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Resum: 

S’ha analitzat el contingut estomacal de 133 truites comunes (Salmo trutta) de l’estany i riu de 

Cap de Port de Peguera situat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici pescades 

els anys 2016 i 2017 amb l’objectiu de determinar diferències o tendències en el comportament 

alimentari en els dos ambients i/o en els dos anys estudiats. També, s’estudia una possible 

recuperació dels macroinvertebrats presents als dos ambients, gràcies a la disminució de la 

densitat de peixos, a partir de mostrejos del litoral i dels canvis produïts en la composició dels 

continguts estomacals entre anys. Finalment es comparen les dietes amb altres espècies de 

peixos, també invasors, presents als estanys d’alta muntanya dels Pirineus i entre els dos 

ambients estudiats de Cap de Port a partir d’un anàlisi de components principals (PCA). 

Mitjançant una ANOVA s’ha comparat les longituds dels peixos de riu i estany i s’han trobat 

diferències ontogèniques entre les dos masses d’aigua (p<0.001), sent les truites d’estany molt 

més grans. S’ha estudiat, també, la condició dels peixos mitjançant una ANCOVA amb la 

covariable longitud i s’ha trobat una millor forma física a l’estany (p<0.05) i a l’any 2017 (p<0.01). 

A partir de l’estudi de les abundàncies relatives de cada tàxon trobat als continguts estomacals, 

es veuen diferències en la dieta entre anys i ambients, i una relació de l’alimentació amb les 

abundàncies dels tàxons de les mostres de bentos. En quant a la recuperació dels 

macroinvertebrats de l’aigua, es troba una major riquesa i diversitat als continguts estomacals 

del riu d’un any per l’altre indicant-nos una major velocitat de recuperació en comparació a 

l’estany. Això pot ser degut a la disminució de la competència entre els individus de l’estany. 

Finalment amb l’estudi de components principals (PCA) es veu com la truita de rierol és l’espècie 

que mostra una dieta més variada, i que el riu al 2017 mostra un augment de l’amplitud de la 

dieta molt marcat. 

Paraules clau: Salmo trutta, continguts estomacals, espècie invasora, macroinvertebrats, 

bentos, estanys del Pirineu. 
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Resumen: 

Se ha analizado el contenido estomacal de 133 truchas comunes (Salmo trutta) del lago y río de 

Cap de Port de Peguera situado en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

pescadas los años 2016 y 2017 con el objetivo de determinar diferencias o tendencias en el 

comportamiento alimentario de los dos ambientes y/o en los dos años estudiados. También se 

estudia una posible recuperación de los macroinvertebrados presentes en los dos ambientes, 

gracias a la disminución de la densidad de peces, a partir de muestreos del litoral y de los 

cambios producidos en la composición de los contenidos estomacales entre años. Finalmente 

se comparan las dietas con otras especies de peces, también invasores, presentes en los lagos 

de alta montaña de los Pirineos y entre los dos ambientes estudiados de Cap de Port a partir de 

un análisis de componentes principales (PCA). Mediante una ANOVA se han comparado las 

longitudes de los peces de río y lago y se han encontrado diferencias ontogénicas entre las dos 

masas de agua (p<0.001), siendo las truchas de lago mucho más grandes. Se ha estudiado, 

también, la condición de los peces mediante una ANCOVA con la covariable longitud y se ha 

encontrado una mejor forma física en el lago (p<0.05) y en el año 2017 (p<0.01). A partir del 

estudio de las abundancias relativas de cada taxón encontrado en los contenidos estomacales, 

se ven diferencias en la dieta entre años y ambientes, y una relación de la alimentación con las 

abundancias de los taxones de las muestras de bentos. En cuanto a la recuperación de los 

macroinvertebrados del agua, se encuentra una mayor riqueza y diversidad en los contenidos 

estomacales del río de un año para el otro, indicándonos una mayor velocidad de recuperación 

en comparación con el lago. Esto puede ser debido a una disminución de la competencia entre 

individuos del lago. Finalmente, con el estudio de componentes principales (PCA) se ve como la 

trucha de arroyo es la especie que muestra una dieta más variada, y que el río en el 2017 muestra 

un aumento de la amplitud de la dieta muy marcado.  

Palabras clave: Salmo trutta, contenidos estomacales, especie invasora, macroinvertebrados, 

bentos, lagos del Pirineo. 
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Abstract: 

Stomach contents of 133 brown trout (Salmo trutta) fished during the years 2016 and 2017, 

from the lake and river of Cap de Port de Peguera localized on the National Park of Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici were analysed with the aim of establish differences or tendencies on 

the eating behaviour of both environments and/or in the two years studied. A possible 

recuperation of macroinvertebrates on both environments, thanks to the density declining of 

fish, is also studied from littoral sampling and the changes produced on the stomach content 

composition between years. Finally, brown trout diet is compared with other alien species too, 

localized in the high mountain lakes of the Pyrenees, and between both environments studied 

on Cap de Port by principal component analysis (PCA). Through an ANOVA, the fish lengths of 

both environments are compared, and it is found ontogeny differences among the fish 

(p<0.001), being the lake’s trouts bigger. Fish condition is also studied trough an ANCOVA with 

length as a covariable, and a better physical form is it found on the lake (p<0.005) and on the 

year 2017 (p<0.01). From the study of the relative abundance of each taxon found on the 

stomach contents, differences among years an environment are found. Is it found also a relation 

between feeding and taxon abundance of the benthic samples. Regarding to macroinvertebrate 

from the water recuperation, greater richness and diversity is discovered on the stomach 

content of the river from one year to another showing a bigger velocity than the lake. This could 

be due to the declining competence among fish of the lake. Finally, with the principal 

components analysis (PCA) it is found that the most varied diet is on the brook trout, and that 

the river of the year 2017 has an increase of the diet range.  

Keywords: Salmo trutta, stomach contents, invasive species, macroinvertebrates, benthos, 

Pyrenees lakes. 
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1 – Introducció 
La introducció d’espècies fora de la seva àrea de distribució és la segona causa de pèrdua de 

biodiversitat per substitució de fauna i flora natives a través de la competència, depredació o 

parasitisme, i pot arribar a modificar la dinàmica de funcionament dels ecosistemes (Groom et 

al., 1997). Es tracta per tant d’un dels problemes de conservació més greus, sent els ecosistemes 

d’aigua dolça un dels més vulnerables a les invasions biològiques (Ricciardi i Rasmussen, 1999; 

Sala et al., 2000; Rodríguez et al., 2005; Gherardi, 2007).  

Els estanys pirinencs són un bon exemple d’ecosistema que ha patit la introducció d’espècies 

foranies. Els llacs en general es troben habitualment aïllats dels rius més baixos per barreres 

físiques, que han evitat la colonització natural de peixos (Knapp et al., 2001a; Miró i Ventura, 

2004; Pechlaner, 1984), però tot i així en seguim trobant en un gran número d’estanys. Els peixos 

d’aigua dolça són un dels grups animals amb un número més alt d’espècies invasives, com s’ha 

pogut veure a Europa (Hulme et al., 2009), la introducció dels quals està molt lligada a activitats 

humanes (Marchetti et al., 2004), particularment en el cas dels salmònids (Marrimpouey et al., 

2003). El procés de colonització en serralades d’alta muntanya Europees es coneix amb poc 

detall (Almodóvar i Elvira, 2000; Marrimpouey et al., 2003; Gliwicz i Rowan, 1984; Pechlaner, 

1984; Sostoa i Lobón-Cerviá, 1989) ja que la remota ubicació i la dificultat en l’accés dels llacs fa 

que els efectes produïts estiguin poc estudiats en comparació amb la resta d’ecosistemes 

aquàtics, amb l’excepció de la serralada dels Pirineus, on recentment s’ha descrit el procés 

històric d’introducció tant de salmònids (Miró i Ventura, 2013) com de ciprínids (Miró i Ventura, 

2015).  

La formació dels estanys dels Pirineus es remunta a la darrera glaciació -Würm- fa entre 15.000 

i 10.000 anys. Es tracten de masses d’aigua situades entre 1.500 i 3.000 metres d’altitud i que 

no solen sobrepassar en general els 25 metres de profunditat màxima. Degut a la seva elevada 

altitud, es troben afectats per baixes temperatures, altes dosis de radiació i forts règims de vents 

i precipitacions. Una particularitat d’aquests sistemes és que romanen coberts d’una capa de gel 

i neu un mínim de 6 mesos a l’any, provocant un aïllament de l’atmosfera i el seu entorn (Miró 

2011). 

Podem trobar dos hàbitats principals en aquests estanys: la columna d’aigua per un costat i el 

fons i el litoral per l’altre. A la columna d’aigua trobem organismes que viuen en suspensió -

planctònics- com seria el cas d’algues, que suposen el nivell alimentari bàsic de l’estany i que 

formen el fitoplàncton, organismes unicel·lulars com bacteris, arqueus i protozous i organismes 

pluricel·lulars format majoritàriament per rotífers. Finalment es troben diferents espècies de 

crustacis -copèpodes i cladòcers del gènere Daphnia-. Els dos últims grups esmentats -crustacis 

i rotífers- formen el  zooplàncton. Tots aquests organismes es troben en baixes quantitats degut 

a l’escassa concentració de sals minerals i nutrients a l’aigua, per això els estanys tenen aigües 

tant transparents. El segon gran ambient és el fons i litoral de l’estany, anomenat bentos, 

composat pels organismes que viuen al sediment, graves, pedres i roques. Són més diversos que 

els planctònics, i trobem els organismes esmentats anteriorment i a més s’afegeixen oligoquets, 

mol·luscs i insectes. Els insectes són els més nombrosos, sobretot les seves fases larvàries 

aquàtiques. Destaquem la família dels quironòmids els qual es troben fins a cent espècies als 

estanys (Miró, 2011). 

La introducció d’espècies de peixos als estanys d’alta muntanya dels Pirineus no és un 

esdeveniment recent, sinó que s’ha donat al llarg de la historia, des de l’edat mitjana fins a 
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l’actualitat, per a usos d’abastiment i posteriorment relacionats amb la pesca recreativa 

promocionada per diferents agències governamentals rellevants (Miró, 2011; Pister, 2001; 

Schindler i Parker 2002). Les espècies de salmònids introduïts als Pirineus espanyols inclouen  la 

truita comuna (Salmo trutta Linnaeus, 1758), la truita irisada (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 

1792) i la truita de rierol (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) (Miró i Ventura, 2013). Com a 

ciprínids trobem un únic representant, el barb roig (Phoxinus sp.).  

La principal problemàtica de la introducció de peixos als estanys és l’aparició d’un nou nivell 

tròfic superior que era inexistent, provocant un efecte de cascada tròfica degut, sobretot, a la 

depredació dels peixos sobre els herbívors planctònics. Aquest fet provoca un canvi en 

l’estructura i l’abundància dels productors primaris (Buchaca, 2009; Sarnelle i Knapp, 2005). 

També s’ha descrit efectes sobre les comunitats d’amfibis i macroinvertebrats del litoral, on es 

creu que el retrocés de les poblacions d’espècies endèmiques dels Pirineus de granota roja 

(Rana temporaria, Linnaeus 1758), tòtil (Alytes obstetricans, Laurenti 1768) i tritó pirinenc 

(Calotriton asper, Dugès 1852) és degut a la disminució del seu hàbitat natural relacionada amb 

la introducció de peixos (Knapp et al., 2001b). Es descriu també una alteració del cicle de 

nutrients amb un conseqüent augment de la producció d’algues que viuen a l’aigua (Sarnelle i 

Knapp, 2005; Schindler et al., 2001; Toro, 2007) i una acceleració dels processos d’eutrofització 

dels llacs.  

L’espècie estudiada en aquest treball és la truita comuna (Salmo trutta), espècie originària 

d’Europa, de l’oest d’Àsia i del nord d’Àfrica, però que actualment consta d’una extensa 

distribució geogràfica -Europa, oest d’Àsia, nord-est de l’Atlàntic, mar Bàltic, mar del Nord, mar 

Mediterrani, mar Negre i mar Caspi-, ja que des de finals del segle XIX s’ha introduït en un mínim 

de 47 països. La seva distribució actualment a la Península està fortament condicionada per les 

repoblacions donades a terme al llarg del segle XX, on rarament superen els 50 cm de longitud i 

els 2 kg de pes (Alonso et al., 2012). Principalment habita en trams d’aigües netes, fresques i ben 

oxigenades, i les seves preferències d’hàbitat experimenten canvis ontogènics, fent que les 

seves poblacions s’estructurin en edats.  

Manifesta un caràcter generalista-oportunista (Sostoa i Lobón-Cerviá, 1989), variant la dieta per 

adaptar-se a la disponibilitat estacional (Oscoz et al., 2000), entre masses d’aigua (García de 

Jalón i Barceló, 1987) i entre microhàbitats d’una mateixa massa d’aigua (Greenberg i Dahl, 

1998; Nislow et al., 1998) aprofitant tots els recursos disponibles. És un depredador que en 

estadis juvenils s’alimenta sobretot de larves i adults d’insectes. Quan es fan adults es poden 

extreure algunes proporcions generals en la composició de la dieta tal i com exposa Sánchez 

(2009), on dominen els quironòmids i els efemeròpters, altres dípters, tricòpters i, en menor 

mesura, els plecòpters són els següents grups codominants. L’abundància de preses aèries en 

l’alimentació arribar a suposar més del 50% (Hunt i Krokhin, 1975; Kawaguchi i Nagano, 2001), 

arribant al 90% si s’inclouen adults voladors de macroinvertebrats bentònics (Nelly-Quin i 

Bracken, 1990; Sánchez et al., 2007). També formen part de la seva dieta els crustacis, tant els 

que viuen a la columna d’aigua com els que viuen a les vores i al fons de l’estany. El grau 

d’activitat de la truita, i per tant, la seva voracitat creix amb l’augment de la temperatura de 

l’aigua, la qual cosa fa que sigui més gran a l’estiu (Miró, 2011). És un peix solitari i territorial i 

defensa el seu territori de qualsevol altre exemplar més dèbil que hi entri. Els exemplars juvenils 

es troben permanentment al litoral per a poder-se protegir sota les pedres i roques o entre les 

plantes aquàtiques, mentre que les truites adultes cacen tant a la columna d’aigua com al litoral.  

Tot i que és l’únic salmònid autòcton de les aigües fredes d’alta muntanya dels Països Catalans 

(Sostoa et al., 1990) i a l’any 1996 va ser considerat com espècie de baix risc (LR/lc) a la llista 
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vermella d’espècies amenaçades de la Unió Internacional de Protecció de la Natura (IUCN 2007) 

és considerada com una de les cent espècies més invasores del món (Lowe et al., 2000). Tot i 

semblar contradictori, això és degut a que ha estat portada a multitud d’indrets d’on no hi era 

originària, com en el cas dels estanys d’alta muntanya, on la seva presència no es dóna de 

manera natura. Aquestes introduccions alteren la xarxa tròfica amb la depredació sobre les 

espècies més conspícues com invertebrats, larves d’insectes i amfibis. Per una altra banda, en 

zones d’on és autòctona es troba en perill -baix- a causa de que s’han donat unes contínues 

translocacions d’individus d’unes àrees a unes altres diluint les races regionals i produint una 

homogeneïtzació de la fauna i una pèrdua de la diversitat genètica (Sanz et al., 2006). 

1.1 - Projecte i cas d’estudi 

Aquest treball s’ha fet en col·laboració amb el projecte LIMNOPIRINEUS, projecte emmarcat dins 

de la Xarxa Natura 2000 i amb el suport LIFE+ de la Unió Europea per tal de fer accions de 

conservació en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alt Pirineu i Vall d’Aran), 

en el Parc Natural de l’Alt Pirineu (Pallar Sobirà i Alt Urgell) i en l’Estanyol de Vilac (Vall d’Aran), 

totes zones considerades Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) per la Directiva Europea 

d’Hàbitats. La responsabilitat de coordinació és encapçalada pel Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes (CEAB) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIS), amb la col·laboració de 

vàries institucions com la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Conselh 

Generau d’Aran, i empreses com Sorelló Estudis al Medi Aquàtic S.L. i Forestal Catalana.  

Dins de les accions de conservació que es duen a terme al projecte, aquest estudi es centra en 

la restauració de l’estat natural d’alguns estanys d’alta muntanya dels Pirineus a través de 

l’eliminació i control d’espècies al·lòctones de peixos, la qual cosa permetrà la recuperació de 

les espècies autòctones.  

En aquest treball s’ha estudiat la dieta de truita comuna de les poblacions de riu i estany de Cap 

de Port de Peguera a partir dels continguts estomacals, per entendre el comportament de 

l’espècie en aquests ambients i poder-ho comparar amb les d’altres estanys. També s’ha 

estudiat la possible variació de les comunitats de macroinvertebrats presents en les masses 

d’aigua després de les campanyes de pesca. L’efecte de la pesca sobre l’estructura de la població 

hauria de ser interessant ja que conforme a recents estudis (Miró i Ventura, 2013; Miró i 

Ventura, 2015) és la mesura més efectiva per frenar la dispersió de peixos invasius en àrees de 

muntanya. Un factor important a tenir en compte en aquest estudi és la condició dels exemplars, 

ja que s’ha vist que en estanys oligotròfics la condició dels salmònids està inversament 

relacionada amb la densitat de la població (Arismendi et al., 2011). 

Un projecte semblant de Limnopirineus fet a l’estany del Closell en el municipi de Lladorre -

Lleida- mostra un efecte positiu de la pesca del barb roig que vivia a les seves aigües. 

L’alimentació de macroinvertebrats per part del peix havia provocat una eutrofització del llac a 

causa de la proliferació d’algues tornant l’aigua d’una coloració verdosa. Després de 24 mesos 

de pesca i havent eliminat el 99% dels peixos presents, l’estany va mostrar una velocitat molt 

ràpida de recuperació i, amb només dos estius treballant, el llac mostrava unes característiques 

molt properes a les d’un estany natural d'alta muntanya. L’evolució del color verd del Closell cap 

a la transparència que mostra ara és una prova de l'eficàcia de la restauració per part del 

projecte Limnopirineus (CSIC, 2015). 
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1.2 - Objectius i hipòtesis  

Els objectius principals d’aquest treball és determinar si hi ha diferències significatives en la dieta 

de les truites de Cap de Port en els dos ambients presents: estany i riu, i paral·lelament entre els 

anys 2016 i 2017 a causa de les dos campanyes de pesca efectuades.  

Com a objectius específics, veure si les pesques produïdes han tingut un efecte en les poblacions 

de macroinvertebrats presents a l’aigua dels dos ambients, a partir de l’estudi dels continguts 

estomacals de les truites i de mostres de litoral. També comprovar si la pesca és un tècnica 

encertada per a recuperar aquests macroinvertebrats. Finalment, comparar la dieta de S. trutta 

amb la de les altres espècies de peixos presents als estanys dels pirineus.  

Les hipòtesis són que trobarem una dieta diferent tant entre masses d’aigua com entre anys. 

Per una banda, la dieta del riu serà més pobre perquè és un ecosistema més dur per sobreviure 

i la talla dels individus és més petita. Per una altra, al 2017 hi haurà més abundància i riquesa en 

la dieta degut a la disminució de depredadors gràcies a la pesca.  

També, trobarem una lleu recuperació dels macroinvertebrats a les dos masses d’aigua gràcies 

a les campanyes de pesca fetes els dos anys. Finalment, la dieta de S. trutta serà la més àmplia 

de totes les espècies a causa del seu caràcter generalista-oportunista. 

Objectives and hypothesis  

The main objective of this project is determining if there are significative differences on the 

brown trout diet of Cap de Port’s between two environments: lake and river, and at the same 

time between the years 2016 and 2017 due to the fishing campaign. 

As a specific objective, see if the fishing has had effects among the macroinvertebrate 

population living on the water of both environments from the study of brown trout stomach 

content and he littoral sampling. Also, study if fishing is a successful technic for 

macroinvertebrate recuperation. Finally, comparing S. trutta’s diet between all the species that 

inhabit on the Pyrenees lakes.  

The hypothesis is that we will found a different diet among environments and years. On the one 

hand, the river diet will be poorer because of the tough conditions of survival and the small size 

Figura 1. Evolució de l’estany del Closell gràcies a la intervenció de LIMNOPIRINEUS. Foto: A. Miró. 
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of the individual. On the other hand, a bigger abundance and richness on the diet will be found 

on the 2017 due to the decline of predators because of fishing.  

Also, a slight recuperation of macroinvertebrates from both environment will be found thanks 

to the two years of fishing. Finally, S. trutta’s diet will be the widest among all the species due 

to its generalist-opportunist behaviour.  

2 - Metodologia 
2.1 - Àrea d’estudi 

De tots els estanys que formen el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, aquest 

estudi es duu a terme a l’Estany del Cap de Port de Peguera (La: 42° 32' 1.014" N  Lon: 1° 1' 

36.349" E), on trobem una densa població de truita comuna (Salmo trutta), essent l’única 

espècie de peix que pobla l’estany. És un hàbitat d’interès comunitari d’aigües estancades 

oligotròfiques i molt poc mineralitzades -Littorelletalia uniflorae (HIC 3110)- i la pesca hi està 

prohibida. Està situat a una altitud de 2.550m i té una fondària de 33m. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Downstream del riu de Cap de Port (a). Llac de Cap de Port (b). Font: V. Osorio. Situació de Cap 
de Port de Peguera al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El punt lila marca l’estany i 
el blau el riu (c). 1:25.000. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(b) 

(c) 

(a) 
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2.2 - Obtenció de mostres al camp i procediments al laboratori 

La pesca de les truites a Cap de Port es dóna a terme de mitjans de juliol fins a octubre al 2016 i 

de finals de juny fins a octubre al 2017 per part de tècnics de LIMNOPIRINEUS. Es fa a partir de 

pesca elèctrica al riu, per la mida reduïda de les truites, i amb xarxes de 15 m de llargada i 3 

d’amplada a l’estany -tot i que algunes xarxes també es posen al riu-. Al 2016 es pesca 37 dies a 

les dos zones mostrejades amb un total de 96 hores i 21 xarxes i s’extreuen 1416 individus. A la 

campanya següent, al 2017, es treballa 19 dies amb un total de 36 hores i s’augmenta el número 

de xarxes a 80; s’extreu un total de 192 truites. Totes les pesques es donen durant el dia. 

Un cop obtingudes les truites, s’anestesien aquelles que no 

han mort a les xarxes, es mesura la longitud furcal -

distància des de la punta del cap fins la bifurcació de l’aleta 

caudal- i es pesen. S’extreuen els otòlits de cada individu 

per determinar l’edat al laboratori i es realitza un tall a la 

part ventral per obtenir l’estómac i determinar el sexe -

mascle, femella o indeterminat en el cas dels alevins que 

encara no estan desenvolupats-. També s’extreu múscul 

per a possibles estudis genètics. Otòlits, estómac i múscul 

es guarden en bosses hermètiques etiquetades amb el codi 

de l’individu, el dia de la pesca i la massa d’aigua 

corresponent i es conserven al congelador per evitar la seva 

degradació. Les parts que no interessen dels peixos es 

llencen al contenidor d’orgànica. 

L’obtenció de les mostres del bentos difereix en riu i estany. El sistema de mostreig del riu es  

duu a terme a partir del mètode anomenat “zig-zag” que consisteix en anar “dibuixant” una Z 

de la part baixa del riu fins a la més alta agafant 10 mostres: 4 a la part més propera al litoral  i 

6 a la part central. S’empra el mètode “kick sampling” que consisteix a tenir una xarxa subjectada 

sota l’aigua -en el nostre cas amb una llum de malla de 500 μm-  i pertorbar el substrat del 

voltant uns quants segons mitjançant puntades de peu. A més, alguns còdols i petites pedres 

són netejades a mà per obtenir alguns organismes que viuen en aquest substrat i que no poden 

ser obtinguts a partir del mètode kick sampling. Amb aquest sistema es busca aconseguir la 

millor representació dels hàbitats possibles, intentant reproduir lo més acurat possible les 

proporcions dels hàbitats presents al riu.  

A l’estany primerament s’estima l’abundància relativa al llarg de tot el seu perímetre de les 

categories de substrat del litoral: blocs (>25 cm), còdols (25-2.5 cm), grava (2.5-0.5 cm), sorra 

(0.5-0.1 cm) i llim (<0.1 cm). Tenint en compte la diversitat d’hàbitats trobats al litoral, es 

procedeix a fer un “Sweep Sampling”. El mostreig consisteix en uns escombrats superficials d’1 

m de longitud del substrat amb la màniga, perpendiculars a la riba del llac, des de la zona més 

profunda fins a gairebé la riba. Posteriorment es fan uns moviments ràpids de la màniga sobre 

el material resuspès en la columna d’aigua per tal de capturar els organismes nedadors que 

vulguin fugir. Es distribueixen 30 passades de màniga de 26 cm d’amplada i 250 μm de llum de 

malla sobre el substrat litoral, fent que el número de passades fet per cada substrat sigui 

proporcional a la seva abundància relativa sobre la totalitat del perímetre del llac.  

Finalment les mostres tant de riu i estany són emmagatzemades en una única mostra per cada 

massa d’aigua i conservades al camp amb etanol absolut. 

Figura 3. Cap i estómac de truita 
comuna de Cap de Port etiquetat i 
guardat en una bossa hermètica. 
Font: S. Quintana. 
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Al laboratori de Sorelló es realitza una observació tant de l’intestí anterior com posterior -que 

anomenarem en conjunt estómac- mitjançant una lupa binocular. No s’han analitzat tots els 

individus capturats, però si una mostra representativa de cada zona: un total de 133 estómacs, 

essent 50 de l’estany i 83 del riu. La identificació del contingut estomacal s’ha fet fins a nivell 

d’ordre a partir de la bibliografia de Puig (1999) i Oscoz et. al (2011). Els macroinvertebrats 

identificats per individu són guardats en un mateix eppendorf amb alcohol al 70% etiquetat igual 

que la bossa hermètica on es troba l’estómac. Les mostres de bentos han estat identificades al 

centre d’estudis avançat de blanes (CEAB). 

2.3 – Ètica i sostenibilitat 

Durant tot l’estudi, l’ètica i la sostenibilitat del treball s’ha tingut en compte. Tot i que penso que 

s’ha d’evitar la mort d’animals tot lo possible, la d’aquestes truites era necessària ja que són 

invasores i estan malmetent l’ecosistema de Cap de Port. A més, estant acabant amb les 

poblacions d’amfibis. Tot i així, es va assegurar de que la mort fos indolora. En la meva opinió, 

però, la carn que sobrava d’aquests peixos podria haver-se utilitzat, ja que estava en bones 

condicions i era apte pel consum.  

A l’hora d’identificar i emmagatzemar els continguts digestius s’ha procurat sempre utilitzar el 

mínim d’alcohol possible. No he emprat guants al laboratori ja que no manipulava substàncies 

perilloses, evitant així un malbaratament innecessari durant més de 3 mesos que vaig estar 

identificant. En quant a les bosses hermètiques on es guardava el material biològic, crec que és 

una despesa molt gran utilitzar més de 3 bosses per peix -otòlit, múscul i estómac-, quan 

s’arriben a pescar més de 400 peixos. Jo he intentat reutilitzar totes les possibles netejant-les. 

Tot i així, no hi ha una millor opció a aquestes bosses de plàstic, ja que si fossin de paper o cartró 

al posar-les al congelador es farien malbé amb l’aigua.  

2.4 - Anàlisi de dades 
Per a caracteritzar la mostra d’individus estudiats es realitza un histograma de la longitud de les 

truites diferenciades en riu i estany i es comprova si hi ha diferències significatives en les mides 

dels individus entre les dos masses d’aigua mitjançant una ANOVA d’un factor. Es calcula la 

mitjana del contingut total de tots els estómacs amb el seu error estàndard per massa d’aigua i 

any i es compara amb un gràfic de barres. Seguidament s’estudia la condició dels individus 

mitjançant un anàlisi de la covariància (ANCOVA) amb el pes total com a variable dependent i la 

longitud com a covariable, ambdós en escala logarítmica. Es fa pels dos anys i les dos masses 

d’aigua amb les dades de les truites estudiades anteriorment de Cap de Port en altres projectes 

de les quals es disposava la seva longitud i pes, juntament amb les truites d’aquest estudi 

(n=436). La condició és l’estat fisiològic aparent dels peixos i ens serveix com a indicador a curt 

termini de l’estat de salut dels individus d’una població, tenint millor estat fisiològic aquells 

peixos amb major índex de condició (Elosegi i Sabater, 2011). Aquest indicador està altament 

relacionat amb característiques ambientals com la temperatura, disponibilitat d’aliment, règim 

hídric, competència, vegetació, etc. de manera que és emprat com a indicador de la variació de 

las condicions ambientals i dels processos ecològics (Vila-Gispert et al., 2000).  

Pels anàlisis descriptius de la dieta al 2016 i 2017 i al riu i estany, s’ha calculat les abundàncies 

relatives de cada tàxon trobat per estómac i s’ha dut a terme la mitjana de cada tàxon amb el 

seu error estàndard. S’ha comparat gràficament amb les abundàncies relatives dels mostrejos 

elaborats al litoral -bentos- a excepció del riu al 2016 per absència de dades. 

A continuació, es calcula per a cada estómac la riquesa -número de tàxons diferents trobats a 

cada contingut estomacal- i la diversitat a partir de l’índex de Shannon-Wiener (H’). L’índex de 
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Shannon és considerat com una mesura de la incertesa en la predicció de l’espècie a la qual 

pertanyerà un individu seleccionat a l’atzar d’una mostra amb S espècies i N individus. El rang 

de valors va de 0, el qual ens indicaria que només hi ha una espècie i per tant un nivell d’incertesa 

mínim, a infinit -però difícilment s’assoleixen valors majors a 6-. Quan el valor de H’ és màxim la 

comunitat té una distribució de les abundàncies molt homogènia. Es calcula de la següent 

manera: 

 

on pi és l’abundància relativa de l’espècie “i” i el sumatori de les pi  és igual a 1. 

Amb la riquesa i índex de Shannon calculats per cada estómac es fa una mitjana amb el seu error 

estàndard per cada ambient estudiat -estany i riu- cada any i es representa gràficament 

juntament amb el bentos. 

Per visualitzar gràficament l’ordenació de la distribució dels tàxons més representatius de la 

dieta de les truites estudiades -larves i pupes de quironòmids, quironòmids adults, 

efemeròpters, tricòpters adults, larves de tricòpters, megalòpters, coleòpters aquàtics, 

cladòcers i himenòpters- entre els factors any, ambient i longitud es realitza un anàlisi de 

redundància (RDA) a partir del programa CANOCO 5.0.  L’anàlisi RDA és un mètode estadístic 

que combina múltiples regressions lineals amb ordenació. Aborda la variació en una matriu 

multivariant resposta – en el nostre cas els tàxons de la dieta- i en una o varies matriu 

explicatives -en aquest estudi, any, ambient i logaritme de la longitud-. Es pot veure com una 

extensió de l’anàlisi de components principals (PCA) ja que els vectors d’ordenació són 

combinacions lineals de la variable resposta. Aquests vectors, però, difereixen dels components 

principals calculats a la matriu resposta ja que són restringits per les combinacions lineals de les 

variables de la matriu explicativa (Legendre i Legendre, 2003). Aquest mètode ens permet 

estudiar la major correlació possible entre variables i interpretar quines són les que tenen més 

pes en la distribució dels tàxons. En el nostre estudi, la matriu basada en l’abundància tenia 

bastants zeros, fet que suposa un problema pels anàlisis multivariants basats en la distància 

Euclidiana, per això s’han transformat les dades en percentatge amb l’arrel quadrada de manera 

que quan fem l’anàlisi és equivalent a haver fet la distància de Hellinger, com recomanen 

Legendre i Gallagher (2001). Per corregir l’efecte de múltiples variables s’ha emprat el mètode 

de Blanchett. Les variables categòriques són representades de manera binària (1/0). 

Finalment es realitza a partir del programa SPSS un anàlisi de components principals o PCA, 

tècnica estadística descriptiva multivariant que transforma un conjunt de variables originals amb 

certa correlació en un nou conjunt de variables sense correlació lineal -components principals- 

expressades com una combinació lineal de les primeres. Com a mesura de la quantitat 

d’informació incorporada en una component s’empra la variància d’aquesta: quan més gran 

sigui la variància, major és la quantitat d’informació. Per aquesta raó es selecciona com primera 

component aquella que tingui major variància, mentre que la última és la que té menor. És 

considerat com un mètode de reducció, ja que disminueix la dimensionalitat de les observacions 

per a poder així facilitar l’exploració de les dades i poder apreciar patrons en les nostres 

observacions. Per a poder estudiar possibles diferències amb les altres espècies estudiades al 

projecte Life es realitza una PCA amb els continguts estomacals estudiats en diferents anys de 

S. trutta, O. Mykiss, S. fotinalis i Phoxius sp; també es realitza una última PCA de S. trutta a Cap 

de Port tant estany com riu dels dos anys mostrejats en aquest estudi. 
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3 - Resultats 
S’han estudiat un total de 133 continguts estomacals: 50 estómacs provinents de l’estany amb 

un índex de vacuïtat de 9.8% (5 estómacs buits) i 83 provinents del riu amb un índex de vacuïtat 

de 7.23% (6 estómacs buits). Dels 50 estómacs provinents de l’estany, 27 són de l’any 2016 i 23 

del 2017 i dels 83 estómacs del riu, 41 són de l’any 2016 i 42 del 2017.  

  

 
 

Figura 4. Histograma de la distribució de talles a estany (blau) i riu (taronja) dels individus estudiats (a). 

Mitjana de preses trobades per estómac a les dos masses d’aigua l’any 2016 (blau) i 2017 (taronja) amb 

el seu error estàndard (b).  Mitjana ajustada de la condició dels peixos d’estany i riu (c) i dels anys 2016 i 

2017 (d). 

La distribució de talles a les dos masses d’aigua (Fig. 4a) mostra diferències significatives en les 

longituds dels peixos (F1,116=252.138, p<0.001), indicant-nos una major mida dels individus de 

l’estany. Perquè no interfereixin aquestes diferències de longitud entre els individus en l’estudi 

de la condició, es realitzen ANCOVES amb la longitud com a covariable (Fig.4c i d). La primera 

ANCOVA (F1,436=5.554, p<0.05) mostra una pitjor condició dels individus que es troben al riu 

(mitjana ajustada a l’estany=2.138; mitjana ajustada al riu=2.109) i la segona (F1,436=7.464, 

p<0.01) una millora de la condició a l’any 2017 (mitjana ajustada al 2016=2.115; mitjana ajustada 

al 2017=2.130). La mitjana de preses trobades per estómac (Fig. 4b), mostra un augment del 

consum mig de les truites a l’estany d’un any per l’altre (147.16 al 2016 en contraposició a 303.65 

al 2017), a diferència del riu que disminueix de 36.22 al 2016 a 13.69 al 2017. 
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La dieta trobada als continguts estomacals a cada massa d’aigua i any estudiat és representada 

a la Fig. 5 juntament amb les mostres recollides del litoral -bentos-. Es representa, de la mateixa 

manera, la mitjana de la riquesa (Fig. 6a) i índex de Shannon (Fig. 6b) trobat a cada contingut 

estomacal i de les mostres de  litoral. Ambdós figures no tenen les mostres de bentos de l’any 

2016 al riu.  

A l’estany l’any 2016 (Fig. 5a), l’abundància es troba repartida gairebé per igual entre els 

cladòcers (19.99%), megalòpters (17.31%), larves de quironòmids (16.85%) i en menor mesura 

pels adults de tricòpter (13.64%), larves i pupes de tricòpters (11.97%) i himenòpters (9.98%). 

Es troben també, en proporcions molt baixes, efemeròpters (2.34%). Al 2017 en canvi (Fig. 5b), 

s’observa una predominança de les larves de quironòmids (34.07%) i una marcada disminució 

de l’abundància de cladòcers (5.34%) i himenòpters (1.15%). Els megalòpters (19.45%), larves i 

pupes de tricòpters (15.84%) i adults de tricòpters (10.78%) es mantenen en un percentatge més 

o menys igual.  Els adults i pupes de quironòmids augmenten la seva abundància en la dieta d’un 

6.54% al 2016 a un 13.19% al 2017, i els efemeròpters disminueixen el seu percentatge fins 

arribar gairebé a 0 (0.12%). Comparant-ho amb el bentos, s’observa que tot i que al 2016 hi ha 

més abundància de larves de quironòmids (61.7%) a les mostres del litoral, hi ha preferència en 

la dieta pels cladòcers, que es troben en un percentatge molt més baix (3.12%). Al 2017, però, 

es giren els papers i l’abundància de cladòcers augmenta molt (53.76%) i la de larves de 

quironòmids cau dràsticament (13.50%). Per últim, tot i que himenòpters, efemeròpters i adults 

de tricòpters es trobin als continguts estomacals, no s’han trobat als mostrejos de bentos cap 

any.  

Al riu al 2016 (Fig. 5c), s’observa una dieta poc variada basada en un domini de larves de 

quironòmids (56.34%) i una codominància de megalòpters (20.61%) i tricòpters adults (14.76%). 

En menors percentatges es troben a adults i pupes de quironòmids (2.97%), altres dípters 

(1.97%), coleòpters aquàtics (1.01%), larves i pupes de tricòpter (0.87%) i himenòpters (0.76%). 

En contraposició, es troba una dieta més variada al riu al 2017 amb unes abundàncies més 

repartides (Fig. 5d). Les larves de quironòmids disminueixen a un 25.55% i s’equilibren amb els 

adults de tricòpters (24.80%) que gairebé dupliquen la seva abundància de l’any passat. 

Apareixen nous tàxons en la dieta: efemeròpters (19.63%), plecòpters (3.8%) i hemípters 

terrestres (1.28%); els cladòcers (7.12%) també són nous, però són provinents de l’estany. 

S’observa un lleuger creixement en l’abundància d’adults i pupes de quironòmids (8.85%) i es 

mantenen en unes proporcions semblants els coleòpters aquàtics (2.46%), els himenòpters 

(1.09%), les larves i pupes de tricòpters (1.07%) i altres dípters (1.80%). Els megalòpters pateixen 

una dràstica disminució de la seva abundància al 2.56%. Si ens fixem en el bentos del riu a l’any 

2017 es veu que l’alimentació de larves de quironòmids és similar a la seva abundància al bentos 

(34.95%), i que els efemeròpters, els tricòpters adults i  els adults i pupes de quironòmids són 

molt consumits tot i no haver-n’hi una gran abundància en les mostres del litoral (2.05%, 0% i 

0.85% respectivament). Els consum de cladòcers també és molt gran tot i no ser present a les 

mostres de bentos, però aquest fet és degut a que són provinents de l’estany. També es troben 

al litoral en un menor percentatge que als continguts estomacals els plecòpters (0.45%). 

Finalment, sembla haver un rebuig per part de les truites cap a altres dípters a causa de la seva 

gran abundància al bentos (31.35%) però tant petita a la dieta.  

Si s’estudia la Fig.6 es troba una riquesa mitjana de 3.48 i un índex de Shannon de 0.74 a l’estany 

a l’any 2016. Al 2017 en canvi, trobem una disminució -lleugera- tant de la riquesa mitjana (3.25) 

com de l’índex de Shannon (0.71). En quant al bentos de l’estany, passa d’una riquesa de 10 
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tàxons trobats al 2016 i un índex de Shannon de 2 a una riquesa de 11 i 2.04 d’índex de Shannon 

al 2017.   

Al riu al 2016  la riquesa mitjana trobada és de 2.08 i l’índex de Shannon de 0.65. En 

contraposició, es troba més riquesa mitjana d’espècies (3.96) i una diversitat més gran (1.59) als 

continguts estomacals del 2017. Al bentos no es pot estudiar l’evolució entre anys, però podem 

veure com al 2017 la riquesa d’espècies és de 19 i la diversitat de Shannon de 2.4. 
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Figura 5. Abundàncies relatives en percentatge i error estàndard dels continguts estomacals (blau) i dels 
macroinvertebrats mostrejats al litoral (taronja) els dos anys a estany (a i b) i riu (c i d). 
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L’anàlisi de redundància (RDA) és representat a la Fig. 7. Les 3 variables estudiades representen 

un 17.37% de la variació, sent la longitud la variable que millor explica la composició de la dieta 

trobada als continguts (10.7%) i contribuint un 61.8%. Ambient i any tenen un percentatge igual 

(3.3%). Totes tres variables són significatives amb un p<0.01 (Taula 1). El primer eix de l’anàlisi 

de redundància explica un 68.1% de tota la variació (Taula 2). La longitud i l’estany es troben 

correlacionats positivament amb el primer eix (r= 0.614 i r= 0.439, respectivament), mentre que 

l’any 2017 es troba correlacionat negativament (r= -0.026) (Taula 3). 

Analitzant la Fig. 7 s’observa que coleòpters aquàtics i megalòpters es troben lleugerament 

relacionats amb una longitud gran -són depredats preferentment per truites grans- mentre que 

les larves de quironòmids, amb una fletxa molt més allargada, ens mostra que la seva distribució 

ve explicada per una longitud de les truites més petita. Els efemeròpters i quironòmids adults 

tenen relació amb l’any 2017 i el riu, mentre que els tricòpters adults ho estan amb l’any 2017 

però amb una talla de les truites grans. La llargada de la fletxa dels efemeròpters que ens mostra 

una relació molt gran amb 2017 i riu. En quant als tàxons relacionats amb l’estany trobem els 

cladòcers, les larves de tricòpter i els himenòpters. Els dos primers també es troben relacionats 

amb  una gran longitud, sent els cladòcers els que més ho estan, mentre que els himenòpters 

semblen estar influenciats també per l’any 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom Explica % Contribució % pseudo-F P P(aj) 

Logaritme de la Longitud 10.7 61.8 14.4 0.002 0.003 

Estany 3.3 19.2 4.6 0.002 0.002 

2017 3.3 18.9 4.7 0.002 0.002 
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Taula 1. Explicació (%), contribució (%), pseudo-F, p valor i p valor ajustat de les variables 
estudiades a l’anàlisi de redundància (RDA). 

(a) (b) 

Figura 6. Mitjana de la riquesa (a) i índex de Shannon (b) trobada als continguts estomacals al 2016 
(blau) i 2017 (verd) amb el seu error estàndard, juntament amb al bentos al 2016 (groc) i 2017 (taronja).  
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Finalment es realitzen les 2 PCA de les quals s’extreuen 11 components principals, que 

acumulats tenen un 53.9% de la variància explicada; del total, es mostren les 3 primeres 

components, amb un 19.9% de la variància (Taula 4), la qual no és gens menyspreable. A la 

matriu de components (Taula 5) es poden observar les estimacions de les correlacions entre 

cadascuna de les variables -tipus de presa- i els components estimats, amb valors que oscil·len 

entre -1 i 1.  

 

Estadístics Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 

Variació explicada (acumulada) 11.84 15.22 17.37 38.44 

Explicació de la variació ajustada (acumulada) 68.15 87.61 100  

 Resposta Eix 1 Resposta Eix 2 Resposta Eix 3 

Estany  0.439 -0.202 0.254 

2017 -0.026  0.445 0.226 

Logaritme de la Longitud  0.614 -0.005 0.134 

Taula 2. Variació explicada i explicació de la variació ajustada, les dos acumulades, de cada 
eix obtingut a l’anàlisi d’RDA. 

Taula 3. Resposta de les variables estudiades a l’anàlisi RDA amb cada eix. 

Figura 7. Diagrama d’ordenació mostrant la combinació 
lineal de les variables estudiades descrivint els principals 
gradients de variació en la distribució dels tàxons 
principals trobats en la dieta al llarg dels tres eixos de 
l’anàlisi de redundància (RDA). 
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El primer anàlisi de components principals (Fig. 8a) es realitza per a tots els estómacs estudiats 

de les diferents espècies capturades al projecte -Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus mykiss, 

Salmo trutta i Phoxinus sp-. S’observa com la truita de rierol és que té una dieta més àmplia, i 

que les altres 3 espècies tenen una alimentació més semblant; d’aquestes tres últimes, la truita 

comuna és la que més varietat presenta. Finalment, O. Mykiss i Phoxinus sp semblen seguir un 

patró de dieta gairebé igual. 

 
Component 

Autovalors inicials 

Total % de la variància % acumulat 

1 2.294 8.194 8.194 

2 1.658 5.920 14.114 

3 1.620 5.786 19.900 

 1 2 3 

Bivalves 0.033 0.046 0.161 

Gasteròpodes 0.105 -0.038 0.309 

Cladòcers  -0.002 0.039 0.239 

Ostracodes 0.014 0.109 0.100 

Quironòmids (adults i pupes) 0.459 0.004 0.131 

Quironòmids larves 0.053 0.557 -0.172 

Altres Dípters 0.092 0.320 0.292 

Coleòpters aquàtics 0.245 0.302 0.258 

Coleòpters terrestres 0.634 -0.080 -0.131 

Megalòpters -0.075 0.276 -0.245 

Tricòpters (larves i pupes) 0.131 0.375 0.441 

Tricòpters (adults) -0.084 0.485 -0.351 

Himenòpters  0.623 0.108 -0.215 

Hemípters terrestre   0.695 -0.067 -0.232 

Hemípters terrestres (Aphididae) -0.161 0.352 -0.426 

Odonats 0.056 0.171 0.416 

Odonats (zygoptera) 0.078 0.101 0.154 

Efemeròpters -0.036 0.437 -0.174 

Heteròpters 0.216 -0.018 0.173 

Plecòpters 0.058 0.366 -0.105 

Neuròpter 0.043 0.197 0.156 

Hirudinis 0.041 0.263 0.163 

Àcars 0.103 0.182 0.122 

Dípters terrestres 0.588 -0.135 -0.164 

Aràcnids 0.208 -0.044 -0.060 

Altres terrestres 0.193 0.071 0.421 

Ortòpters 0.413 -0.042 -0.116 

Peixos 0.000 -0.082 -0.039 

Taula 4 - Variància explicada i variància acumulada de 3 de 
les 11 components extretes de la PCA. 

 

Taula 5 - Matriu de components amb les estimacions de les 
correlacions de cada variable i els 3 primers components. 
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El segon anàlisi es duu a terme amb els estómacs de Cap de Port analitzats en aquest estudi. A 

l’estany s’observa com l’alimentació els dos anys és molt semblant, sobretot en les components 

2 i 3 (Fig. 8c), però que al 2016 hi ha més diversitat en la dieta, fet que es pot veure al llarg de la 

component 1 (Fig. 8b). Al riu en canvi sí que hi ha una diferència molt clara en l’amplitud de la 

dieta d’un any per l’altre: tant en la Fig. 8b com en la Fig. 8c es veu com al 2016 el rang de dieta 

és molt petit en comparació al del 2017 que és molt més extens. Si comparem entre masses, el 

rang de dieta més ampli és el del riu al 2017, però seguit de prop del de l’estany al 2016. El rang 

més petit es troba al riu al 2016. 

 

  

 
 

 

(a) 

(b) (c) 

Figura 8. Representació de tots els individus estudiats de S. trutta (blau), O. mykiss (gris), S. fontinalis 
(groc) i Phoxinus sp al projecte en funció dels 3 components explicatius (a). Representació dels 
individus de S. trutta de Cap de Port d’aquest estudi de l’estany al 2016 (blau), estany al 2017 (gris), 
riu al 2016 (taronja) i riu al 2017 (groc) en funció dels 3 components explicatius (b i c). 
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4 – Discussió 
Les grans diferències morfològiques i hidrològiques de les dos masses d’aigua estudiades, tot i 

estar connectada l’una amb l’altre, ens mostren una distribució i condició dels individus que 

l’habiten molt diferent. Les truites presenten canvis ontogènics en quant a ús i preferència 

d’hàbitat, sent les de major longitud les que habiten zones de major profunditat i aigües més 

calmades (Alonso et al., 2012). Aquestes característiques són presents a l’estany, massa d’aigua 

molt gran i profunda que a més no presenta reproducció per part dels individus, a diferència del 

riu, que actua com a “guarderia”. A l’estudi podem veure plasmades aquestes diferències 

ontogèniques a la distribució de talles, on es veu clarament una longitud més petita als peixos 

del riu. A més, les truites es poden refugiar a l’estany quan es congela a l’hivern gràcies a la seva 

profunditat; el riu en canvi és molt curt, amb molt poc cabal i molt turbulent i bona part d’aquest 

es congela a l’hivern, sent el fons d’algunes gorgues l’únic refugi de les poques truites que hi 

viuen. Aquesta supervivència tan dura del riu podria explicar la pitjor condició en la que es 

troben les truites. 

En relació a l’estudi de la dieta, es pot dir que les variables ambient, any i longitud afecten a la 

composició dels continguts estomacals de les truites analitzades tal i com es mostra a l’anàlisi 

de redundància. Per una altra banda, les abundàncies dels diferents tàxons trobats als estómacs 

els dos anys ens permeten dividir els macroinvertebrats en 3 categories: 1) els que augmenten 

la seva abundància, 2) els que es mantenen en un percentatge similar i 3) els que disminueixen 

la seva abundància.  

A l’estany només dos tàxons es mantenen en proporcions semblants als estómacs de les truites 

d’un any per l’altre: els megalòpters i els tricòpters adults; al riu només el tàxon altres dípters. 

S’observen, doncs, canvis visibles entre anys en la majoria de tàxons identificats, possiblement 

degut a l’efecte produït per la pesca. 

Si s’analitzen els canvis produïts del 2016 al 2017 a l’estany, veiem a l’any 2017 una recuperació 

de cladòcers al bentos probablement degut a la disminució de la ingesta d’aquests crustacis per 

part de les truites aquell any. Els cladòcers no solen ser importants en la dieta de S. trutta. 

Paral·lelament, en la categoria d’invertebrats que augmenten la seva abundància als continguts 

estomacals, trobem com els adults, larves i pupes de quironòmids dupliquen el seu percentatge 

als continguts estomacals de l’any 2016 al 2017 i es reflecteix en una disminució molt marcada 

de la seva abundància al bentos. Els quironòmids són un grup que generalment dominen la dieta 

de S. trutta (Berrios et al., 2002; Pedley i Jones, 1978), sobretot als estanys d’alta muntanya dels 

pirineus (Miró 2011). Aquesta disminució en el bentos ens podria mostrar un deteriorament de 

les poblacions de quironòmids causats per les truites de l’estany i una selecció per part 

d’aquestes, rebutjant els cladòcers i consumint els quironòmids, de major mida que els primers. 

Per una altra banda, la disminució d’efemeròpters fins gairebé al punt d’arribar a un percentatge 

de 0% als continguts estomacals, sembla ser deguda a una preferència cap a aquest grup, ja que 

és dominant en la dieta de S. trutta, i tot i no trobar-se al bentos, sí que es troba als estómacs. 

Finalment, tot i que la condició de les truites millora amb el predomini de preses terrestres 

(Alonso et al., 2012) i poden arribar a suposar el 50% de la dieta d’aquests peixos (Hunt i Krokhin, 

1975; Kawaguchi i Nagano, 2001), la disminució als continguts estomacals de preses terrestres -

himenòpters- ens pot fer pensar que certs macroinvertebrats de l’estany s’estan recuperant i 

que hi ha més aliment disponible, permetent a les truites una disminució de la ingesta 

d’individus al·lòctons. També podria ser que amb la pesca s’han eliminat les truites més velles i 

que, per tant, l’alimentació de preses terrestres ha disminuït degut a que la importància 
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d’aliments d’origen terrestre incrementa amb l’edat del peix (Suárez et al., 1988; Montori et al., 

2006).  

Analitzant l’evolució de la composició de preses dels continguts estomacals del riu de l’any 2016 

al 2017 només veiem una disminució de l’abundància de larves de quironòmids i megalòpters. 

La disminució de megalòpters té sentit, ja que no és un grup dominant en la dieta de la truita 

comuna. A més, la mida de les preses amb les que s’alimenta S. trutta augmenta amb la mida 

de l’individu (Alonso et al., 2012), fet recolzat a l’anàlisi de redundància, on aquest tàxon està 

relacionat amb la longitud. Els megalòpters són unes preses grans en contraposició a les talles 

de les truites del riu, que és més petita. Amb les larves de quironòmids, tot i que hi ha una 

disminució als continguts estomacals, mirant el bentos al 2017 es veu com mengen una 

proporció semblant al que es troba a l’aigua. Gairebé tots els tàxons trobats als continguts 

estomacals del riu es situen en la categoria de grups que augmenten, com el tricòpters adults, 

que, a més, no es troben a les mostres de bentos del 2017. Podria ser que aquesta preferència 

ve donada pels estotjos de pedres o petits branquillons que formen els tricòpters -la majoria 

d’identificats compartien aquesta característica- que serveixen de “pedrer” a les truites. També 

augmenten els coleòpters aquàtics, però no semblen ser importants al riu com mostra l’RDA, 

possiblement perquè no són tant importants o que per la seva velocitat els són més difícils de 

capturar. Al riu, a més, apareixen nou tàxons: efemeròpters, plecòpters, cladòcers i hemípters. 

Els cladòcers són provinents de l’estany, però l’aparició dels altres tres grups és una bona senyal, 

sobretot dels dos primers, ja que efemeròpters són dominants en la dieta i plecòpters 

codominants. Al RDA es veu aquesta correlació dels efemeròpters amb l’any 2017 i el riu. 

S’han intentat veure relacions entre la longitud i la composició en la dieta. En l’anàlisi de 

redundància la variable longitud és la que explica clarament una proporció de la variància de la 

composició de la dieta mes elevada. L’anàlisi també indica una preferència per cladòcers en 

truites més grosses (donat per l’alta ingesta al 2016), i de megalòpters i coleòpters aquàtics. Per 

part de les truites petites, veiem preferència de larves de quironòmids al 2016.  

Amb els nostres resultats podríem dir que es veu una lleugera recuperació dels 

macroinvertebrats de les dos masses d’aigua gràcies a la pesca. Aquest fet es pot recolzar amb 

l’estudi de la condició entre anys, on s’observa una millor condició al 2017, mostrant una millora 

de l’alimentació de les truites. Sembla ser plausible una connexió entre l’abundància i la condició 

dels peixos, augmentant aquesta última quan la densitat de peixos disminueix, probablement 

com a resultat d’una disminució de la competència intraespecífica (Vila-Gispert et al. 2000). 

El riu, però, sembla ser la massa d’aigua que mostra un canvi més marcat i immediat. Aquesta 

millora al riu es pot veure plasmada en l’augment de riquesa i diversitat de Shannon del 2016 al 

2017 als continguts estomacals, per la major riquesa i diversitat a l’any 2017 a les mostres de 

bentos en comparació a l’estany i pel gran augment del rang de la dieta del riu que es pot 

observar en la PCA. A l’estany, en canvi, no es troben millores en quant a riquesa ni diversitat 

entre anys als continguts estomacals, i tot i que es troba una millora al bentos, aquesta és 

mínima. Estudiant l’abundància absoluta de les mostres de bentos a l’estany, veiem com passa 

de 1282 al 2016 a 3192 al 2017. Aquest augment de l’abundància absoluta podria indicar una 

probable recuperació de la fauna del litoral. Tot i així, la possibilitat és molt especulativa, ja que 

l’augment de l’abundància es dóna en gran part per l’augment del percentatge de cladòcers.  

Semblar ser, doncs, que la pesca practicada els dos anys consecutius ha pogut afavorir que hi 

hagi una major dominància de grups que abans no eren a la dieta, perquè les truites els havien 

pràcticament eliminat de les aigües. A l’estany, però, sembla que la recuperació és mes lenta, ja 
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sigui per un augment de la depredació de les truites que encara queden a l’estany, o per la pròpia 

dinàmica del litoral de l’estany, possiblement més lenta que la del riu. L’augment de 

l’alimentació de l’estany es pot veure en l’augment de preses mitjanes a l’any 2017.  

La selecció de preses per part de les truites no està guiada per criteris d’optimització d’energia, 

sinó que al ser un depredador oportunista es guia per un patró d’explotació del recurs més 

abundant (Alonso et al., 2012), fet que ens indica que el que trobem als continguts estomacals 

podria assemblar-se bastant al que hi ha al litoral -a excepció de grups que s’amaguen sota 

pedres, sediments, etc. i no són consumits pels peixos-, com s’indica en estudis similars de 

Ringler (1979) i Suárez et. al (1988). Tot i que es coneix que les truites són selectives, és obvi que 

no seleccionen el que no hi ha present a l’aigua: els continguts estomacals de les truites 

reflecteixen una certa proporció del que hi ha al llac, perquè els peixos no poden triar la seva 

alimentació a causa dels impactes que han creat en el medi, eliminant la majoria de grups 

dominants en la seva dieta. L’ús de macroinvertebrats com a indicadors de qualitat en un 

ecosistema aquàtic és una tècnica encertada, ràpida i de gran confiabilitat que ha sigut emprada 

internacionalment i amb grans resultats (Cummins i Merrit, 1988), ja que qualsevol canvi en les 

condicions ambientals es veurà reflectida en l’estructura i composició de les comunitats 

d’insectes que l’habiten (Terneus et al., 2012). 

Tot i així, hi ha més variables que s’haurien de tenir en compte per futurs estudis, com les 

diferències de dieta entre mascles i femelles, la relació entre la temperatura i l’activitat 

alimentària -ja que la quantitat d’ingesta és directament proporcional a la temperatura de 

l’aigua com exposa Papageorgiou et al. (1984)- , la intensitat de creixement i el 

desenvolupament de gònades. A més, al ser llacs d’alta muntanya, la temporada de creixement 

d’estiu és molt curta, permetent només una sola generació per la majoria de tàxons. Potser com 

a resultat, la composició d'espècies d'invertebrats i la riquesa canvia poc al llarg de l’estiu (Knapp 

et al. 2001b) 

Finalment, amb l’estudi general de la dieta de les espècies de peixos introduïts als estanys d’alta 

muntanya veiem com la truita de rierol és la que més amplitud de dieta té. Les altres dos truites, 

la comuna i la irisada juntament amb el barb tenen una alimentació semblant, i com a 

conseqüència són depredadors rivals, competint pels mateixos recursos si es troben en el mateix 

estany o riu. Un exemple seria l’estany del Closell on inicialment es van introduir truites i anys 

més tard el barb roig que va provocar la desaparició de les truites (Limnopirineus, 2010). 

5 – Conclusions 
Com a primera conclusió del treball podem dir que es troben diferències de dieta als dos 

ambients mostrejats, i que la variable mes important per explicar la variació de la dieta és la 

mida de les truites (trobem doncs, una variació ontogènica).  

Com a segona, que l’impacte produït per les campanyes de pesca efectuades els anys 2016 i 

2017 han tingut efectes en la dieta dels dos ambients i en les mostres de litoral.  

Com a tercera, es veu una millora més immediata en les poblacions de macroinvertebrats al riu 

a causa de la disminució de l’abundància de peixos. Possiblement la poca recuperació dels 

macroinvertebrats de l’estany es pot explicar per la presència d’una abundància encara 

important de truites a l’estany, o també a la dinàmica més lenta del litoral dels estanys. Per això 

veiem una millor condició física a les truites al 2017 i una mitjana de preses més alta el mateix 

any a l’estany.  
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Finalment, la truita comuna comparteix una dieta molt semblant amb les altres espècies de 

peixos introduïts als estanys, a excepció de la truita de rierol que té un rang de dieta més ampli.  

Amb el suport d’altres actuacions paral·leles com els efectuats a l’estany del Closell, podem dir 

que la pesca dels peixos que viuen a les masses d’aigua dels Pirineus sembla ser una tècnica 

encertada per a poder recuperar els macroinvertebrats que habiten aquestes aigües. 

Conclusions 

As first conclusion of the study it is found differences among the trout diet on both 

environments. The length of the trout is the most important variable to explain the variation of 

the diet (is it found, then, ontogeny variation). 

As a second conclusion, the effect of fish abundance declining due to the fishing the years 2016 

and 2017 has influenced both environments diet and the littoral samplings.  

As a third conclusion, is it shown an immediate improvement among the macroinvertebrate 

population of the river due to abundance declining of fish. Possibly, the little macroinvertebrate 

recovery of the lake could be explained by the presence of and still important abundance of the 

lake’s trout, or also because of the slow dynamic of lake’s littoral. Because of that, is it shown a 

better physical condition among the trout of the year 2017 and a higher average of preys the 

same year on the lake.  

Finally, the brown trout shares a similar diet with the other alien species of the high mountain 

lakes, except for the brook trout that has a wider range of diet. 

With the support of other parallel actions as the one carried out on the Closell lake, we can say 

that the fishing of the fish that live in the body of water of the Pyrenees seems to be a good 

technic to recuperate the macroinvertebrates that live on those waters.   
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