvolupada per la European Environment Agency va 
constituir una aposta per obtenir un inventari exhaustiu d'aquests, tant terrestres com 
marins. 

A Espanya des de l'Administració central es va plantejar a partir del que estableix la 
Ley 42/2007 “de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad” i el Real Decreto 556/2011 
“para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad” la 
elaboració del “Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos (IEHEM)”. 

Pel que fa als hàbitats, per a l'elaboració del “Inventario Español de Hábitats 
Marinos (IEHM)”, els dos primers elements que s'han desenvolupat fins a la data i que han 
de servir per a treballs posteriors són: 
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En	 l'obra	 clàssica	 de	 Pérès	&	 Picard	 (1964)	 es	 destacava	 com	 la	 comunitat	 més	
complexa de la els fons rocosos circalitorals	de	la	Mediterrània	la	comunitat	denominada	
com "coral·ligen". Es tracta d'un conjunt comunitats o hàbitats en què abunden i poden 
arribar a un gran grau de desenvolupament determinades algues calcàries incrustants, 
principalment algues Coral·linàcees com Mesophyllum alternans, Lythophyllum 
frondosum, L. cabiochae o Neogoniolithon mamillosum i Escuamariàcees com 
Peyssonnelia spp. El creixement d'aquestes algues crea "bioconstruccions" que, a part de 
poder	cobrir	completament	el	substrat	 rocós,	pot	créixer en vertical fins a alguns metres. 
Les buits que queden entre aquestes bioconstruccions, juntament amb els invertebrats 
sèssils esciàfils amb esquelet calcari creen tot un seguit de microhàbitats que aporten una 
gran complexitat espacial i biodiversitat a aquestes comunitats. En la Lista patrón el 
"coral·ligen" comprèn 2 grups (“03020104 Coralígeno con dominancia de algas, sin 
fucales ni laminariales”; “03020225 Coralígeno con dominancia de invertebrados”) amb 
les seves respectives subagrupacions en cada cas. 

En LRDF a penes s'han pogut trobar evidències directes de la presència d'este grup 
d'hàbitats. Únicament en un dels punts prospectats per mitjà de vídeo (Figura 3.9.K), s'han 
observat algunes masses rellevant d'estes algues calcàries incrustants, encara que sense 
aconseguir una gran extensió. 

Una	 segona	 qüestió	 a	 destacar	 és	 que	 resulta	 difícil	 establir	 una	 caracterització	
bionòmica	 en	 una	 zona	 rocosa	 amb	 una	 pressió	 pesquera	 tan	 destacada	 com	 és	 LRDF	
(veure apartat 3.4). Així, gran part dels elements que caracteritzen aquests hàbitats rocosos 
són per espècies sèssils de la macrofauna (gorgoniarios, briozous, esponges, ...) que 
s'enganxen i són fàcilment arrencats per les arts d'emmallament que s'utilitzen en la 
pràctica totalitat de LRDF . L'observació de	 nombroses	 zones	 de	 roques	 gairebé	 sense	
recobriment d'invertebrats sèssils, fa pensar que es tracta en realitat d'hàbitats concrets però 
molt degradats per l'activitat pesquera. Per exemple, la inclusió temptativa de la comunitat 
“03020223 Roca circalitoral no concrecionada dominada por invertebrados” i en concret 
“0302022302 Roca circalitoral no concrecionada dominada por invertebrados con 
Paramuricea clavata” fa referència no tant a l'observació directa mitjançant tècniques de 
vídeo d'aquesta comunitat	 sinó	 del	 fet	 d'haver	 observat	 la	 captura	 freqüent	 d'aquesta	
gorgònia i, d'acord amb els pescadors locals, "en ocasions centenars en una sola línia de 
tresmall". 

En canvi no es pot atribuir a l'activitat pesquera el enfangament observat en 
nombroses zones de LRDF. Tot i que la presència de sediments pot ser variable en el 
temps i dependre la variabilitat en l'existència i velocitat de corrents de fons a la zona, tot 
sembla indicar que es tracta de comunitats exposades a un hidrodinamisme moderat o baix. 
Per tant les comunitats tipus “03020224 Roca circalitoral colmatada por sedimentos” es 
consideren ben representades i, en concret les “0302022402 Roca circalitoral colmatada 
por sedimentos con esponjas (Axinella spp., principalmente)” i “0302022403 Roca 
circalitoral colmatada por sedimentos con Dendrophyllia ramea”. 
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La	presència	de	macroalgues	és	mínima	en	les	observacions	realitzades	pel	que	pot	
considerar-se que la major part de LRDF estaria constituïdes per hàbitats corresponents al 
grup “030202 Roca circalitoral dominada por invertebrados”. 

 

Dins d'aquest grup, s'assenyalen a continuació els hàbitats que es considera poden 
trobar-se representats en LRDF a partir dels treballs realitzats: 

 03020216 Roca circalitoral dominada por invertebrados con Echinus spp. 

 03020223 Roca circalitoral no concrecionada dominada por invertebrados 

o 0302022302 Roca circalitoral no concrecionada dominada por 
invertebrados con Paramuricea clavata 

o 0302022312 Roca circalitoral no concrecionada dominada por 
invertebrados con Dendrophyllia ramea 

 03020224 Roca circalitoral colmatada por sedimentos. 

o 0302022402 Roca circalitoral colmatada por sedimentos con esponjas 
(Axinella spp., principalmente) 

o 0302022403 Roca circalitoral colmatada por sedimentos con Dendrophyllia 
ramea 

 03020225 Coralígeno con dominancia de invertebrados. 

o 0302022501 Coralígeno con Paramuricea clavata 

 03020226 Cimas rocosas de montes submarinos del piso circalitoral 

o 0302022601 Cimas rocosas de montes submarinos del piso circalitoral con 
coralígeno 

o 0302022602 Cimas rocosas de montes submarinos del piso circalitoral con 
concreciones coralígenas afectadas por sedimentación 

o 0302022603 Cimas rocosas de montes submarinos del piso circalitoral con 
Paramuricea clavata 

 03020229 Escarpes, paredes y laderas rocosas de elevaciones submarinas y cañones 
del piso circalitoral 

o 0302022901 Escarpes, paredes y laderas rocosas de elevaciones 
submarinas y cañones del piso circalitoral con antozoos (escleractinarios, 
gorgonias, antipatarios) 

o 0302022902 Escarpes, paredes y laderas rocosas de elevaciones 
submarinas y cañones del piso circalitoral con esponjas 

 

Cal assenyalar alguns aspectes. 
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En	 l'obra	 clàssica	 de	 Pérès	&	 Picard	 (1964)	 es	 destacava	 com	 la	 comunitat	 més	
complexa de la els fons rocosos circalitorals	de	la	Mediterrània	la	comunitat	denominada	
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Una	 segona	 qüestió	 a	 destacar	 és	 que	 resulta	 difícil	 establir	 una	 caracterització	
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són per espècies sèssils de la macrofauna (gorgoniarios, briozous, esponges, ...) que 
s'enganxen i són fàcilment arrencats per les arts d'emmallament que s'utilitzen en la 
pràctica totalitat de LRDF . L'observació de	 nombroses	 zones	 de	 roques	 gairebé	 sense	
recobriment d'invertebrats sèssils, fa pensar que es tracta en realitat d'hàbitats concrets però 
molt degradats per l'activitat pesquera. Per exemple, la inclusió temptativa de la comunitat 
“03020223 Roca circalitoral no concrecionada dominada por invertebrados” i en concret 
“0302022302 Roca circalitoral no concrecionada dominada por invertebrados con 
Paramuricea clavata” fa referència no tant a l'observació directa mitjançant tècniques de 
vídeo d'aquesta comunitat	 sinó	 del	 fet	 d'haver	 observat	 la	 captura	 freqüent	 d'aquesta	
gorgònia i, d'acord amb els pescadors locals, "en ocasions centenars en una sola línia de 
tresmall". 

En canvi no es pot atribuir a l'activitat pesquera el enfangament observat en 
nombroses zones de LRDF. Tot i que la presència de sediments pot ser variable en el 
temps i dependre la variabilitat en l'existència i velocitat de corrents de fons a la zona, tot 
sembla indicar que es tracta de comunitats exposades a un hidrodinamisme moderat o baix. 
Per tant les comunitats tipus “03020224 Roca circalitoral colmatada por sedimentos” es 
consideren ben representades i, en concret les “0302022402 Roca circalitoral colmatada 
por sedimentos con esponjas (Axinella spp., principalmente)” i “0302022403 Roca 
circalitoral colmatada por sedimentos con Dendrophyllia ramea”. 
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La	presència	de	macroalgues	és	mínima	en	les	observacions	realitzades	pel	que	pot	
considerar-se que la major part de LRDF estaria constituïdes per hàbitats corresponents al 
grup “030202 Roca circalitoral dominada por invertebrados”. 

 

Dins d'aquest grup, s'assenyalen a continuació els hàbitats que es considera poden 
trobar-se representats en LRDF a partir dels treballs realitzats: 

 03020216 Roca circalitoral dominada por invertebrados con Echinus spp. 

 03020223 Roca circalitoral no concrecionada dominada por invertebrados 

o 0302022302 Roca circalitoral no concrecionada dominada por 
invertebrados con Paramuricea clavata 
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Cal assenyalar alguns aspectes. 
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Aquestes mateixes consideracions poden fer-se	per	als	sectors	D	i	E,	si	bé	en	aquest	
cas es junten dos tipus d'activitat pesquera, ambdues erosives per a les comunitats de 
macrofauna	sèssil.	En	les	proximitats	més	immediates	del	nucli	de	LRDF	es	realitza	pesca	
amb	 arts	 d'emmallament	 mentre	 que	 en	 les	 més	 allunyades, aquests sectors serien 
escombrats habitualment per arts d'arrossegament (veure Apartat 3.4). 

El sector F per la seva banda, encara que per la topografia entenem que s'ha de 
considerar com a part de LRDF, els hàbitats presents han de correspondre al grup de 
“03020224 Roca circalitoral colmatada por sedimentos” i, a la pràctica, tenir una 
estructura semblant al d'hàbitats del grup "0304 Pisos Infralitoral i circalitoral 
sedimentaris". 

 

3.4. Activitat pesquera i influència humana en l'estructura de les comunitats 
bentòniques 

Sobre LRDF i el seu entorn s'ha concentrat tradicionalment una important activitat 
pesquera (Ros & Guallart,	en	premsa)	que,	en	part	es	manté	en	l'actualitat. 

Es pot considerar actualment que hi ha 3 modalitats de pesc d'activitat pesquera en 
LRDF o al seu entorn immediat. Aquestes serien: 

 Pesca de "arts menors" (principalment, arts d'emmallament de fons fixes, tipus 
tresmall o xarxa monofilament) 

 Pesca d'arrossegament de fons 

 Xambel i/o curricà de fons 

 

3.4.1. Pesca de "arts menors" (principalment, arts d'emmallament) 

En l'actualitat es realitza sobre LRDF una activitat pesquera localment important 
per	part	de	la	flota	de	"arts	menors"	d'alguns	ports	de	la	Marina	Alta,	en	particular	Dénia,	
Xàbia	i	Moraira. 

La	principal	modalitat	de	pesca	és	l'ús	d'arts	d'emmallament,	com	el	tresmall	o	les	
xarxes monofilament	de	fons.	El	seu	objectiu	principal	és	la	captura	de	la	llagosta	vermella	
(Palinurus elephas) i la escórpora (Scorpaena scrofa),	encara	que	també	es	capturen	altres	
espècies d'interès comercial. 

Durant	 el	 període	 d'estudi,	 amb	 els	 pescadors	 que	 s'ha	 tingut	 més	 contactes,	
d'embarcacions	 dels	 ports	 de	 Xàbia	 i	 Dénia,	 aquest	 tipus	 de	 pesca	 té	 un	 caràcter 
marcadament estacional i es realitza exclusivament durant els mesos d'estiu. La realitzen 
petites embarcacions d'arts menors que aprofiten aquesta època amb millors condicions 
meteorològiques i millor preu en el mercat d'aquestes espècies, per centrar-se en les 
pesqueria sobre LRDF únicament durant 2-3 mesos a l'any. Fins i tot durant aquesta època, 
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Pel que fa als fons de substrats solts, tant els que recobreixen parcialment el relleu 
de	LRDF	com	els	que	es	troben	en	el	seu	entorn,	la	seva	caracterització	és	més	complexa	i	
depèn de dos aspectes, granulometria i fauna endobentònica (que viu soterrada) que 
quedaven completament fora del present projecte. 

Així i tot, les dades proporcionades per la SGP per a alguns dragatges realitzats a la 
zona indiquen sediments amb abundància de fangs juntament amb	un	percentatge	 també	
elevat d’arenes. En aquests dragatges no s'assenyala la presència de graves, tot i que 
tampoc hi ha una descripció metodològica detallada com per poder saber si davant la 
presència de restes biodetrítics aquests hagueren sigut considerats com a tals. Algunes 
imatges obtingudes (p. E. 3.9.V) fa pensar de la presència local de sediments amb restes 
biodetrítics. 

En aquest context, s'indica amb caràcter general a l'entorn de LRDF la presència 
probable de 3 grups de comunitats de substrats solts: 

 030402 Arenas y arenas fangosas infralitorales y circalitorales 

 030403 Fangos y fangos arenosos infralitorales y circalitorales 

 03040515 Fondos detríticos enfangados infralitorales y circalitorales 

 En canvi no s'han trobat, com ja s'ha comentat anteriorment, evidències de 
l'existència a la zona d'hàbitats de “030405 Fondos detríticos biógenos infralitorales y 
circalitorales” i en particular de “03040504 Fondos de maërl”. 

 

La distribució concreta dels hàbitats anteriors i, en particular els de substrats durs, 
no ha pogut ser estudiada amb detall encara, donat l'abast limitat d'aquest projecte. 

Si es pren com a referència els sectors definits a la Figura 3.4, el sector A en primer 
lloc presentaria una heterogeneïtat considerable. Aproximadament la	 meitat	 SW	
probablement estigui constituïda per hàbitats del grup “03020224 Roca circalitoral 
colmatada por sedimentos”. És de destacar que, d'acord amb els pescadors locals, seria en 
aquesta zona on es produirien ocasionalment les majors captures del gorgoniari 
Paramuricea clavata. Això implicaria que, tot i ser una zona amb relleu suau i en la seva 
major part reblida de sediments, tindria capacitat per a albergar "praderies" d'aquest 
gorgoniari, la qual cosa s'aconseguiria únicament amb un descens de l'activitat de pesca 
mitjançant arts d'emmallament . La meitat SE d'aquest sector presenta en alguns punts els 
relleus	 més	 pronunciats	 detectats	 en	 LRDF,	 amb	 comunitats	 que	 podrien	 estar	 més	
pròximes al concepte de "coral·ligen". 

El	sector	B	seria	l'altra	zona	on	es	podria	esperar	hàbitats	rocosos	més	complexos,	
ja que es tracta de la zona amb major pendent i és	relativament irregular. No obstant això, 
igual que ocorre amb la zona C, l'activitat pesquera a la zona podria ser l'explicació per 
l'escassetat de macrofauna bentònica sèssil observada. Cal destacar l'observació durant una 
pesca d'un tros viu del corall Dendrophyllia ramea. 
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Aquestes mateixes consideracions poden fer-se	per	als	sectors	D	i	E,	si	bé	en	aquest	
cas es junten dos tipus d'activitat pesquera, ambdues erosives per a les comunitats de 
macrofauna	sèssil.	En	les	proximitats	més	immediates	del	nucli	de	LRDF	es	realitza	pesca	
amb	 arts	 d'emmallament	 mentre	 que	 en	 les	 més	 allunyades, aquests sectors serien 
escombrats habitualment per arts d'arrossegament (veure Apartat 3.4). 

El sector F per la seva banda, encara que per la topografia entenem que s'ha de 
considerar com a part de LRDF, els hàbitats presents han de correspondre al grup de 
“03020224 Roca circalitoral colmatada por sedimentos” i, a la pràctica, tenir una 
estructura semblant al d'hàbitats del grup "0304 Pisos Infralitoral i circalitoral 
sedimentaris". 

 

3.4. Activitat pesquera i influència humana en l'estructura de les comunitats 
bentòniques 

Sobre LRDF i el seu entorn s'ha concentrat tradicionalment una important activitat 
pesquera (Ros & Guallart,	en	premsa)	que,	en	part	es	manté	en	l'actualitat. 

Es pot considerar actualment que hi ha 3 modalitats de pesc d'activitat pesquera en 
LRDF o al seu entorn immediat. Aquestes serien: 

 Pesca de "arts menors" (principalment, arts d'emmallament de fons fixes, tipus 
tresmall o xarxa monofilament) 

 Pesca d'arrossegament de fons 

 Xambel i/o curricà de fons 

 

3.4.1. Pesca de "arts menors" (principalment, arts d'emmallament) 

En l'actualitat es realitza sobre LRDF una activitat pesquera localment important 
per	part	de	la	flota	de	"arts	menors"	d'alguns	ports	de	la	Marina	Alta,	en	particular	Dénia,	
Xàbia	i	Moraira. 

La	principal	modalitat	de	pesca	és	l'ús	d'arts	d'emmallament,	com	el	tresmall	o	les	
xarxes monofilament	de	fons.	El	seu	objectiu	principal	és	la	captura	de	la	llagosta	vermella	
(Palinurus elephas) i la escórpora (Scorpaena scrofa),	encara	que	també	es	capturen	altres	
espècies d'interès comercial. 

Durant	 el	 període	 d'estudi,	 amb	 els	 pescadors	 que	 s'ha	 tingut	 més	 contactes,	
d'embarcacions	 dels	 ports	 de	 Xàbia	 i	 Dénia,	 aquest	 tipus	 de	 pesca	 té	 un	 caràcter 
marcadament estacional i es realitza exclusivament durant els mesos d'estiu. La realitzen 
petites embarcacions d'arts menors que aprofiten aquesta època amb millors condicions 
meteorològiques i millor preu en el mercat d'aquestes espècies, per centrar-se en les 
pesqueria sobre LRDF únicament durant 2-3 mesos a l'any. Fins i tot durant aquesta època, 
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Pel que fa als fons de substrats solts, tant els que recobreixen parcialment el relleu 
de	LRDF	com	els	que	es	troben	en	el	seu	entorn,	la	seva	caracterització	és	més	complexa	i	
depèn de dos aspectes, granulometria i fauna endobentònica (que viu soterrada) que 
quedaven completament fora del present projecte. 

Així i tot, les dades proporcionades per la SGP per a alguns dragatges realitzats a la 
zona indiquen sediments amb abundància de fangs juntament amb	un	percentatge	 també	
elevat d’arenes. En aquests dragatges no s'assenyala la presència de graves, tot i que 
tampoc hi ha una descripció metodològica detallada com per poder saber si davant la 
presència de restes biodetrítics aquests hagueren sigut considerats com a tals. Algunes 
imatges obtingudes (p. E. 3.9.V) fa pensar de la presència local de sediments amb restes 
biodetrítics. 

En aquest context, s'indica amb caràcter general a l'entorn de LRDF la presència 
probable de 3 grups de comunitats de substrats solts: 

 030402 Arenas y arenas fangosas infralitorales y circalitorales 

 030403 Fangos y fangos arenosos infralitorales y circalitorales 

 03040515 Fondos detríticos enfangados infralitorales y circalitorales 

 En canvi no s'han trobat, com ja s'ha comentat anteriorment, evidències de 
l'existència a la zona d'hàbitats de “030405 Fondos detríticos biógenos infralitorales y 
circalitorales” i en particular de “03040504 Fondos de maërl”. 

 

La distribució concreta dels hàbitats anteriors i, en particular els de substrats durs, 
no ha pogut ser estudiada amb detall encara, donat l'abast limitat d'aquest projecte. 

Si es pren com a referència els sectors definits a la Figura 3.4, el sector A en primer 
lloc presentaria una heterogeneïtat considerable. Aproximadament la	 meitat	 SW	
probablement estigui constituïda per hàbitats del grup “03020224 Roca circalitoral 
colmatada por sedimentos”. És de destacar que, d'acord amb els pescadors locals, seria en 
aquesta zona on es produirien ocasionalment les majors captures del gorgoniari 
Paramuricea clavata. Això implicaria que, tot i ser una zona amb relleu suau i en la seva 
major part reblida de sediments, tindria capacitat per a albergar "praderies" d'aquest 
gorgoniari, la qual cosa s'aconseguiria únicament amb un descens de l'activitat de pesca 
mitjançant arts d'emmallament . La meitat SE d'aquest sector presenta en alguns punts els 
relleus	 més	 pronunciats	 detectats	 en	 LRDF,	 amb	 comunitats	 que	 podrien	 estar	 més	
pròximes al concepte de "coral·ligen". 

El	sector	B	seria	l'altra	zona	on	es	podria	esperar	hàbitats	rocosos	més	complexos,	
ja que es tracta de la zona amb major pendent i és	relativament irregular. No obstant això, 
igual que ocorre amb la zona C, l'activitat pesquera a la zona podria ser l'explicació per 
l'escassetat de macrofauna bentònica sèssil observada. Cal destacar l'observació durant una 
pesca d'un tros viu del corall Dendrophyllia ramea. 
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Figura 3.11. A:	Marques	de	pesca	 (waypoints) en un plotter d'una embarcació d'arts menors, sobre 
LRDF.	B:	Superposició	de	la	imatge	anterior	amb	la	imatge	real	de	LRDF	(d'acord	amb	les	Figures	
3.1 o 3.5). 
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poden alternar amb altres fons de pesca, en funció del nivell de captures que es vaja 
obtenint sobre LRDF. 

En aquest període en principi es dedicarien amb una certa assiduïtat a pescar sobre 
LRDF d'aquesta manera 2 embarcacions del port de Xàbia i 2-3	embarcacions	de	Dénia,	
totes elles de "arts menors". A això caldria sumar almenys una altra embarcació del port de 
Moraira,	 si	 bé	 aquesta	 última	 sembla	 tenir un patró de pesca sobre LRDF algo diferent, 
realitzant la seva activitat sobre aquest indret en ocasions durant mesos de tot l'any. 

La	pesca	mitjançant	tresmall	de	llagosta	té	la	particularitat	que,	a	diferència	d'altres	
pesqueries en què la xarxa roman calada en el fons una sola nit, en aquest cas pot romandre 
a	 2	 o	 fins	 i	 tot	més	 dies.	El	motiu	 és	 que	mentre	 que	 en	 la	 pesca	 de	 tresmall dirigida a 
peixos aquestos moren	 poc	 després	 de	 quedar	 atrapats	 i	 la	 seva	 qualitat	 comercial	
disminueix ràpidament en el temps (sovint, devorats per invertebrats carronyers), les 
llagostes poden romandre vives alguns dies	després	de	la	seva	captura.	L'habitual	a	la	zona	
és	 que	 en	 la	 pesca	 de	 la	 llagosta	 les	 xarxes	 romanguin	 entre	 1	 i	 3	 dies.	 Aquest	 fet	 és	
important a tenir en compte a l'hora de pactar i establir mesures de regulació pesquera de la 
pesca artesanal a la zona. 

La pesca d'arts menors i en particular el tresmall es realitzen sempre dins el 
perímetre de LRDF i en ocasions evitant fins i tot part de la seva superfície. A la Figura 
3.11.A es mostra una imatge de plotter d'una d'aquestes embarcacions d'arts menors, en 
què forma de LRDF queda reflectida per un "núvol" de marques de pesca ("waypoints"). 
No obstant això, quan es superposa aquesta imatge a la cartografia obtinguda per LRDF en 
el present projecte (Figura 3.11.B), s'observa que aquesta embarcació realitza activitat 
sobre	 només	 part	 de	 LRDF.	 El	 motiu,	 com	 es	 comenta	 posteriorment,	 és	 sens	 dubte	 la	
competència	amb	una	altra	activitat	com	és	la	pesca	d'arrossegament de fons. 

 

3.4.2. Pesca d'arrossegament 

La pesca d'arrossegament fons es realitza sobretot i d'una manera important en 
l'entorn immediat de LRDF. No disposem de dades concretes de nombre d'embarcacions 
que la realitzen però la porten a terme de manera freqüent	algunes	amb	base	en	els	ports	de	
Xàbia i de Calp. 

Un exemple d'on es realitza pesca d'arrossegament en la zona es pot extreure de la 
Figura 3.12. S'hi han registrat les corregudes de pesca d'arrossegament durant una sèrie de 
dies mitjançant el sistema AIS (de l'acrònim anglès, Automatic Identification System: 
Sistema d'Identificació Automàtica). Les línies vermelles indiquen recorreguts 
d'arrossegament. La identificació del recorregut d'aquests arrossegaments s'han identificats 
per: 

 tipus de vaixell (arrossegament de fons) 

 velocitat del vaixell durant el recorregut (al voltant de 3 nusos correspon a 
l'arrossegament, la navegació sol estar entre 10 i 15 nusos). 



55 

 

A 

 
B 

 
Figura 3.11. A:	Marques	de	pesca	 (waypoints) en un plotter d'una embarcació d'arts menors, sobre 
LRDF.	B:	Superposició	de	la	imatge	anterior	amb	la	imatge	real	de	LRDF	(d'acord	amb	les	Figures	
3.1 o 3.5). 
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poden alternar amb altres fons de pesca, en funció del nivell de captures que es vaja 
obtenint sobre LRDF. 

En aquest període en principi es dedicarien amb una certa assiduïtat a pescar sobre 
LRDF d'aquesta manera 2 embarcacions del port de Xàbia i 2-3	embarcacions	de	Dénia,	
totes elles de "arts menors". A això caldria sumar almenys una altra embarcació del port de 
Moraira,	 si	 bé	 aquesta	 última	 sembla	 tenir un patró de pesca sobre LRDF algo diferent, 
realitzant la seva activitat sobre aquest indret en ocasions durant mesos de tot l'any. 

La	pesca	mitjançant	tresmall	de	llagosta	té	la	particularitat	que,	a	diferència	d'altres	
pesqueries en què la xarxa roman calada en el fons una sola nit, en aquest cas pot romandre 
a	 2	 o	 fins	 i	 tot	més	 dies.	El	motiu	 és	 que	mentre	 que	 en	 la	 pesca	 de	 tresmall dirigida a 
peixos aquestos moren	 poc	 després	 de	 quedar	 atrapats	 i	 la	 seva	 qualitat	 comercial	
disminueix ràpidament en el temps (sovint, devorats per invertebrats carronyers), les 
llagostes poden romandre vives alguns dies	després	de	la	seva	captura.	L'habitual	a	la	zona	
és	 que	 en	 la	 pesca	 de	 la	 llagosta	 les	 xarxes	 romanguin	 entre	 1	 i	 3	 dies.	 Aquest	 fet	 és	
important a tenir en compte a l'hora de pactar i establir mesures de regulació pesquera de la 
pesca artesanal a la zona. 

La pesca d'arts menors i en particular el tresmall es realitzen sempre dins el 
perímetre de LRDF i en ocasions evitant fins i tot part de la seva superfície. A la Figura 
3.11.A es mostra una imatge de plotter d'una d'aquestes embarcacions d'arts menors, en 
què forma de LRDF queda reflectida per un "núvol" de marques de pesca ("waypoints"). 
No obstant això, quan es superposa aquesta imatge a la cartografia obtinguda per LRDF en 
el present projecte (Figura 3.11.B), s'observa que aquesta embarcació realitza activitat 
sobre	 només	 part	 de	 LRDF.	 El	 motiu,	 com	 es	 comenta	 posteriorment,	 és	 sens	 dubte	 la	
competència	amb	una	altra	activitat	com	és	la	pesca	d'arrossegament de fons. 

 

3.4.2. Pesca d'arrossegament 

La pesca d'arrossegament fons es realitza sobretot i d'una manera important en 
l'entorn immediat de LRDF. No disposem de dades concretes de nombre d'embarcacions 
que la realitzen però la porten a terme de manera freqüent	algunes	amb	base	en	els	ports	de	
Xàbia i de Calp. 

Un exemple d'on es realitza pesca d'arrossegament en la zona es pot extreure de la 
Figura 3.12. S'hi han registrat les corregudes de pesca d'arrossegament durant una sèrie de 
dies mitjançant el sistema AIS (de l'acrònim anglès, Automatic Identification System: 
Sistema d'Identificació Automàtica). Les línies vermelles indiquen recorreguts 
d'arrossegament. La identificació del recorregut d'aquests arrossegaments s'han identificats 
per: 

 tipus de vaixell (arrossegament de fons) 

 velocitat del vaixell durant el recorregut (al voltant de 3 nusos correspon a 
l'arrossegament, la navegació sol estar entre 10 i 15 nusos). 
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de pesca a LRDF a aquelles zones que coneixen, per experiència, no són recorregudes per 
embarcacions d'arrossegament. 

 

3.4.3. Pesca esportiva 

 No hem pogut recopilar fins al moment informació fiable sobre les modalitats de 
pesca i la intensitat amb què es realitza la pesca esportiva o recreativa sobre LRDF. 

Mentre	 alguns	 pescadors	 consultats	 afirmaven	 que	 pràcticament	 no	 es	 realitzava	
cap activitat per una suposada escassetat de preses a la zona, altres ens han indicat les 
captures	 freqüents	 d'espècies	 de	 meros (Epinephelinae)	 o	 de	 déntols	 (Dentex dentex), 
mitjançant xambel o curricà de fons . 

No disposem per tant d'aquest tipus d'informació, la qual cosa de fet no es 
contemplava en el plantejament inicial del projecte. 

De	qualsevol	manera	la	pesca	esportiva	és	una	altra	de	les	activitats	que	haurà	de	
ser tinguda en compte a l'hora de ser regulada en futures propostes de protecció i gestió de 
LRDF. 

 

3.4.4. Influència humana en l'estructura de les comunitats bentòniques 

 Les principals activitats humanes amb major influència en l'alteració de les 
comunitats	 bentòniques	de	LRDF	és	 l'activitat	 pesquera	 comercial,	 en	 les	 seves	 diverses	
formes. Es tracta en aquest cas no tant d' "alterar" les comunitats per l'extracció de recursos 
pesquers, sinó de la degradació directa d'espècies i comunitats bentòniques que no suposen 
cap benefici comercial. 

En	 principi	 la	 modalitat	 de	 pesca	 més	 erosiva	 sobre	 les	 comunitats	 del	 fons i 
particularment	 els	 diferents	 organismes	 sèssils	 que	 les	 conformen	 és	 l'arrossegament	 de	
fons. Com s'ha comentat (vegeu la Figura 3.12), la pesca d'arrossegament es realitza en 
l'actualitat de manera regular sobre determinades zones de LRDF (dins el perímetre definit 
a la Figura 3.4). 

Se suposa que la legislació tendeix a no permetre la realització de pesca 
d'arrossegament sobre substrats rocosos. Això es pot entendre en primer lloc a partir del 
que estableix la “Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un 
Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de 
arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017.” (BOE núm. 313, de 29 de 
diciembre de 2012) en la qual en l'article 10 sobre “Medidas específicas para reducir los 
efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos” se establece que “Queda 
prohibida la utilización y tenencia a bordo de artes de arrastre dotados del sistema 
conocido como «tren de bolos» y similares, entendiendo por tales aquellos que contienen 
un dispositivo situado en la parte inferior de la red compuesto por discos, cilindros o 
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Figura 3.12. Imatge d'un plotter en què s'observen els llancis d'arrossegament dut a terme per 
diferents embarcacions durant un període curt de temps a l'entorn de LRDF. Veure explicació 
en el text. 

 

 En elles s'observa com es concentra una activitat de pesca d'arrossegament molt 
important	al	costat	dels	marges	de	la	part	més	prominent	de	LRDF,	de	manera	que	el	seu	
recorregut gairebé	 podia	 definir	 aquesta.	 Cal	 destacar	 a	 més	 diversos	 fets	 que	 es	 pot	
concloure a partir d'aquesta Figura: 

 La	zona	F	(tal	com	és	definida	a	la	Figura	3.4)	és	objecte	de	pesca	d'arrossegament	
de fons habitual, a causa del seu escàs relleu. 

 A la zona D (cresta Nord o farallons de llevant) es realitzen alguns arrossegaments, 
ajustats al coneixement de la topografia del fons. 

 A la zona I (cresta Sud) es realitzen sistemàticament llancis d'arrossegaments, sens 
dubte a causa de la escasses irregularitats que forma sobre el fons 

 En alguns casos es pot arribar a realitzar llancis creuant transversalment LRDF, 
inclòs el sector A, tal com s'observa en una correguda de bou a la Figura 3.12. 

 La	comparació	entre	 les	Figures	3.11	 i	3.12	permet	comprendre	 la	Figura	3.11.B. 
Els punts de calat d'arts menors queden limitats fins i tot dins del perímetre de LRDF (tal 
com	 és	 definida	 a	 la	 Figura	 3.4)	 senzillament	 per	 l'activitat	 de	 les	 embarcacions 
d'arrossegament. Atès que durant l'arrossegament aquest art pot enganxar i fer perdre algun 
tresmall calat en la seua ruta, les embarcacions d'art menors restringeixen les seves zones 
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de pesca a LRDF a aquelles zones que coneixen, per experiència, no són recorregudes per 
embarcacions d'arrossegament. 

 

3.4.3. Pesca esportiva 

 No hem pogut recopilar fins al moment informació fiable sobre les modalitats de 
pesca i la intensitat amb què es realitza la pesca esportiva o recreativa sobre LRDF. 

Mentre	 alguns	 pescadors	 consultats	 afirmaven	 que	 pràcticament	 no	 es	 realitzava	
cap activitat per una suposada escassetat de preses a la zona, altres ens han indicat les 
captures	 freqüents	 d'espècies	 de	 meros (Epinephelinae)	 o	 de	 déntols	 (Dentex dentex), 
mitjançant xambel o curricà de fons . 

No disposem per tant d'aquest tipus d'informació, la qual cosa de fet no es 
contemplava en el plantejament inicial del projecte. 

De	qualsevol	manera	la	pesca	esportiva	és	una	altra	de	les	activitats	que	haurà	de	
ser tinguda en compte a l'hora de ser regulada en futures propostes de protecció i gestió de 
LRDF. 

 

3.4.4. Influència humana en l'estructura de les comunitats bentòniques 

 Les principals activitats humanes amb major influència en l'alteració de les 
comunitats	 bentòniques	de	LRDF	és	 l'activitat	 pesquera	 comercial,	 en	 les	 seves	 diverses	
formes. Es tracta en aquest cas no tant d' "alterar" les comunitats per l'extracció de recursos 
pesquers, sinó de la degradació directa d'espècies i comunitats bentòniques que no suposen 
cap benefici comercial. 

En	 principi	 la	 modalitat	 de	 pesca	 més	 erosiva	 sobre	 les	 comunitats	 del	 fons i 
particularment	 els	 diferents	 organismes	 sèssils	 que	 les	 conformen	 és	 l'arrossegament	 de	
fons. Com s'ha comentat (vegeu la Figura 3.12), la pesca d'arrossegament es realitza en 
l'actualitat de manera regular sobre determinades zones de LRDF (dins el perímetre definit 
a la Figura 3.4). 

Se suposa que la legislació tendeix a no permetre la realització de pesca 
d'arrossegament sobre substrats rocosos. Això es pot entendre en primer lloc a partir del 
que estableix la “Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un 
Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de 
arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017.” (BOE núm. 313, de 29 de 
diciembre de 2012) en la qual en l'article 10 sobre “Medidas específicas para reducir los 
efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos” se establece que “Queda 
prohibida la utilización y tenencia a bordo de artes de arrastre dotados del sistema 
conocido como «tren de bolos» y similares, entendiendo por tales aquellos que contienen 
un dispositivo situado en la parte inferior de la red compuesto por discos, cilindros o 
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Figura 3.12. Imatge d'un plotter en què s'observen els llancis d'arrossegament dut a terme per 
diferents embarcacions durant un període curt de temps a l'entorn de LRDF. Veure explicació 
en el text. 

 

 En elles s'observa com es concentra una activitat de pesca d'arrossegament molt 
important	al	costat	dels	marges	de	la	part	més	prominent	de	LRDF,	de	manera	que	el	seu	
recorregut gairebé	 podia	 definir	 aquesta.	 Cal	 destacar	 a	 més	 diversos	 fets	 que	 es	 pot	
concloure a partir d'aquesta Figura: 

 La	zona	F	(tal	com	és	definida	a	la	Figura	3.4)	és	objecte	de	pesca	d'arrossegament	
de fons habitual, a causa del seu escàs relleu. 

 A la zona D (cresta Nord o farallons de llevant) es realitzen alguns arrossegaments, 
ajustats al coneixement de la topografia del fons. 

 A la zona I (cresta Sud) es realitzen sistemàticament llancis d'arrossegaments, sens 
dubte a causa de la escasses irregularitats que forma sobre el fons 

 En alguns casos es pot arribar a realitzar llancis creuant transversalment LRDF, 
inclòs el sector A, tal com s'observa en una correguda de bou a la Figura 3.12. 

 La	comparació	entre	 les	Figures	3.11	 i	3.12	permet	comprendre	 la	Figura	3.11.B. 
Els punts de calat d'arts menors queden limitats fins i tot dins del perímetre de LRDF (tal 
com	 és	 definida	 a	 la	 Figura	 3.4)	 senzillament	 per	 l'activitat	 de	 les	 embarcacions 
d'arrossegament. Atès que durant l'arrossegament aquest art pot enganxar i fer perdre algun 
tresmall calat en la seua ruta, les embarcacions d'art menors restringeixen les seves zones 
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A la Figura 3.13 es presenten alguns exemples procedents d'una altra zona 
geogràfica, el litoral de Granada, on es mostra de manera directa com les arts 
d'emmallament queden molt sovint enredats en diversos antozous sèssils, particularment 
gorgoniarios i corals, el que porta al seu arrencament a llevar la xarxa. 

 

 
 

Figura 3.13. Imatges a manera d'exemple de com les arts d'emmallament poden contribuir a la 
degradació de comunitats bentòniques de fons rocosos, en particular antozous i briozous de 
gran importància per a l'estructura de les comunitats dels fons circalitorals. Fotografies cedides 
per	al	seu	ús	en	aquest	informe	per	Luis	Sánchez	Tocino,	realitzades	al	litoral	de	Granada. 
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esferas, en forma de rueda, diseñados para su empleo en fondos rocosos y arrecifes; o 
cualquier otro mecanismo añadido a la relinga inferior o burlón, de forma que ésta nunca 
sobrepase los 65 milímetros de diámetro o los 220 milímetros de circunferencia.”. 
S'estableix doncs que queda prohibit l'ús d'arts d'arrossegament dissenyats per poder 
arrossegar sobre fons rocosos i es pot deduir que amb aquesta norma es	 pretén	 impedir	
l'arrossegament sobre aquest tipus de fons. No obstant això aquesta norma en principi 
sembla no establir que no es puga usar sobre fons rocosos arts d'arrossegament del tipus 
dels actualment permesos (sota el propi risc del patró de pesca de danyar la seva xarxa). 

No obstant això, d'altra banda, el Reglamento (CE) Nº 1967/2006 del Consejo de 21 
de diciembre de 2006 “relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo” estableix en l'article Article 4 sobre 
“Hábitat protegidos”, en l'Apartat 2, que “Queda prohibida la pesca con redes de 
arrastre, dragas, jábegas o redes similares por encima de hábitats de coralígeno y de 
mantos de rodolitos.”. 

El problema per al compliment d'aquesta última normativa possiblement es centre 
en establir "què hàbitats s'han de considerar com coral·ligen" i la falta d'informació per part 
de l'Administració de la distribució d'aquests hàbitats. 

Pel que fa a LRDF, com s'ha comentat hi ha zones que poden catalogar-se dins de 
l'hàbitat "coral·ligen". No obstant, a això caldria sumar que hi ha nombroses zones amb 
"potencialitat" per presentar aquest hàbitat o que simplement "ho hagen presentat amb 
espècies característiques en el passat" però que les diferents activitats pesqueres les hagen 
fet pràcticament desaparèixer. 

Les propostes que es comenten en l'apartat 3.8 van encaminades en part a 
solucionar aquest problema	d'una	manera	més	àmplia	 i	 definida,	 creant	un	polígon	en	el	
qual estaria inscrit LRDF i una certa superfície de substrats solts al seu voltant. 

 

 El segon tipus de pesca comercial de gran importància i que es porta a terme 
directament sobre la superfície	de	LRDF	és	l'ús	d'arts	d'emmallament,	com	el	tresmall	o	la	
xarxa monofilament de fons. 

Malgrat	 que es tracta d'una modalitat de pesca inclosa entre les "arts menors" i 
inclosa en el concepte de "pesca artesanal", cal no descuidar els aspectes negatius que pot 
tenir de manera secundària sobre les comunitats dels fons. Tal com s'ha descrit 
anteriorment (veure apartats 3.2 i 3.3 i Figures 3.6 i 3.7) en aquestes xarxes queden 
enganxades nombroses espècies que són considerades com descarts. D'entre elles, cal 
destacar la presència de gorgoniaris, particularment Paramurica clavata. Aquesta última 
espècie,	 anomenada	 localment	 amb	 el	 nom	comú	de	 "oliveres"	 és	 percebuda	 sovint	 pels	
pescadors locals com un problema o una molèstia per realitzar-la. En converses realitzades, 
s'ha	destacat	com	en	ocasions	es	presentaven	a	les	xarxes	enganxes	(és	a	dir,	havien	sigut 
arrencades del fons) desenes o potser centenars d'aquestes colònies. 
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El que s'arribe a aconseguir un major grau de desenvolupament i “maduresa” de les 
comunitats bentòniques en este sentit no sols tindria interès des d'un punt de vista 
conservacionista i científic. L'augment de complexitat espacial, de biomassa bentònica i de 
biodiversitat contribuiria sens dubte en l'increment de la productivitat de moltes espècies, 
entre elles les d’interès pesquer.  

 

3.6. Consideracions sobre alguns aspectes normatius 

 Actualment no existeix encara cap figura legal que reculli específicament figures 
concretes per a la protecció o la regulació pesquera de LRDF 

 No obstant això hi ha alguns aspectes actualment vigents a destacar i que s'han de 
tenir en compte per als plantejaments a realitzar a curt o mitjà termini. 

 que LRDF correspon a l'hàbitat "Arrecifes" [Esculls] (codi 1170) de la Directiva de 
Hábitats 

 que LRDF s'inclou en una Zona Especial de Protecció d'Aus (ZEPA) 

 

3.6.1. Directiva Hàbitats: Esculls [“Arrecifes”]  

L'anomenada com a Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres; Diario Oficial n° L 206 de 22/07/1992) és	una	norma	de	la	Unió	Europea	
establerta el 1992, amb l'objectiu declarat de la conservació, la protecció i la millora de la 
qualitat del medi ambient, inclosa la conservació dels hàbitats naturals, així com de la 
fauna i flora silvestres, en el territori europeu dels Estats membres a què s'aplica el Tractat. 

Un dels hàbitats inclosos en aquesta Directiva a l'annex I (“Tipos de hábitats 
naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación”)	és	 l'hàbitat	 "Esculls"	 (“Arrecifes” en castellà), amb el codi 
1170. 

Encara que el terme “escull” (en castellà, “arrecife”) se sol associar a “Roca a flor 
d'aigua o a molt poca distància de la superfície de l'aigua” (definició en Optimot, 
Generalitat de Catalunya),	 també	 en	 la	 seva	 accepció	 en	 castellà,	 el	 hàbitat	 1170	 de	 la	
Directiva	d'Hàbitats	recull	un	concepte	bastant	més	ampli. 

En concret es defineix: “Los arrecifes son todos aquellos sustratos duros 
compactos que afloran sobre fondos marinos en la zona sublitoral (sumergida) o litoral 
(intermareal), ya sean de origen biogénico o geológico. Los arrecifes pueden presentar 
toda una zonación batimétrica de comunidades bentónicas, entre las que se incluyen 
concreciones de origen biogénico.” (Templado et al.,	2009).	S'especifica	a	més	que	“Se 
consideran bajo la denominación de arrecifes todos aquellos sustratos duros compactos de 
origen biológico o geológico […], cualquiera que sea su topografía o distribución 
batímétrica.” 
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Cal destacar dos aspectes important sobre aquests últims grups: 

 Presenten una gran importància a la biodiversitat d'aquest tipus de fons, entre altres 
aspectes en crear una heterogeneïtat espacial molt rellevant. 

 Tot i la percepció que poden tenir alguns pescadors locals, es tracta d'espècies de 
creixement lent, la qual cosa impedeix la seva recuperació quan la pesca es realitza 
per tota l'àrea i de manera periòdica,	encara	que	sigui	només	estacional. 

 

3.5. Comunitats bentòniques i demersals potencials en LRDF 

 En l'estat actual, LRDF presenta un aspecte amb un desenvolupament de 
comunitats	 bentòniques	 en	 la	 seva	 major	 part	 poc	 desenvolupades	 o,	 més	 aviat,	 molt 
degradades. 

Resulta difícil establir quin tipus de comunitats i quina aparença o fins i tot 
estructura podrien tenir en el cas que els motius de regressió es reduïren o desaparegueren. 
Així, el règim sedimentari de la zona i la rebliment per arenes i fangs en part de LRDF 
possiblement no canviara al modificar el patró d'explotació pesquera (o es restringira 
completament en determinades zones). 

Tanmateix, en les zones amb afloraments rocosos, fins i tot en fons reblits de 
sediment però amb abundància de concrecionaments de Neopycnodonte cochlear, la 
restricció de l'activitat pesquera podria suposar un canvi complet en l'aspecte i l'estructura 
de la comunitat. Un exemple es presenta a la Figura 3.14, fotografia realitzada al litoral de 
Granada. Altres imatges es poden trobar en les comunitats que s'observen en el Seco de los 
Olivos,	un	promontori	submarí	circalitoral	situat	al	mar	d'Alborán	(De	la	Torriente	et	al.,	
2014) i en diverses publicacions i mitjans. 

 

 
Figura 3.14. Exemple de comunitat rocosa circalitoral en bon estat, amb cobertura abundant de 
gorgoniaris.	Fotografia:	Luis	Sánchez	Tocino,	litoral	de	Granada. 
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Figura 3.14. Exemple de comunitat rocosa circalitoral en bon estat, amb cobertura abundant de 
gorgoniaris.	Fotografia:	Luis	Sánchez	Tocino,	litoral	de	Granada. 
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Figura 3.15.A. Límits de la “ZEPA ES0000510 Plataforma – talud marinos del Cabo de la 
Nao”. Reproduït del BOE	núm.	173,	de	17	de	juliol de 2014, “Orden AAA/1260/2014, de 9 de 
julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas 
españolas.” 
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 D'acord amb aquesta definició, LRDF correspon en el seu conjunt clarament a 
l'hàbitat "esculls" d'aquesta normativa, sent un promontori submarí, rocós (encara que la 
seva superfície estiga sovint parcialment reblida de sediments o enfangada) que sobreïx 
d'un entorn de la plataforma continental constituïda per fons de substrats solts. 

El fet que LRDF en el seu conjunt constituïsca un hàbitat prioritari inclòs en la 
Directiva d'Hàbitats (1170 Arrecifes) hauria de ser ja una consideració per a la prohibició o 
regulació de determinades activitats sobre aquesta formació submarina. De la mateixa 
manera, com a hàbitat prioritari s'hauria de plantejar davant de les Administracions 
competents el que haguera de ser objecte d'estudi i seguiment. 

 

3.6.1. Zona Especial de Protecció d'Aus (ZEPA) 

 Actualment la pràctica totalitat de LRDF es situa dins dels límits establerts per a la 
Zona d'Especial Conservació d'Aus, “ZEPA ES0000510 Plataforma – talud marinos del 
Cabo de la Nao” (Figura 3.15). 

 Les ZEPA corresponen a una figura de protecció establerta en la Unió Europea per 
protegir “zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna 
amenazada de extinción”, d'acord amb el que estableix la Directiva comunitaria 
79/409/CEE coneguda com “Directiva de Aves” ("Directiva d'aus") o	 més	 formalment 
“relativa a la conservación de las aves silvestres” i les seves revisions posteriors (en 
particular, Directiva 2009/147/CE “relativa a la conservación de las aves silvestres”. 

Tant en la justificació d'aquesta ZEPA com en el desenvolupament de les seues 
Directrius de Gestió i Seguiment, la seua	 definició	 com	 a	 tal	 és	 deguda	 a	 la	 presència	
d'algunes aus marines d'interès per a la conservació. Així, es diu “La ZEPA constituye una 
de las principales áreas de alimentación de numerosas aves marinas incluidas en el Anexo 
I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE) y en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También es un área relevante 
para ciertas aves marinas migratorias de presencia regular en España -no incluidas en los 
anexos anteriores-.”. “Representa una de las principales áreas de alimentación para la 
pardela balear (Puffinus mauretanicus), durante la época reproductora. Asimismo, es la 
segunda zona de alimentación en importancia para el paíño europeo (Hydrobates 
pelagicus), durante la reproducción, en el contexto del Mediterráneo español. La gaviota 
de Audouin (Larus audouinii) también aparece, en época de cría, en número significativo, 
al igual que la pardela cenicienta (Calonectris diomedea). La pardela balear es 
igualmente común en la zona durante los meses de otoño e invierno.” 
(https://www.miteco.gob.es/). 

Les espècies a què es refereix, i que es consideren les espècies clau per al 
seguiment de la ZEPA són per tant la baldriga cendrosa mediterrània (Calonectris 
diomedea diomedea), la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), l’escateret (Hydrobates 
pelagicus) i la gavina corsa (Ichthyaetus audouinii). 
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 De qualsevol manera, aquesta figura de protecció s'ha de tenir en compte a 
l'incloure geogràficament a la zona de LRDF, havent de contemplar davant plantejaments 
futurs de gestió dels Objectius de Conservació de la ZEPA i les Directrius de Gestió 
establertes. Aquests s'ha de tenir particularment en compte davant la possibilitat que en el 
futur poguessin dur a terme altres activitats de pesca LRDF que sí que pogueren afectar 
l'avifauna marina (p. e. pesca amb palangre de fons). 

 

3.7. Treballs dirigits a les propostes inicials de gestió 

 D'acord amb les idees inicials plantejades, la protecció i gestió de LRDF es 
fonamentava almenys en 3 qüestions: 

 La	 restricció	 de	 la	 pesca	 d'arrossegament	 no	 només	 sobre	 la	 pròpia	 superfície	
rocosa de LRDF (quelcom que pot considerar-se com legalment irregular) sinó en 
un perímetre al voltant del propi promontori submarí. 

 La gestió mitjançant acord dels pescadors artesanals que pesquen habitualment a la 
zona de restringir permanentment algunes zones ("reserva integral") i temporalment 
o de manera alternant altres zones (tipus "guaret"). 

 A ells caldria sumar l'acord amb els pescadors esportius (o almenys amb algunes 
associacions representatives d'ells) que realitzen activitats extractives en LRDF 
sobretot pel que fa a espècies d'important interès comercial. 

 

 Al	desembre	de	2012	es	va	dur	a	terme	una	reunió	a	Dénia	amb	pescadors	diverses	
barques de pesca d'arts	 menors	 dels	 ports	 de	 Dénia,	 Xàbia	 i	 Moraira,	 juntament	 amb	
representants de l'OPP-60 i de l’IROX. Tot i que no forma part dels objectius del present 
informe es pot sintetitzar que algunes conclusions no formals que es van assolir: 

1. Respecte a la pesca d'arrossegament, establir un perímetre que prohibisca de 
manera efectiva que aquest art realitze la seva activitat sobre LRDF i, si pot ser, 
tampoc	en	el	seu	entorn	més	immediat 

2. Pel que fa a la pesca d'arts menors (tresmall i palangre de fons fonamentalment) 
anar	 debatent	 per	 assolir	 en	 un	 futur	 proper	 acords	 sobre	 almenys	 els	 següents	
aspectes: 

 Temps de l'art al mar 

 Presència o no d'arts a la mar durant el cap de setmana 

 Establiment de zones de pesca “rotativa” de manera que pogueren distribuir 
l'esforç i deixar períodes de recuperació entre zones  

 Establiment experimental de zones de "reserva integral permanent" tot i que 
"revisable" a mig termini 
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Figura 3.15.B. Detall de la localització de LRDF i els límits de la “ZEPA ES0000510 
Plataforma – talud marinos del Cabo de la Nao”.  

  

Per això pot considerar-se que la inclusió de LRDF en el perímetre de les 
coordenades	geogràfiques	que	defineixen	la	ZEPA	és	casual	i	que no existeix a priori cap 
relació entre l'existència d'aquest promontori submarí (que ni tan sols apareix en la 
cartografia oficial de la seva definició, tot i representar alguns relleus submarins) i la 
declaració d'aquesta ZEPA. 

 Tot i que entre els Objectius de conservació de la ZEPA sí que es nomena alguns 
aspectes relatius a l'activitat pesquera, al incloure “3. Minimizar la afección negativa de la 
actividad pesquera sobre las aves marinas objeto de conservación y sus hábitats”  dins 
d'este tota una sèrie de Directrius de Gestió, en l'actualitat pot considerar-se (a l’espera 
d'avaluacions	 més	 detallades)	 que	 l'impacte	 que	 la	 pesca	 artesanal que actualment es 
realitza sobre LRDF a priori no presenta interacció ni efecte negatiu sobre les aus 
marines.. Açò seria així entre altres motius per: 

 Quasi tota la pesca registrada sobre LRDF (s'exclou ací a la pesca d'arrossegament 
que es realitza sobre el seu entorn) es realitza per mitjà d'arts d'emmmallament, 
sobre un rang batimètric (uns 60-110 m de profunditat) que no arriben les aus 
marines al submergir-se. 

 La pesca per mitjà de “palangrillo” o palangre de fons, que podria suposar 
ocasionalment mortalitat sobre algunes espècies d'aus marines durant el seu calat, 
és	pràcticament	inexistent	en	l'actualitat. 

 La producció	d'espècies	de	descart	objectiu	d'aus	marines	és	mínima	amb	les	arts	
actualment utilitzades de manera majoritària. 
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Figura 3.16. Propostes de zona de restricció de la pesca d'arrossegament de fons a l'entorn de 
LRDF. Veure explicació en el text. 
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 Avaluació de procediments per garantir el compliment dels acords que 
s'aconseguissin 

 Regulacions pel que fa als pescadors esportius 

 

3.7.1. Arrossegament 

 D'altra banda es va tenir coneixement que des de la SGP s'estava treballant en la 
renovació del “Plan de gestión integral para la conservación de los recursos pesqueros en 
el Mediterráneo”, atès que la vigència de l'actual finalitzava a final de 2017 (“Orden 
AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, “por la que se establece un Plan de Gestión Integral 
para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las 
pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el 
período 2013-2017”; BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012). En el nou plantejament 
del nou pla es recollia, entre d'altres aspectes, la possibilitat d'establir zones de restricció 
espai-temporal de la	 pesca	 d'arrossegament	 en	 aigües	 espanyoles.	 A	 partir	 d'això	 es	 va	
plantejar fer una proposta a la SGP des de l’IROX per tal sol·licitar una zona de veda 
permanent	en	un	polígon	que	comprengués	LRDF. 

La	proposta	 inicial	 adreçada	 al	Ministeri	 consistia	 a	 establir una prohibició de la 
pesca d'arrossegament de, amb caràcter permanent durant tot l'any, en un perímetre al 
voltant de LRDF. Com a proposta inicial, es va plantejar que la zona restringida a 
l'arrossegament	 correspongués	 al	 rectangle	 de	 7	 'de	 longitud per 7' de latitud en què es 
circumscriu LRDF (Figura 3.5). 

Aquesta primera proposta, que es representa a la Figura 3.16.A, va ser debatuda 
amb les confraries de la zona. En concret, des de la Confraria de Calp, representants del 
sector d'arrossegament varen indicar que donada la prohibició de pescar amb arts 
d'arrossegament a menys de 1,5 milles nàutiques de la costa (Artículo 13 del Reglamento 
(CE) Nº 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 “relativo a las medidas de 
gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar 
Mediterráneo”), el rectangle suggerit se superposava amb la línia que suposa aquesta 
prohibició. Això implicaria que no fos possible fer “corregudes” d'arrossegament 
continuats des de la zona al nord i al sud del Cap de la Nau. Es va acordar per tant 
modificar la proposta, canviant en rectangle definit per 4 punts (Figura 3.16.A) a un 
pentàgon	 irregular	 (Figura	 3.16.B)	 definit	 per	 5	 punts.	 D'aquesta	 manera,	 quedaria	 un	
"passadís" pel que podrien "córrer" les barques d'arrossegament entre les dues zones. 

Després	 de	 l'acord assolit, aquesta proposta es va enviar a la SGP. Aquesta proposta ha 
quedat finalment recollida en el “Proyecto de Orden por la que se establece un plan de 
gestión integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo 
afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos 
y menores”  
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/participacion-publica/P_PROYECTO_ORDEN_PLANGESMED.aspx 
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Figura 3.17. Esquema de suggeriment de "parcel·lament" de LRDF en quadrats de 0,5 'x 0,5'. 
Vore explicació en el text. 

 

Aquest “parcel·lament” podria ser la base per a zones de pesca “rotativa” que s'han 
suggerit. D'altra banda, resultaria del màxim interès l'establiment d'algunes zones de 
“reserva integral”. En elles, caldria intentar verificar si al desaparèixer tota activitat 
pesquera i l'erosió sobre les espècies sèssils del fons, augmenta la biodiversitat, la 
complexitat espacial i, en definitiva, es tendeix a aconseguir els estats de bona conservació 
de les comunitats “potencials” per a LRDF. 

 En la Figura 3.17 s'han suggerit 2 rectangles de manera temptativa: 
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 En ell s'arreplega la proposta: 

“10.- Se prohíbe la pesca de arrastre, con carácter permanente durante todo el año, en la 
zona marítima del litoral de la provincia de Alicante conocida como “Roca dels Felius”, 
delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:  

Latitud Norte  Longitud Este 

38º- 40,00’  000º- 16,00’ 
38º- 42,00’  000º- 16,00’ 
38º- 47,00’  000º- 17,00’ 
38º-47,00’  000º- 23,00’ 
38º- 40,00’  000º- 23,00’ 

”. Les coordenades a què fa referència, corresponen a les propostes assenyalades a la 
Figura	3.16.B. 

  

A partir de la publicació d'aquest Esborrany es va obrir un termini per presentar 
al·legacions	al	respecte.	En	el	moment	de	redactar	el	present	informe	no	es	té	informació	
addicional de l'estat de tramitació del nou Pla. 

 

3.7.2. Pesca d'arts menors 

Al principi de l'apartat 3.8 s'han indicat alguns apunts sobre els temes debatuts en la 
reunió	celebrada	al	desembre	de	2016	a	Dénia.	Tots	aquests	 temes	requereixen	de	major	
debat	 en	 futures	 reunions	 entre	 la	 flota	 implicada.	 En	 aquest	 apartat	 només	 s'indiquen	
alguns apunts cap a la gestió d’aquest grup d'arts de pesca a LRDF. 

Dos aspectes destacats per l'autor del present informe van ser la necessitat de: 

 Establiment de zones de pesca "rotativa" 

 Establiment experimental de zones de "reserva integral permanent" tot i que 
"revisable" a mig termini 

 

 Posteriorment a aquesta reunió es va elaborar l'esquema de la Figura 3.17. No es 
tracta d'una proposta formal sinó un suggeriment que pot servir de base per al debat. 

Sobre el mapa, on s'assenyala en roig la zona que podria quedar vedada a la pesca 
d'arrossegament d'aprovar-se l'esborrany de Pla proposat a la SGP, s'han dibuixat una sèrie 
de rectangles de 0,5’ de longitud per 0,5’ de latitud, en la zona que cobrix LRDF (excloent, 
en este cas inicialment la zona descrita com a F en la Figura 3.4). 
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4. CONCLUSIONS 

1. La	Roca	dels	Felius	(LRDF)	és	un	promontori	submarí	situat	en	les proximitats del Cap 
de	la	Nau	(Mar	Balear)	que	ha	sigut	objecte	històric	d'una	activitat	pesquera	important,	
constituint	una	referència	cultural	dels	pobles	de	la	Marina	Alta. 

2. A pesar d'això, la informació publicada prèvia al present treball pot considerar-se com 
pràcticament inexistent, incloent-hi informació tan bàsica com la cartogràfica, no sent 
referenciada en pràcticament cap cartografia nàutica i no existint cap base cartogràfica 
que resulta fonamental,	 entre	 altres	 qüestions,	 per	 al	 plantejament	 de la seua gestió. 
Tampoc ha sigut trobada referenciada en cap de les bases de dades recents de 
promontoris submarins ni en estudis científics. 

3. En l'actualitat hi ha evidències que les comunitats de LRDF es troben molt degradades. 
Això pot atribuir-se principalment a l'activitat pesquera. Entre ella s'inclouria la pesca 
d'arrossegament,	 realitzada	 en	 el	 seu	 perímetre	 més	 pròxim	 i	 de	 vegades	 de	manera	
irregular al realitzar-se sobre fons de substrats durs de LRDF. A això caldria sumar 
també	 l'erosió	 per	 la	 pesca artesanal en la zona, constituïda fonamentalment per arts 
d'emmmallament,	que	si	bé	no	suposarien	una	erosió	física	del	fons	sí	que	suposarien	la	
degradació i pràctica desaparició de comunitats de gran interès, constituïdes per 
gorgoniarios i altres espècies de macroinvertebrats sèssils. A aquestes activitats caldria 
sumar les realitzades per la pesca esportiva, principalment per mitjà de xambel i curricà 
de fons, que afegiria una pressió extractiva important. 

4. Els	treballs	realitzats	han	permés	realitzar una primera síntesi d'informació cartogràfica 
bàsica de LRDF. D'acord amb aquesta (i encara que subjecte a interpretacions quant a 
caracterització	dels	 fons)	el	conjunt	de	LRDF	comprendria	una	àrea	de	41,21	km²	(=	
4.1206 Ha). El rang batimètric de LRDF se situaria entre 57 i 112 m de profunditat 
(entre unes 31 i 62 braces angleses, paràmetre utilitzat habitualment pels pescadors 
professionals locals). 

5. LRDF se situa al Est del	Cap	de	la	Nau.	El	punt	més	pròxim,	d'acord	amb	el	perímetre	
establit, es localitza	a	4,13	km	(2,23	milles	nàutiques)	del	Cap	de	la	Nau	mentres	que	el	
que	 s'ha	 considerat	 el	 seu	 extrem	més	 oriental	 s'ubica	 a	 uns	 12,28	 km	 (6,63	milles	
nàutiques).	En	sentit	WSW	– ENE	la	longitud	màxima	estimada	és	de	9,96	km	(5,38	
m.n.). 

6. Des d'un punt de vista geomorfològic, LRDF presenta unes quantes zones clarament 
diferenciades. En general, LRDF representa en la plataforma veïna al Cap de la Nau 
una	prominència	quasi	horitzontal	que	manté	una	cota	(entorn	de	60	 - 65 m) mentres 
que els fons circumdants presenten una tendència a augment progressiu de profunditat. 
No obstant això cap a l'Oest, a partir d'una zona es produïx un augment important de la 
profunditat, aparentment una caiguda en esllavissada, de manera que els fons a partir 
d'ací se situen entre uns	85	i	un	poc	més	de	100	m	de	profunditat.	A	tot	això	cal	sumar	
la singularitat de dos extensions cap al Nord (NW) i el Sud (SSW) (“els Farallons”). 
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1. És una de les zones amb major pendent de LRDF, incloent-hi la zona B	descrita	
com “La caiguda” 

2. En	 esta	 zona	 és	 l'única	 en	 que	 de	 moment	 s'han	 trobat	 afloraments	 rocosos	
elevats	a	més	d'un	metre	d'altura	del	fons	circumdant	més	o	menys	enfangat. 

 

 De qualsevol manera, qualsevol esforç que es faça per reduir l'esforç de pesca amb 
arts	d'emmallament	a	àrees	cada	vegada	més	àmplies	serà	beneficiós	per	a	la	recuperació	
de les comunitats potencials d'aquests fons. 

En aquest sentit, cal tenir en compte els avantatges addicionals que pot suposar per 
a la flota d'arts menors la possibilitat de l'aprovació de la proposta de prohibició de la pesca 
d'arrossegament	en	Pla	general	al	polígon	descrit	 a	 la	Figura	3.16.B.	En	 l'actualitat,	 com	
s'ha comentat anteriorment, la pesca mitjançant arts d'emmallament es realitza sempre 
"sobre" LRDF per la competència existent amb la pesca d'arrossegament, davant la 
possibilitat que una acció d'aquests últims faça per	exemple	perdre	un	tresmall	si	és	calat	
fora de la superfície de LRDF. En canvi, en el cas que s'aprovara la proposta plantejada a 
la SGP es disposaria d'una zona de fons de substrats solts a l'entorn de LRDF, en les que 
podrien ser dutes a terme activitats de pesca relatives a arts menors. 

En aquest cas, hauria de plantejar-se a assajar a realitzar el calat de les arts 
d'emmallament no només	(o	no	tant)	"sobre"	LRDF	sinó	en	els	fons	"just per fora dels seus 
límits". Això ajudaria a ampliar les zones en què es poguera decidir no realitzar cap 
activitat pesquera amb la finalitat de contribuir a regenerar les comunitats potencials, en 
general els fons de gorgoniarios i corals, que haurien en el futur ser predominants en 
LRDF. Aquesta augment en la riquesa de la biodiversitat i en la complexitat de la 
comunitats bentòniques, sens dubte contribuiria a l’augment de la productivitat d'espècies 
d'interès pesquer al seu entorn. 

De manera addicional aquesta zona de fons de substrats solts que quedarien dins del 
polígon protegit a l'arrossegament podria ser utilitzat amb altres finalitats d'interès pesquer. 
Encara que correspon a fons de la plataforma continental relativament profunds (entre uns 
60 i 110 m), podria ser una zona per a la pesca de pop de roca (Octopus vulgaris) 
mitjançant cadufos. De la mateixa manera, podria constituir una zona on realitzar diferents 
actuacions experimentals i d'investigació, com la instal·lació d'estructures tipus micro-
esculls artificials per a la captació i estudi de larves de llagosta, llamàntol o d'altres 
espècies d'interès comercial. 
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13. A pesar que actualment contínua existint un cert grau d'explotació rendible de LRDF 
per part de la flota d'arts menors de la zona, el conjunt d'observacions realitzades indica 
la necessitat d'accions urgents per a la recuperació de la riquesa de la biodiversitat de la 
zona. Açò seria tant per la importància que presenta entre els ecosistemes marins este 
tipus formacions rocoses de la plataforma continental mitja i profunda, com per la 
necessitat d'assegurar la viabilitat de les pesqueries locals en el futur. 

14. Actualment s'ha presentat a la Secretaria General de Pesca una proposta de restricció 
permanent de la pesca d'arrossegament en un polígon (un pentàgon irregular) en el que 
s'inscriu LRDF. Esta proposta s'ha inclòs en l'Esborrany del Pla general de gestió 
pesquera	per	al	Mediterrani	i	s'està	a	l'espera	de	si	és	acceptada. 

15. D'altra banda es planteja la necessitat que es realitze un pla de gestió de les activitats de 
pesca de la flota d'arts menors local. En este sentit, s'indiquen alguns suggeriments 
respecte a aquest tema. 
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7. L'escassetat de coneixements sobre LRDF es pot atribuir a diversos factors: (1) A pesar 
de trobar-se a una distància relativament pròxima de la costa, el seu rang batimètric 
excedix considerablement el del rang de busseig esportiu i inclús, excepte casos molt 
concrets, el del busseig professional. (2) Per	qüestions	merament	geogràfiques,	se	situa	
en “aigües exteriors”, pel que queda al marge de determinats treballs de seguiment 
autonòmics per “competències” i per “rang batimètric”. (3) A pesar de la seua extensió, 
al tractar-se d'un promontori situat en la plataforma continental no pareix haver sigut 
objecte prioritari d'estudi de projectes dirigits al coneixement d'altres enclavaments 
més	profunds	en	el	Mediterrani	occidental,	 

8. L'aprofitament pesquer professional de LRDF se centra la pesca d'arts menors amb 
tresmall.	Existix	 també	 la	 pesca	 d'arrossegament	 en	 l'entorn immediat de LRDF i de 
vegades	 també	 sobre	 ella,	 d'una	 manera	 que	 podria	 considerar-se legalment com 
irregular. 

9. D'acord amb les observacions realitzades, les principals objectiu de pesca per mitjà de 
tresmall són la llagosta roja (Palinurus elephas) i l'escórpora (Scorpaena scrofa). A 
més	 d'altres	 espècies	 de	 peixos	 d'interés	 comercial,	 cal	 destacar	 la	 presència	 regular	
encara que no molt abundant d'exemplars de talla elevada de llamàntol (Homarus 
gammarus).	Esta	pesca	té	un	caràcter	marcadament	estacional i es du a terme sobretot 
durant l'estiu. 

10. S'han realitzat divers treballs que inclouen: 

a. Recopilació d'informació prèvia sobre la cartografia i les bionomía bentònica de 
LRDF. 

b. Obtenció d'una cartografia detallada de LRDF. 

c. Observació d'activitats i captures pesqueres. 

d. Obtenció d'imatges de vídeo del fons en diferents punts de mostreig per mitjà de 
dos tècniques: “vídeo encebat” (BRUV) i “vídeo en transecte”. 

e. S'ha realitzat un inventari inicial espècies, tant bentòniques com vàgils, trobades 
sobre els fons de LRDF. 

f. S'ha realitzat una caracterització temptativa de les principals comunitats presents en 
la zona. 

11. Els treballs realitzats han posat de manifest un elevat grau de enfangament en gran part 
de la LRDF. Per la seva banda, a les zones en què les roques afloren clarament, les 
comunitats bentòniques presenten un grau de complexitat bastant baix, almenys 
comparat amb el que podrien considerar-se com "estat potencial de les comunitats en 
aquest tipus de fons i rang batimètric". 

12. Esta relativa pobresa cal atribuir-la principalment a l'activitat pesquera. Esta seria 
deguda tant a la pesca d'arrossegament que faena sovint en el contorn de LRDF (i de 
vegades sobre ella) com a l'erosió deguda a arts d'emmmallament de fons. 
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5. AGRAÏMENTS 

           Encara que el treball que se sintetitza en el present informe deuria correspondre a 
una fase inicial d'un  projecte a mitjà i llarg termini, les labors realitzades han sigut 
possibles gràcies a nombroses entitats i persones. 

           El projecte va ser promogut per l'IROX i finançat per una sèrie d'entitats que, per ser 
precisos, no se citen ací i en el seu moment hauran de ser referenciades per esta associació. 
Entre els promotors del projecte dins de l'IROX, cal destacar sobretot a Amadeu Ros i a 
Xavier Pasqual, sense els quals este projecte ni tan sols hauria començat. 

 Diversos	pescadors	d'embarcacions	de	 la	Marina	Alta	han	 contribuït	 no	 sols	 amb	
dades, sinó amb el seu temps, amb la paciència de compatibilitzar el seu treball diari amb 
el d'un investigador a bord i amb les ganes de debatre sobre la millor manera de que LRDF 
no es convertisca en una llegenda sinó en un recurs i en un element de futur.  

Resulta difícil citar a tots i cada un però hi ha destacar que molta de la informació 
que ací es presenta és possible gràcies als patrons i tripulacions del “David”, “Chatet Dos”, 
“Punta Molins”, “El Gary”,… i als antecessors jubilats que encara contribuïxen amb la 
seua labor i els seus amplis coneixements sobre LRDF. 

L'Organització de Productors de Peix	de	la	Marina	Alta	(OPP60)	ha	contribuït	així	
mateix a organitzar reunions i coordinar actuacions per a la consecució dels objectius d'este 
projecte.  

           Cal agrair a la Secretaria General de Pesca (SGP) per la important informació 
cartogràfica aportada, fonamental per al present informe i per a futurs treballs. Així mateix 
a	Isabel	Afán per la gran ajuda per a poder gestionar el conjunt d'esta informació. 

           També	 és	 fonamental	 destacar	 el	 treball	 voluntari	 i	 imprescindible	 d'algunes	
persones, amb les que l'autor del present informe ha compartit no sols hores en el mar sinó 
inquietuds i ha treballat com un gran equip, lluny dels grans mitjans de la ciència oficial, 
però obtenint informació inèdita per mitjà de moltes ganes i esforç. Va per Vicent Chorro, 
Pep	 Bolufer,	 Noe	 Sosa	 i	 Uxue	 Urkia.	 Uxue	 Urkia	 a	 més	 va	 realitzar	 la	 identificació	
taxonòmica dels crustacis decàpodes resultat de descart. Part dels mitjans tècnics són 
deguts	 a	 Pablo	 Lillo;	 Paco	 Codina	 va	 contribuir	 en	 alguns	 detalls	 tècnics que segur li 
haguera	agradat	que	pogueren	ser	alguns	més.	 

           Esperem que als esforços del projecte que se sintetitzen en este informe seguisquen 
prou	més. 
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FINANÇAMENT I COSTOS DEL PROJECTE
En	aquest	projecte,	a	banda	del	treball	de	voluntariat	de	molts	socis	de	l’IROX,	que	a	més	a	més	ha	
aportat	recursos	econòmics	propis,	hem	tingut	el	recolzament	de	les	següents	entitats	:

ENTITATS PÚBLIQUES :

PARTICULARS:

	 	 	 	 	 ENRIC	MARTÍNEZ	 	 	 	 	 800,00	€

AMJASA	 	 	 	 	 	 3.000,00	€

PÒSITS	DE	LA	MARINA	 	 	 	 3.000,00	€

       

 

AJUNTAMENT	DE	XÀBIA	 	 	 	 2.479,34	€

	AJUNTAMENT	DEL	POBLE	NOU	
	DE			BENITATXELL		 	 	 	 1.000,00	€



	 	 	 	 	 IROX	 	 	 	 	 	 2.526,75	€

TOTAL	FINANÇAMENT….....................................................................................	 	12.806,09	€			

DESPESES

ESTUDI	BIOLÒGIC	……………………………………………………………....									10.599,98	€
OBTENCIÓ	D’IMATGES	SUBMARINES………………………………….........	 	 928,17	€
EDICIÓ	I	IMPRESSIÓ	DE	L’ESTUDI	...................................................................			 976,30	€
DESPLAÇAMENTS	I	MATERIALS	………………………………………….....																301,64	€
 
 
																																										TOTAL	DESPESES		…………………………..............							12.806,09	€	



AGRAÏMENTS  

Durant tota l’elaboració d’aquest projecte, per impulsar una protecció de la Roca, hem trobat un munt 
de complicitats del món mariner , sense les quals aquesta iniciativa no s’hauria pogut desenvolupar 
de	la	mateixa	manera.	És	sense	dubte	una	mostra	més	que	des	de	la	cooperació	coordinada	de	tots	
els elements de la nostra societat es poden aconseguir reptes necessaris per una millor gestió dels 
nostres	recursos	naturals.	Fins	i	tot	els	més	reticents	als	canvis	acaben	adonant-se	de	la	necessitat	
de les regulacions, si volem continuar vivint de forma equilibrada amb  una natura que ens permet 
sobreviure.

Òbviament	hem	d’agrair	l’aportació	econòmica	de	les	entitats	que	han	confiat	en	nosaltres	per	fer	
aquest	 treball.	A	 l’empresa	 pública	Amjasa,	 als	 Pòsits	 de	La	Marina,	 als	 ajuntaments	 de	Xàbia	 i	
El	Poble	Nou	de	Benitatxell,	 i	 a	Enric	Martínez.	Tots	ells	ens	han	permès	disposar	dels	 recursos	
econòmics que han fet possible la realització d’aquest estudi.

També,	com	no,	la	col•laboració	desinteressada	d’alguns	mariners	com	els	de	la	família	Noguera	de	
Moraira,	especialment	Diego	i	Juan	Diego	Noguera,	i	de	la	família	Serrat	de	Xàbia,	Rafa	Serrat	i	la	
seua tripulació, que han posat les seues embarcacions i el seu temps a la nostra disposició.

A	tots	els	mariners	de	Moraira,	Dénia,	Xàbia	i	Calp,	que	amb	el	seu	coneixement	de	la	Roca	i	les	
seues	opinions,	ens	han	ajudat	a	elaborar	aquesta	proposta	de	protecció,	que	aspira	a	no	ser	definitiva	
sinó que puga anar adaptant-se als resultats que puguem observar al llarg de la seua aplicació, que ens 
mostraran	quina	és	la	millor	manera	de	fer	efectiva	aquesta	regulació.

Al	Centre	de	Investigació	Marina	de	Santa	Pola	(CIMAR)	i	al	Departament	de	la	Facultat	de	Ciències	
del	Mar	 i	 Biologia	Aplicada	 de	 la	Universitat	 d’Alacant,	 especialment	 a	Alfonso	Ramos	 i	Aitor	
Forcada  per la seua extraordinària aportació de l’estudi bionòmic, i Jose L. Sanchez Lizaso per les 
seues	opinions	sobre	la	millor	manera	d’aplicar	la	protecció	més	eficient.

A	l’Institut	de	Ciències	del	Mar	de	Barcelona,	amb	Baptiste	Company		i	Toni	Lombarte,	que	no	soles	
es	van	desplaçar	a	La	Marina	per	explicar-nos	altres	experiències	sobre	cogestió	pesquera	sinó	que	a	
més	a	més	han	aportat	les	seues	recomanacions	en	aquesta	proposta.

A	la	Secretaria	General	de	Pesca	i	al	patró	del	buc	oceanogràfic	Emma	Bardan.	J.	Garcia,	per	la	seua	
col•laboració	i	aportació	de	dades	per	a	l’elaboració	de	la	cartografia.

A	la	Conselleria	de	Medi	Ambient	i	Pesca,	liderades	per	Pep	Nebot	i	Rafa	Beltrán	que	han	rebut	la	
nostra proposta amb la millor disposició.

A	 l’empresa	 Kraken	 -	 Serveis	 marítims,	 per	 la	 seua	 col•laboració	 per	 aconseguir	 les	 imatges	
submarines.

Als	pescadors	particulars,	com	Tomàs	Sivera,	que	han	donat	també	les	seues	opinions	basades	en	
l’experiència que han viscut a la Roca. 



Finalment volem destacar l’aportació anònima de molts socis i l’equip de l’IROX que ho han fet 
possible encapçalats per :

     Amadeu Ros

Coordinació	científica
     Joan J. Soto
	 	 	 	 	 Pep	Bolufer
	 	 	 	 	 Tere	Bou
	 	 	 	 	 Pascual	Buigues

Fotografia	i	vídeo
     Encarna Roselló
     Lola Illanas
	 	 	 	 	 Àgueda	Vitòria

Coordinació i edició
	 	 	 	 	 Jose	H.	Melero
	 	 	 	 	 Ximo	Bolufer
     Xavier Pascual




