L’ebre, el gran riu ibèric

Imatge satèl·lit de la conca de l’Ebre. Font: NASA

Des de fa 5 milions d’anys l’Ebre drena la seva conca, canalitzant el transport d’aigua i
arrossegant els sediments des de les capçaleres i les zones intermèdies de la Depressió
Central cap a la mar, fins a l’àrea de desembocadura i deposició. Al llarg dels 8000 darrers
anys, aquesta àrea s’ha situat, si fa no fa, en les coordenades on es troba l’actual Delta.
L’Ebre ha estat sempre un riu de caràcter marcadament mediterrani amb un règim molt irregular
tant pel que fa a les variacions interanuals com en les oscil·lacions mensuals. El regim hídric
estacional es caracteritzava per baixos cabals a l’estiu, que eren seguits per crescudes a la
tardor o a la primavera, degudes als episodis de pluges torrencials o al desglaç. La construcció
d’embassaments en el segle passat, 184 preses de les quals 55 estan sobre el curs principal,
ha produït no només la modificació del règim i una reducció del 25% en la freqüència de les
avingudes, sinó també canvis en la morfologia, el medi i les comunitats fluvials.
Tot i així, el riu reuneix uns valors naturals notables, amb boscos de ribera ben conservats,
aigües relativament poc contaminades i la presència d’espècies vegetals i animals d’interès.

L’evolució dels cabals
El cabal mitjà anual del riu ha disminuït prop del
50% en els darrers 100 anys per l’augment de l’ús
de l’aigua en tota la conca. El cabal mitjà anual ha
3
3
minvat de 595 m /s (període 1913-1934) a 291 m /s
(1980-2013). A més, la situació podria empitjorar si
s’apliqués el nou Pla de conca de l’Ebre, que preveu
un volum a l’alçada de Tortosa de només 107 m3/s de
mitjana, molt per sota del cabal ecològic que proposen
els organismes científics.

Ploma de sediments en la desembocadura de l’Ebre. Font: J. Martin

La reducció del transport de
sediments
La progressiva construcció d’embassaments a la conca al llarg del
s. XX ha representat una minva que se situa a l’entorn del 90% de
la càrrega sòlida total que arribava a la desembocadura a principis
del segle passat. Així, si als anys 40 es calculava que el Delta rebia
40 milions de tones, l’any 2004 l’aport de sediments era de només
3 milions. Aquest dèficit afecta negativament a l’estabilitat de la
plataforma deltaica, compromesa pel fenomen de la subsidència per
la compactació dels sediments i l’ascens del nivell del mar.

Els ecosistemes fluvials
L’hàbitat fluvial comprèn dos ecosistemes molt diferenciats. A les
ribes del riu es donen les condicions òptimes (aigua, fertilitat del
sòl, etc.) per establir boscos en galeria. Aquests boscos formen una
vegetació densa constituïda per arbres, arbustos i lianes, on dominen
espècies caducifòlies poc habituals en zones de clima mediterrani
fora del context fluvial.
L’ecosistema aquàtic del riu està format per un conjunt d’ambients
molt ric i divers, en què les comunitats que el constitueixen i les
diferents espècies viuen en cada lloc adaptades als diversos hàbitats
en funció de paràmetres com: profunditat, velocitat del corrent, tipus
de substrat, etc. Les algues són la base de la producció primària, en
ser consumides pel zooplàncton o per petits invertebrats brostejadors
i filtradors. Alguns invertebrats adopten estratègies de trituradors i
aprofiten l’entrada de matèria orgànica (fulles, humus...), que cau a
l’aigua o és arrossegada des dels ecosistemes terrestres propers. Uns i
altres serveixen d’aliment als macroinvertebrats que s’amaguen entre
la vegetació, el fang o les pedres i que, a la vegada, són la base de la
dieta de molts vertebrats (amfibis, aus i peixos).
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El paper dels peixos en l’ecosistema
La vegetació, els macroinvertebrats o la matèria orgànica del fons constitueixen la
font d’alimentació dels peixos del riu. En aquest sentit les espècies mostren una
major o menor especialització tròfica. Des dels depredadors exclusivament carnívors
com el llobarro, l’anguila, el silur, la perca americana o la lucioperca; o d’altres
espècies omnívores com l’esturió, el barb, la bagra..., filtradors planctòfags com la
saboga; fitòfags com la madrilla; a detritívors com el cabeçut. Tots ells per la seva
mobilitat, capacitat reproductora, etc., contribueixen a regular els fluxos de matèria i
energia i la producció dels ecosistemes fluvials.
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Les comunitats de ribera
Les formacions vegetals de ribera poden contribuir a esmorteir
l’impacte de les crescudes absorbint inundacions, ja que incrementen
la rugositat del terreny i frenen la força erosiva de l’aigua. A més
els boscos de ribera milloren la qualitat de l’aigua, fixen sediments
i capten nutrients i, alhora, esdevenen un filtre natural molt efectiu,
que afavoreix la capacitat d’autodepuració del riu. Aquests ambients
també tenen un elevat valor paisatgístic i un fort potencial com a
zones de lleure o de divulgació ambiental.
D’altra banda, la vall i el curs del riu, amb zones inundades, canyissars
i arbredes que es desenvolupen en el rosari d’illes i marges fluvials,
conformen un seguit de biòtops-pont que faciliten el desplaçament
de multitud d’espècies com ara molts ocells de zones humides que els
utilitzen per viatjar des dels aiguamolls litorals a l’interior de la conca.
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L’anguila

Gamba d’aigua dolça i larva de libèl·lula. Font: P. Luque
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L’anguila té un cos allargat i comprimit lateralment, un tret característic que s’accentua cap a la cua
per la disposició de les aletes dorsal, caudal i anal, que s’uneixen en una de sola. El cap, els ulls i la
boca són relativament petits i la mandíbula inferior és prominent. Les escates són tan minúscules
que no es veuen perquè estan endinsades a la pell i recobertes per una mucositat que li proporciona
el caràcter esmunyedís. La coloració varia en funció de l’estat biològic, de manera que les larves i
les angules són translúcides i, quan maduren, la pigmentació s’intensifica més, llavors s’anomenen
anguilons. Els adults immadurs presenten el ventre groc i el dors verd fosc, mentre que els
reproductors tenen el ventre argentat i el dors encara més fosc.

Alimentació

L’anguila realitza una migració de tipus catàdrom, és a dir, viu en aigües continentals i es reprodueix
a la mar. En les aigües continentals, on passen la seva vida, presenten costums bentònics i nocturns.
Les angules entren als rius d’octubre fins a la primavera i tenen els màxims al desembre i gener. Quan
maduren sexualment es dirigeixen, en un llarg periple de 6.000 km, a la mar dels Sargassos. Un cop
realitzen la fresa, els adults moren i les larves són transportades pel corrent del Golf, amb la qual cosa
inicien un viatge que pot arribar a durar de tres a set anys fins a retornar als rius d’on procedien els
progenitors.

L’alimentació varia en funció del desenvolupament
i dels llocs on habiten. Les larves s’alimenten de
microplàncton, però les angules perden les dents a
la fase larvària i no s’alimenten. Els anguilons i les
anguiles adultes són omnívors i detritívors. A les
aigües dolces mengen insectes, crustacis, mol·luscs
i peixos; mentre que a les aigües salabroses i la mar
prefereixen crustacis i peixos.
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Distribució de l’anguila a Europa. Font: Monverte

Distribució actual de l’anguila a la península ibèrica.
Font: Atlas y libro rojo de los peces continentales de España

Distribució
L’anguila europea es distribueix pels estuaris i els
rius que desemboquen al llarg de l’Atlàntic nord,
des d’Escandinàvia fins al Marroc i les illes Canàries,
a més la seva àrea també inclou els rius de les mars
del Nord, Bàltica, Cantàbrica i Mediterrània, arribant
fins a la mar Negra.

Anguila. Font: T. Llobet

Família: Anguillidae
Nom científic: Anguilla anguilla
Nom comú: anguila, anguiló (juvenil), angula (aleví)
Nom local: anguila borda, anguila vera, anguila, anguleta
Mides: Les anguiles adultes mesuren entre 20 i 100 cm, però
poden arribar fins als 150 cm de longitud i 6 kg de pes.

L’esturió

Esturió. Font: Pixabay

L’origen dels esturions data de fa uns 390 MA. Des de llavors, han canviat molt poc morfològicament i
es consideren com a autèntics «fòssils vivents». L’esturió comú o europeu pertany a un grup primitiu
de peixos anomenats condrostis, caracteritzats per tenir l’esquelet intern constituït fonamentalment
per cartílag i estar molt poc ossificat. Tenen el cos allargat, de secció pentagonal i proveït de cinc
files longitudinals de plaques o escutets ossis. La boca és ínfera, protràctil i sense dents. El morro és
prolongat, de forma cònica i amb quatre barbes sensorials que els ajuden a cercar l’aliment.
És un peix migrador anàdrom que passa la major part de la vida a la mar, però entra dins dels rius per
a reproduir-se, des del gener fins al març quan els cabals fluvials són més elevats. A la mar és una
espècie demersal i viu habitualment a prop de la costa entre els 5 i els 60 m de profunditat. Té una
longevitat elevada amb una edat màxima registrada de vora 100 anys.

Alimentació
A la mar, els esturions adults s’alimenten
d’organismes bentònics com mol·luscs, anèlids i
crustacis, encara que ocasionalment poden incloure
petits peixos en la seva dieta. Els adults deixen
d’alimentar-se durant la migració reproductiva. Els
individus juvenils al llarg de l’estada als rius també
mengen larves d’insectes.

Distribució
La seva distribució potencial comprèn la
mar del Nord, la mar Blanca, el nord-oest de
l’Atlàntic, la Mediterrània i la mar Negra. A la
península penetrava en els grans rius com
ara el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana,
el Guadalquivir i l’Ebre. Actualment l’única
població confirmada que queda en estat
salvatge es troba a l’estuari francès de la
Gironda i la Dordonya (a partir de la qual
s’han alliberat exemplars als rius Elba i Rin, a
Holanda i Alemanya).
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Distribució anterior i actual (blau) de l’esturió a Europa. Font: Monverte

Distribució recent de l’esturió a la península ibèrica.
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Família: Accipenseridae
Nom científic: Acipenser sturio
Nom comú: esturió comú, esturió europeu
Nom local: esturió
Mides: pot arribar a mesurar 3,5 m i pesar 300 kg, si bé a la península
Ibèrica la captura màxima que es coneix es de 250kg.
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La llampresa
La llampresa de mar o llamprea pertany a un grup antic de peixos, els
petromizòntids, tan antics com els esturions (360 MA), caracteritzats per
haver perdut al llarg de la seva evolució les mandíbules. El cos allargat és
de secció cilíndrica a la meitat anterior i comprimida a la part posterior.
Tenen dues aletes dorsals i una petita aleta caudal, un sol orifici nasal i set
parells d’orificis branquials, però la característica més destacada és la boca
en forma d’embut amb nombroses dents punxegudes. El cos no presenta
escates, però sí nombroses glàndules cutànies.
Migrador anàdrom, després de néixer als rius, els adults viuen a la mar sovint
a profunditats de 200 a 300 m, tot i que se n’han capturat a més de 4.000
m. La migració per remuntar els rius varia en funció de la latitud, el cabal i la
temperatura, però habitualment s’inicia al febrer, o abans, i s’allarga fins al
maig i al juny. La fresa té lloc entre abril i juliol, quan la temperatura de l’aigua
és superior als 15º C. Les larves romanen al medi fluvial de 4 a 5 anys, abans
de desplaçar-se cap a la mar. La seva longevitat va dels 9 als 11 anys de vida.

Llampresa parasitant un salmònid. Font: Wikimedia Commons
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Distribució actual de la llampresa a la península ibèrica.
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Distribució
Es distribueix a l’Atlàntic pel litoral europeu i les costes d’Amèrica del Nord i penetra
a la Mediterrània fins a la mar Egea. Recentment, les anàlisis moleculars suggereixen
que els exemplars europeus i nord-americans són espècies diferents. Les poblacions
mediterrànies, inclosa la de l’Ebre, han minvat molt en el darrer segle i estan en risc de
desaparèixer.

Boca de la llampresa. Font: Wikimedia Commons

Alimentació
Les larves es nodreixen de microplàncton i detritus, mentre que els adults són
hematòfags i paràsits. Si bé parasiten altres peixos com el salmó, la saboga,
els llissals, el bacallà o, fins i tot, grans espècies com la tonyina o el tauró
pelegrí, no acostumen a matar el seu hoste.
Família: Petromyzontidae
Nom científic: Petromyzon marinus
Nom comú: llampresa de mar
Nom local: llamprea, llampresa
Mides: de mida mitjana, sol fer entre 60 i 75 cm de longitud
total, tot i que pot medir als 150 cm i pesar més de 2 kg.
Llampresa. Font: T. Llobet

La saboga
les sabogues pertanyen a la mateixa família d’uns altres peixos tan coneguts com són les sardines i estan molt emparentades amb
els seitons. La saboga té un cos fusiforme i comprimit lateralment, un cap amb uns ulls grans i un opercle amb estries radials. El dors
és de color blavós fosc amb els costats platejats i dues escates allargades a la base de l’aleta caudal. Presenta una gran taca fosca
darrere de l’opercle seguida de 4 a 7 taques més menudes.
És una espècie gregària, que pot arribar a formar moles. Migradora anàdroma, passa la major part del cicle biològic a mar oberta, en
àrees costaneres properes als litorals, i durant la primavera penetra als trams baixos i les desembocadures dels rius per reproduir-se.
S’endinsa en els corrents fluvials a l’abril, on fresa al maig i juny en fons de grava. Mostra una fecunditat relativament elevada i en
desovar molts d’adults moren. Les larves es crien i s’alimenten al riu i, després d’un any, els juvenils tornen a la mar.

Saboga. Font: M. Cebolla

Alimentació
Els juvenils es nodreixen de zooplàncton mentre viuen als rius; en canvi, els
adults amplien la dieta incorporant-hi peixos i crustacis.

Distribució

Cap de la saboga. Font: M. Cebolla

L’àrea de distribució a l’Atlàntic va des de les costes del nord fins al Marroc,
i també s’estén per la Mediterrània i la mar Negra. A la península Ibèrica,
les poblacions de saboga dels rius Miño, Guadalquivir i Ebre havien estat
històricament les més importants i, a Catalunya, també es localitzava en altres
rius com el Llobregat o el Fluvià. A les costes de l’Atlàntic i a la Mediterrània,
hi viuen dues espècies molt paregudes pertanyents al gènere Alosa, la guerxa
o aixavó (Alosa alosa) i la saboga (Alosa fallax). Actualment, però, només la
saboga manté una presència constatada a l’Ebre.
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Distribució de la saboga a Europa. Font: Monverte

Distribució actual de la saboga a la península ibèrica.
Font: Atlas y libro de los peces continentales de España

Família: Clupeidae
Nom científic: Alosa fallax
Nom comú: saboga
Nom local: saboga, peix de maig
Mides: de mitjana, sol fer entre 25 i 40 cm i un pes
de 500 g, tot i que pot arriba arribar a 60 cm de
longitud i 3 kg de pes.

Saboga. Font: T. Llobet

26 km a traves del delta de l’ebre

Illa de Sapinya. Font: P. Bertomeu

A la part final, al tram de 26 km que va des de la Mediterrània
i la desembocadura fins a Amposta, el riu Ebre circula pel
mig de la plana deltaica. Aquí la llera presenta una escassa
elevació —en sortir d’Amposta tan sols 2,5 m sobre el nivell
de la mar— i la làmina d’aigua en absència de descàrrega
fluvial es veu contrarestada per l’aigua salada que pot
remuntar fins més enllà d’Amposta. És així com la mar, atesa
la seva proximitat, influeix d’una manera clara en el riu
alterant-ne la morfologia, la composició fisicoquímica i, fins i
tot, la fauna que hi viu.
L’Ebre, abandonades avui les antigues boques i golerons,
no presenta grans meandres i es caracteritza per tenir
unes amplades grans que oscil·len de 150 a 200 m i una
profunditat mitjana de 6 m. El substrat dominant de la llera
està format per sediment fi, arenes, fangs i lutites que són
transportats pel riu i que en veuen afavorida la deposició per
la disminució de la velocitat del corrent, a l’entorn de 0,25
m/s.
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Migjorn i illa de Buda. Font: Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre

Medis aquàtics interconnectats
El conreu de l’arròs es va estendre des de mitjan segle XIX fins a ocupar actualment el
60% de la plana deltaica. Tots els ambients que formen part del Delta, el mateix riu,
els arrossars, les llacunes litorals, les maresmes, les badies i la mar oberta es troben
interconnectats pel sistema hidràulic associat al cultiu de l’arròs. Així, la xarxa de
canals i de desguassos facilita el moviment dels peixos entre tots aquests ambients.

Illes i ribassos
A les tres illes d’aquest trajecte, a la de Gràcia i Sapinya i, sobretot, a la de Buda, és on
es conserven els valors naturals de més interès. A la resta del curs, l’activitat agrícola
va reduir força la franja de vegetació riberenca original i el canyar va envair-ne els
marges fluvials. Recentment tota la riba dreta va ser objecte d’un pla de reforestació
que va permetre la plantació de prop de 50.000 arbres de ribera.
Illa de Gràcia. Font: P. Bertomeu

L’hàbitat de l’estuari
El mosaic d’hàbitats aquàtics
Als medis aquàtics deltaics la barreja d’aigües no només està en
l’origen de la gran diversitat d’hàbitats, sinó també en la base de
l’elevada productivitat primària. Per als peixos, després de les
badies (un medi que no colonitzen les espècies limnètiques, és a
dir, les que són pròpiament d’aigua dolça, per l’escassa capacitat
d’osmoregulació), les llacunes són l’ambient més important,
seguides dels canals i maresmes. El riu es situa des del punt de
vista de la diversitat íctica només per sobre dels arrossars. Aquestes
dades posen de manifest la importància de conservar el riu, l’estuari
i el Delta, ja que diferents espècies empren tots els ambients
aquàtics en un moment o altre del cicle vital.

Desembocadura de l’Ebre. Font: P. Bertomeu

Al Delta, el paisatge actual és el producte de la colonització agrícola endegada a
mitjan segle XIX i no culminada fins a cent anys després. Aquesta es va desenvolupar
a partir de la construcció dels canals, del rebliment i la dessecació de basses, i la
creació de regadius als erms ocupats abans per sosars i arenars. Malgrat haver estat
un procés que ha permès la preservació d’uns espais de gran valor, la transformació
fou progressiva i va comportar la desaparició de braços de riu i llacunes, el canvi de
la relació estacional entre les aigües dolces i salines, la contaminació per productes
químics dels arrossars, el revestiment dels canals... En resum, unes alteracions que
han suposat una crisi per a tota la fauna aquàtica, si exceptuem l’avifauna.
L’Ebre en els últims 30 km del recorregut es comporta com un estuari, que es
troba sotmès a la intrusió d’una massa d’aigua marina que anomenem falca salina.
L’extensió de la falca, que es barreja feblement amb l’aigua dolça i tendeix a
l’estratificació en nivells per sota dels 400 m3/s, depèn fonamentalment del cabal
del riu, però les barres de la gola, així com la morfologia i el relleu del fons també
hi juguen un paper important. Cal tenir en compte que el límit de penetració de
determinades espècies de peixos d’origen marí es veurà condicionat, entre altres
factors, per l’extensió de la falca.
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Vista aèria de l’Ebre al Delta. Font: P. Bertomeu

Falca salina, eutrofització i anòxia
Si el volum d’aigua no supera el 100 m3/s, la falca salina puja fins a la
desembocadura del barranc de la Galera. El manteniment de cabals baixos
durant períodes prolongats agreuja els problemes d’eutrofització. L’increment de
nutrients a l’aigua comporta la proliferació del fitoplàncton, el qual a la vegada
provoca l’augment de matèria orgànica al sediment del fons. Això, juntament amb
l’estratificació i la manca de renovació de l’aigua, fa que s’arribi a situacions de
manca d’oxigen que són perjudicials per a les comunitats bentòniques. Quan l’anòxia
persisteix, desapareix la vida al fons del riu.

Biodiversitat i espècies destacades
L’esturió
Actualment, l’esturió es considera una espècie extingida a l’Ebre, però la seva presència està
documentada ja des d’època àrab i les dades del període medieval testimonien que ocupava
una extensa àrea i s’estenia, almenys, fins a Tudela (Navarra), 490 km aigües amunt de la
desembocadura. Els adults es reproduïen a la primavera resseguint el riu fins a les diferents
zones de fresa, al llarg de tota aquesta extensió, en llocs amb fons de còdols i graves i un
corrent elevat.
La població de l’Ebre va començar a patir una important regressió després que la construcció
de l’Assut de Xerta-Tivenys al s. XV va limitar i reduir considerablement l’àrea de l’espècie. Les
causes de la desaparició de l’esturió al s. XX són diverses, però s’han de situar en un context
mundial: a més de les barreres hem de considerar i la sobrepesca de femelles reproductores
per a l’aprofitament del caviar i possiblement també la pèrdua de qualitat de l’aigua dels rius.
L’última captura d’un exemplar adult a l’interior del riu Ebre es produeix el 1960 a Tivenys, i
l’últim juvenil es va pescar el 1970 a l’illa de Sant Antoni (Deltebre).

Acipenser sturio

Plantes superiors

Miriophyllum spicatum / Llapó anguilenc

La vegetació de ribera

Populus alba / Aube

Lonicera biflora / Lligabosc valencià

Tamarix boveana / Tamariu alacantí

En el tram final de l’Ebre la vegetació de ribera no es diferencia d’un extrem a l’altre i les
espècies són, si fa o no fa, les mateixes a tot arreu. La formació predominant és l’albereda
amb àlbers, xops, salzes, etc. Avui les dos ribes del Delta mostren un aspecte molt diferent, al
marge dret després de la repoblació del 2009 el bosc està absolutament consolidat, en canvi
al marge esquerre és gairebé inexistent i el seu lloc està ocupat pels canyars.

Arundo donax / Canya

Mol·luscs i insectes

Invertebrats
Anodonta cygnea / Nàiade anodonta

Pomacea insularum / Cargol poma

Crocothemis erythraea / Sagnador escarlata

Ephoron virgo / Efímera

A les parts baixes del riu, hi abunda la matèria orgànica fina en suspensió i el
potamoplàncton. Aquests elements afavoreixen la proliferació d’invertebrats recol·lectors
i filtradors com el tricòpter Hydropsyche, les larves dels dípters simúlids i quironòmids, o
els efemeròpters, Caenis luctuosa i Ephoron virgo. En concret, aquest insecte anomenat
localment «palometa» viu anys en forma de larva dins del riu i com a adult té una vida molt
breu, es reprodueix i tot seguit mor. Les seves emergències poden ser espectaculars amb
milers d’exemplars que omplen el curs i les ribes fluvials a les nits d’estiu, un fet que hem de
considerar un senyal de la bona qualitat ambiental de l’Ebre.

Peixos

Peixos
Atherina boyeri / Joell

Pomatochistus microps / Gobi tacat

Gambusia hoolbroki / Gambusia

Misgurnus anguillicaudatus / Misgurn

Mugil cephalus / Llisa llobarrera

Anguilla anguilla / Anguila

Al riu, la intrusió d’aigua salada procedent de la mar, afavoreix l’entrada d’espècies de peixos
marins. Així a prop de la desembocadura és habitual la presència de molls, agulletes de riu i
tallahams i més amunt podem trobar altres espècies com dorades o muixarres i palometes.
La barreja de peixos propis d’aigües dolces i d’aigua salada fa que aquest tram sigui el que
presenta una major biodiversitat, amb 30 espècies citades, 67% de les quals són autòctones.
Destaquen entre elles: l’anguila, el llobarro ollisa llobarrera, el cabeçut, la calua, el joell, el
gòbit de sorra o burret, etc.

Cyprinus carpio / Carpa

Amfibis i aus

Els dormidors d’aus
Els fragments que resten del bosc riberenc són emprats per moltes aus com a lloc de descans
per passar-hi la nit. Aquests ambients, a vegades formats per uns pocs arbres, esdevenen
dormidors. Espècies com el doral, el martinet blanc, l’esplugabous i el corb marí gros els
ocupen, reunint-se en ocasions en gran nombre. Constitueixen un dels espectacles naturals
més vistosos del riu, hi podem veure dotzenes d’aus de grans dimensions junts damunt d’un
mateix arbre.

Pelophylax perezi / Granota verda

Anas platyrhinchos / Ànec coll-verd

Espècie
introduïda

Egretta garzetta / Martinet blanc

Phalacrocorax carbo / Corb marí gros

Larus aoudouinii / Gavina corsa

Al delta, la relació amb el riu és manté viva
Sens dubte la productivitat del riu i el mar per la barreja d’aigües
al delta de l’Ebre ha afavorit una intensa relació entre la població
i el medi aquàtic. Durant segles, fins l’arribada de l’arròs, la pesca
a les aigües continentals i l’explotació de les salines van ser els
aprofitaments sobre els que el poblament deltaic s’assentava
de manera itinerant, a cavall d’aquestes dos activitats. La
importància de la pesca va dur a la creació de la Confraria de
Pescadors de Sant Pere als segles XIV i XV, la qual encara avui
explota la pesca a les basses de l’Encanyissada, la Tancada, el
Canal Vell, la Goleta...
Al riu, però la disminució i la pèrdua de valor de les espècies
pròpies, ha comportat la desaparició d’una activitat ancestral
que es va mantenir fins fa pocs anys de la mà de nissagues de
pescadors de riu com els Sapiña a Amposta i Deltebre o els
Papaseit a Amposta.

Festa del peix a Amposta el 1913. Font: Museu de les Terres de l’Ebre

La festa del peix a Amposta
El 17 d’agost de 1913, en el marc dels actes de les Festes Majors, es va celebrar per primer
cop “la festa del peix” un acte novedos amb el que Amposta mostrava “un alto espíritu
práctico, civilizador y educativo”. Aquesta iniciativa de repoblació piscícola va ser una festa
multitudinària, amb la participació de gairebé tot el poble, impulsada pel pioner dels dies de
l’Arbre a la demarcació de Tarragona, el Sr. Manel Peñarrubia.
Sabem que només tres anys abans l’ajuntament de Banyoles, amb el suport de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona, el mes d’octubre del 1910 havia realitzat per primer cop una
festa com aquesta. Després el seguiren altres municipis catalans com Terrassa, Sant Pere de
Torrelló o Sant Sadurní d’Anoia, i també Amposta.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre
El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va crear el 1983 i des dels inicis, ja l’any 1996, es va dotar
d’un Centre Ictiològic situat a la partida de la Tancada (Amposta), des d’on impulsa diversos
programes de seguiment i conservació de la ictiofauna i dels seus hàbitats. Entre els programes
que du a terme, destaquen les campanyes de salvament de peixos de la xarxa de reg del Delta
que realitza anualment des de 1987. També impulsa projectes de recuperació d’espècies com
el fartet, el samaruc, la raboseta de riu, el llopet, l’espinós i el tritó palmat. En un altre àmbit,
des de l’Àrea de d’ús públic, es duen a terme activitats de sensibilització com els itineraris de
descoberta del medi fluvial, els actes al voltant del dia del peix viatger, etc.

Exposició “L’Ebre, camí d’aigua”. Font: G. Barberà

El Museu de les Terres de l’Ebre
El Museu compta en les seves instal·lacions amb l’exposició
permanent “l’Ebre, camí d’aigua” que posa en valor el patrimoni
natural i cultural del riu. Entre les seves col·leccions destaca el
fons d’ictiologia amb més de 3.000 registres i 86.000 exemplars,
procedents dels seguiments realitzats per la Universitat de
Barcelona al riu i al Delta als anys 80. El museu també ha
desenvolupat des del 1984 nombrosos projectes de recerca, com
els dedicats a l’esturió o la saboga, a més d’altres en l’àmbit del
patrimoni cultural del riu.

Món Natura Delta de l’Ebre
La Fundació Catalunya-La Pedrera va restaurar dins del projecte
LIFE Delta Lagoon 41ha de les antigues salines de la Tancada
on també va acondicionar l’any 2012 l’espai MónNatura Delta
de l’Ebre, un equipament per posar en valor el medi natural i la
diversitat d’aquests ambients salins. Les instal·lacions (el centre de
visitants, l’observatori, l’aguait, etc.), els espais naturals annexos i
els programes de divulgació i educació ambiental, permeten dur
a terme accions i propostes específiques a l’entorn dels peixos (el
fartet...), el món de la sal, la pesca tradicional a les llacunes i els
ocells. El centre desenvolupa iniciatives de sensibilització com
diverses jornades, entre elles el Dia Mundial del Peix Viatger al mes
de maig de cada any.

L’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries
L’IRTA de Sant Carles de la Ràpita està situat en un emplaçament
estratègic per a la recerca i el desenvolupament de la investigació
en aqüicultura, i per al seguiment dels ecosistemes aquàtics. Les
instal·lacions i els diferents laboratoris, i l’equip humà composat
per 29 investigadors, 37 tècnics i altre personal, li permeten
desenvolupar nombrosos programes i projectes relacionats amb
els cultius aquàtics, el seguiment del medi marí, el canvi climàtic, la
biodiversitat, la conservació de les zones humides, etc.
Rescat de peixos al Delta de l’Ebre. Font: Migratoebre

Activitat a Món Natura Delta de l’Ebre.
Font: Fundació Catalunya la Pedrera

La problemàtica de la pesca

Barca d’arrossegament. Font: J. Colomé

Al riu i les basses del Delta, sempre hi va existir una important activitat pesquera lligada, entre d’altres, a les espècies migradores. Suposava un aprofitament tradicional que no comportava un perill per al manteniment de les poblacions íctiques. Però en el darrer segle, l’augment en l’estoc de captures per
a una pesca cada cop més intensiva damunt unes comunitats de peixos que ja
estaven en regressió per altres raons, com la contaminació d’origen agrícola,
va contribuir al descens dràstic de moltes espècies.
Si al llarg del segle XX, a les aigües continentals la pressió va ser intensa, també ho fou i avui encara ho és més a les aigües marines properes al Delta. Aquí
la flota va passar de ser artesanal a estar fortament mecanitzada, la qual cosa
va incrementar la potència i la capacitat de pesca. Cal recordar que a excepció
de l’anguila, els adults de les altres tres espècies migradores viuen en aigües de
la plataforma continental. En particular, la pesca d’arrossegament podria haver
perjudicat la supervivència d’una espècie bentònica i demersal com l’esturió.

Navegació fluvial. Font: M. Cebolla

La navegació fluvial
Angules. Font: Ò. Rodbag

Bussó. Font: M. Cebolla

La pesca de l’angula
Dels quatre grans migradors, l’anguila és l’única espècie que manté poblacions
prou abundants perquè se n’autoritzi l’explotació professional, tant dels adults
com dels alevins. La pesca de l’angula es realitza d’octubre a març en 346 punts
distribuïts al llarg del riu i als desguassos del Delta. A més dels obstacles fluvials
i la contaminació, la sobreexplotació a què ha estat sotmesa és una de les causes del greu declivi de l’anguila en àmbit mundial.

La navegació per l’Ebre, vinculada a la pesca esportiva o als creuers
turístics, ben realitzada té una afectació nul·la o mínima en els ecosistemes fluvials. Però la pèrdua de la vegetació de ribera juntament amb
la velocitat excessiva d’algunes embarcacions de motor poden produir
ensulsides als ribassos. Un problema ambiental que es reduiria amb
una revegetació de les ribes i un control més estricte de les embarcacions de motor que naveguen pel riu.

Objectiu del life migratoebre: els peixos
La millora i la recuperació de les poblacions de peixos diàdroms (migradors
entre la mar i el riu) més amenaçats (l’anguila, l’esturió, la llampresa i la saboga) és un dels objectius bàsics al voltant del qual es desenvolupen les
accions d’aquest projecte. Per aconseguir-lo és necessari, en primer lloc,
caracteritzar l’estat i la composició actual del poblament ictiològic del riu
i l’estuari deltaic. Amb aquesta finalitat, s’estan realitzant a diferents trams
una sèrie de mostrejos periòdics des d’una embarcació i per mitjà de pesca
elèctrica. Les captures aconseguides permetran conèixer l’ictiofauna del
riu i, especialment, l’estat de les espècies objecte d’estudi del projecte. Al
mateix temps, es marquen una part dels espècimens capturats amb marques PIT (xips de seguiment). Complementàriament, es mostregen més de
40 estacions distribuïdes per altres medis aquàtics com els canals, les llacunes i les badies. En tots els casos es determinen els exemplars capturats
i es prenen dades biomètriques. Aquest estudi permetrà determinar l’ús
del riu i de l’estuari deltaic per part d’aquelles espècies que viuen durant
períodes més o menys llargs de temps al riu i en els ambients de transició
entre l’aigua dolça i la salada.

Alliberament d’un peix marcat. Font: Migratoebre

Paral·lelament, i per tal de conèixer quin és l’hàbitat potencial de reproducció d’aquestes espècies al riu, s’identifiquen les zones potencials de
posta i alevinatge que hi ha entre l’assut de Xerta-Tivenys i la presa de Flix.
L’estudi preveu: la caracterització del fons (el tipus de substrat, el grau de
cobertura de macròfits, etc.), la velocitat de l’aigua, la profunditat mitjana
i la geolocalització dels llocs. Amb les dades s’ha identificat i representat
cartogràficament els potencials llocs de fresa i alevinatge per la saboga,
esturió i llampresa.

La gestió del projecte
El Life MigratoEbre vol ser un exemple de bones pràctiques per aplicar a
altres trams finals de rius europeus. Coordinat i liderat per l’Institut per
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), compta amb un
pressupost d’1.568.574€ i s’ha de dur a terme fins al 2018. El projecte té
com a socis el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Fundació Catalunya-Pedrera, la Fundació Privada del Museu del Ter (CERM) i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). A més, compta amb
la col·laboració del Parc Natural del Delta de l’Ebre, la Reserva Natural
de Sebes i el Museu de les Terres de l’Ebre. El projecte, a part dels seguiments i les inspeccions habituals que exerceix la Comissió Europea,
compta amb un Comitè científic assessor propi, un òrgan consultiu format per experts de reconegut prestigi i constituït amb l’objectiu de desenvolupar funcions d’anàlisi i assessorament especialitzat per assegurar
la correcta execució del projecte.

Reunió de treball. Font: Migratoebre

El retorn de l’esturió
L’esturió, el peix més emblemàtic del riu, es va extingir al llarg del segle
passat. Per això des del projecte Life MigratoEbre es treballa activament
per aconseguir-ne el retorn a l’Ebre. Ja s’ha obtingut el vist-i-plau del govern Francès, l’IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) i la MIGADO (Association pour
la restauration et la gestion des poissons migrateurs du basin de la Garonne
et la Dordogne), per aconseguir exemplars joves d’esturió procedents de
França que puguin ser reintroduïts al riu Ebre. Quan arribin, els esturions
s’estabularan a les instal·lacions de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita, on
s’aclimataran a les condicions de l’Ebre i se n’avaluarà l’estat sanitari previ
a l’alliberament. Tots els exemplars es marcaran per tal que se’ls pugui realitzar un seguiment per mitjà de sistemes de telemetria ultrasònica. Abans
es farà una prova prèvia amb un mínim de 60 transmissors marcant llissals
(Liza ramada i Mugil cepahlus) i anguiles. S’instal·laran receptors al riu per
conèixer-ne els moviments entre la pressa de Flix i la mar. S’espera que a
la primavera de 2017, amb el sistema ja posat a punt, es puguin marcar i
alliberar uns 50 esturions joves.

Visita del comitè científic assessor a les instal·lacions d’IRTA. Font: Migratoebre

Esturions a l’IRSTEA. Font: Migratoebre

30 km per la ribera baixa de l’Ebre
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L’Ebre aigües avall del pont del Mil·lenari. Font: J. Colomé
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El tram comprès entre Amposta i l’Assut de Xerta-Tivenys té una longitud total de 30 km i una cota sobre el nivell de la mar
que oscil·la entre els 8 m del castell d’Amposta i els 13 m de Tivenys. En aquesta zona, el riu encara no està condicionat per
cap tipus d’encaixament orogràfic i presenta un traçat força rectilini trencat únicament per la presència d’alguns meandres
que es creen a les zones on el terreny és més dur i obliga l’Ebre a adoptar un traçat més sinuós.
El recorregut es caracteritza per tenir amplades i fondàries mitjanes d’uns 100 m i 3 m, respectivament, tot i que ambdós
paràmetres varien molt en funció del lloc. El substrat del llit està format per còdols (més del 50%), pedres (un 20%), graves
(un 10%) i percentatges inferiors de sorres, llims i matèria orgànica. La velocitat del corrent es situa a l’entorn d’1 m/s, fet
que origina un transport prou ràpid dels materials en suspensió.

Un riu urbà i creuat per
moltes infraestructures
Aquest sector de la vall era ja des de l’edat mitjana el més
poblat de l’Ebre català. Contemporàniament, és aquí on
el creixement urbanístic (ciutats, polígons o edificacions
disseminades) ha estat més acusat i on s’han construït
més infraestructures (corredors viaris, conduccions
diverses, etc.), la qual cosa ha causat impactes en el
paisatge i modificacions més o menys puntuals als
ambients fluvials.

Illes protegides pel PEIN
Tot i això, aquí es conserven hàbitats de molta qualitat
com són les platges fluvials (la Xiquina, Aldover, l’Assut...)
i els boscos de ribera, principalment a l’entorn de les illes
de Vinallop o dels Bous, d’Audí, del barranc dels Estrets o
dels masos d’Andust. Aquestes illes es troben protegides
pel Pla d’espais d’interès natural de Catalunya com a
«Riberes i illes de l’Ebre» i són reserva Natural de Fauna
Salvatge (amb anterioritat, en el segle XX, les illes de la
Carrova o de Blanquet havien estat engolides per les
rompudes agrícoles).

Uns hàbitats en recuperació
Les riberes són ambients d’una gran productivitat gràcies a l’aportació de nutrients que el
rius realitzen en les crescudes. És precisament l’existència de sòls fèrtils el que ha fet que, al
llarg dels segles, les terrasses del riu s’hagin aprofitat agrícolament d’una manera continuada
i intensa. Tot i així, l’existència de barrancs que hi desemboquen i d’illes fluvials ha permès
la conservació d’alguns trams on les vores del riu encara mantenen gran part dels valors
naturals i biodiversitat.
Pel que fa a l’ambient aquàtic, l’abundància de zones on les aigües circulen encalmades i
amb poc corrent afavoreix el creixement de macròfits i vegetació submergida que acullen una
variada comunitat d’espècies d’invertebrats. Les platges fluvials amb zones d’arenes, graves i
còdols també són medis de gran importància ecològica per a moltes espècies. És precisament
a l’entorn d’aquests ambients on peixos com la saboga, la raboseta de riu i, potser també, la
llampresa continuen trobant l’hàbitat idoni on fresar.
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Illes de la Xiquina. Font: P. Bertomeu

La millora en la qualitat de l’aigua
La qualitat de l’aigua del riu ha millorat significativament en els darrers anys sobretot a
partir de la reducció dels fosfats, per efecte de les depuradores, i dels nitrats, que queden
parcialment retinguts als embassaments. Aquest fet, juntament amb l’augment d’animals
filtradors des de l’aparició de musclo zebrat, sembla que ha afavorit la transparència de les
aigües, l’aparició d’una certa oligotròfia i la proliferació de macròfits. Ara bé, unes aigües més
transparents no significa necessàriament una millora en la qualitat dels hàbitats.

Musclo zebrat. Font: Wikimedia Commons
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La cobertura forestal es
regenera
Tot i que la cobertura forestal en les terrasses arran
d’aigua és escassa, no tenim cap dubte que la situació
del bosc ha millorat en les darreres dècades per un
seguit de factors. En primer lloc, la laminació de les
avingudes ha afavorit el creixement i la conservació
de la vegetació. La pressió d’activitats tradicionals
també ha estat menor: d’una banda, els camins de
sirga, que mantenien els ribassos nets d’arbres,
van deixar d’utilitzar-se a partir dels anys 60 del
s. XX i, d’altra banda, l’agricultura ha estat menys
perjudicial per l’augment de la vigilància fluvial o
per l’abandonament de parcel·les. A la vegada els
programes de revegetació (ACUAMED) i de protecció
de les illes fluvials han resultat positius.

Biodiversitat i espècies destacades
La saboga
Les sabogues van ser tan abundants a l’Ebre que eren objecte de pesqueries de gran interès
econòmic i comercial, però a la segona meitat del s. XX pràcticament va desaparèixer. Al llarg
dels darrers anys, d’ençà el 2005, les seves poblacions reproductores han iniciat un procés de
retorn al riu i actualment la saboga té una presència regular, tot i que amb baixes densitats.
La reaparició de la saboga pot estar lligada a una millora relativa de la qualitat de l’aigua,
la qual afavoriria l’entrada i la supervivència dels contingents migradors. Garantir-ne les
poblacions passa pel sosteniment d’un cabal mínim durant el període de migració i per la
preservació dels valors ambientals del riu i l’eliminació de les barreres fluvials.

Alosa fallax / Saboga

La llampresa
La llampresa no ha estat mai una espècie de les més abundants a l’Ebre i la seva presència
s’ha fet cada cop més rara, fins al punt que aviat potser s’haurà de considerar com a extingida.
Des del 1985 s’han citat únicament 32 exemplars i més del 90% d’aquestes es van produir
fa temps, a la dècada dels 90. Les últimes notícies de llampreses en aquesta àrea geogràfica
corresponen a un exemplar parasitant un llissal a la bassa de les Olles (l’Ampolla) el (any
2001) i un individu trobat mort a la platja del Fangar (Deltebre), el 2010.

Petromyzon marinus / Llampresa de mar

Plantes superiors

Els macròfits

Ceratophyllum demersum / Llapó punxenc

Ulmus minor / Om

Scirpus maritimus / Jonca marítima

Lythrum salicaria / Salicària

Populus nigra / Xop

També hi trobem surant, dins la massa d’aigua, vegetals que creixen arrelats a la glera, són
macròfits (amb aparença d’algues, tot i que es tracta de plantes superiors). Els més abundants
són el llapó negre (Potamogeton pectinatus), el llapó anguilenc (Miriophyllum spicatum) o el
llapó punxenc (Ceratophyllum demersum); a sobre, s’hi desenvolupen algues epífites com
diatomees i petites algues verdes. Els macròfits proporcionen als peixos menjar i amagatall, o
fins i tot lloc per a pondre els ous.

Mol·lucs, crustacis i insectes

Els mol·luscs
Margaritifera auricularia / Nàiade auriculada

Atyaephira desmaresti / Gambeta
d’aigua dolça

Melanopsis tricarinata

Simulium erytrhrocephalum / Mosca negra

Corbicula fluminea / Cloissa asiàtica

Oxygastra curtisii / Esparver d’aigua

La vegetació aquàtica del riu constitueix l’hàbitat idoni de moltes espècies d’invertebrats.
Damunt de les plantes, caragols aquàtics com Teodoxus, Melanopsis o Ancylus passegen mentre
s’alimenten de la capa d’algues que es diposita en la superfície. Al llit del riu, als fons amb
graves, viuen les nàiades, mol·luscs bivalves dels gèneres Anodonta, Psilunio i Margaritifera.
Destaca la Margaritifera auricularia, anomenada localment «musclo d’aigua dolça». Són animals
grans, fins a 18 cm, i molt longeus ja que poden arribar a viure més de 100 anys.
En aquest sector, pràcticament a tot arreu, trobem enganxades les petites larves de simúlids,
entre ells Simulium erytrocephalum, un petit dípter que, quan fa la metaformosi i es converteix
en adult, coneixem com a mosca negra.

Peixos

Els peixos
Dicentrarchus labrax / Llobarro

Liza ramada / Llisa de taca negra

Luciobarbus graellsii / Barb de l’Ebre

Lepomus gibbosus / Peix sol

Pseudorasbora parva / Rasbora

Micropterus salmoides / Perca americana

En aquest tram, hi ha gairebé totes les espècies de peixos que trobem en el tram comprès
entre la desembocadura i Amposta, excepte aquelles d’origen marí, ja que la falca salina no
arriba fins aquí. D’aquesta manera la diversitat íctica, és a dir els peixos que el poblen, es
redueix a 20, i el pes específic que representen les espècies exòtiques supera (65%) les
autòctones.

Rèptils i aus

Les aus que hi crien
Mauremys leprosa / Tortuga de rierol

Milvus migrans / Milà negre

Ardea cinerea / Bernat pescaire

Remiz pendulinus / Teixidor

Espècie
introduïda

Gallinula chloropus / Polla d’aigua

Les aus sempre són presents arreu del riu. A més d’aquelles que el visiten esporàdicament o
que tan sols hi passen l’hivern, moltes s’hi reprodueixen. Els ànecs i les polles d’aigua fan els
nius entre la vegetació baixa, mentre que els milans negres ho fan en les parts més altes. Si
tenim sort, podem observar l’extraordinari niu del teixidor, un petit i bonic moixó; es només
un dels diversos ocells insectívors que poblen el bosc de ribera.

Històries de riu, no totes dolentes

Remers al riu Ebre. Font: G. Barberà

“Històries de riu, totes dolentes”, és una sentència que
sovint llancen els últims llaguters de l’Ebre, i que recorda
com de dura era la seva vida. L’efecte tràgic de les riuades
sobre els nuclis riberencs, el treball dels llaguters i barquers
a la intempèrie i exposat a la força i caràcter de l’aigua van
comportar que, un cop regulat i canalitzat el riu, abandonada
la navegació i substituïts els passos de barca pels ponts, els
llaguters cremessin les embarcacions i els pobles giressin
l’esquena al riu durant dècades.
Avui, però, la tendència ha canviat: els moviments socials
en favor del riu i en contra dels transvasaments, la pràctica
dels esports (rem, piragüisme...), la recuperació de festes i
tradicions, el condicionament de les vies verdes i camins
vora l’Ebre... han invertit aquella tendència i contribueixen a
promoure un veïnatge més amistós. Aquest projecte per a la
recuperació de les espècies piscícoles i la millora del medi
fluvial busca també contribuir a assentar una nova mentalitat i
una relació més positiva amb el riu.

L’IDECE i la navegabilitat de l’Ebre
Per tal de desenvolupar una navegació turística estrictament fluvial, que fomentés un
turisme d’interior alternatiu al turisme de costa, la Generalitat de Catalunya inicià el
1983 els estudis per a la recuperació de la navegació a l’Ebre, des de Tortosa fins al mar.
Posteriorment, amb la col·laboració dels quatre consells comarcals i la Diputació de
Tarragona, es va elaborar el projecte que va ser presentat el 1992.
Des de l’any 1996, l’Institut per al desenvolupament de les comarques de l’Ebre
(IDECE) és l’ens responsable de gestionar la recuperació i manteniment de la
navegabilitat del tram Ascó-Amposta. Aquest organisme, adscrit al Departament de
Territori i Sostenibilitat, es preocupa de garantir la navegació fluvial durant el període
de campanya que va de maig a novembre al llarg de 168km. Per fer-ho possible
disposa d’una xarxa de 24 embarcadors, d’un servei d’ajut, vigilància i control amb
diversos dispositius com el servei de resclosa de l’Assut i amb embarcacions que
extreuen els macròfits i les algues, el servei de desinfecció del musclo zebrat, i que
també supervisen diàriament el recorregut. L’IDECE a més a més edita materials,
organitza accions com la Baixada Vogant per l’Ebre i dóna a conèixer l’atractiu turístic
de la navegació del riu.

La fi de la pesca de sabogues
La pesca de saboga, des de l’època medieval i fins a mitjans
del segle XX, era la més important de totes les que es
realitzaven al riu. Inicialment es pescava al Grau i en diferents
pedes o llocs on els pescadors feien els vols amb la barca al
llarg del riu Ebre. Al segle XV l’Assut va esdevenir la pesquera
més important i per això s’hi va establir un arrendament per
part de l’ajuntament de Tortosa. L’art més emprat per a pescar
sabogues eren els tirs sabogals i a partir del segle XX ho va
passar a ser l’almadrava, tot i que a la dècada dels anys 20 i 30
es van provar uns enginys coneguts com la pesca en màquina.
Les últimes colles que es van dedicar a pescar sabogues
professionalment van agrupar-se al voltant de les madraves
de Porres i de Benet, totes dos a Tivenys fins que van plegar
cap a l’any 1960. Amb la fi de la pesca de la saboga, minvada
per les reduïdes captures i per la competència creixent del
peix de mar, s’acabava un aprofitament fluvial que de feia
centúries havia singularitzat la regió de l’Ebre i Tortosa. Les
espècies fluvials abans de l’arribada del bacallà havien estat
la principal font de peix a taula, i espècies com la saboga, la
llampresa i sobretot l’esturió eren molt estimats i emprats com
a regals efectuats a dignitats eclesiàstiques, civils i reials.

6ª Piraguada per l’Ebre a Ascó. Font: Migratoebre

El projecte Rius
El projecte Rius va nàixer impulsat per l’Associació Hàbitats per a desenvolupar-se
arreu del territori català en col·laboració amb entitats locals. A l’Ebre, des dels inicis
l’any 2000, va ser el Camp d’Aprenentatge de l’Ebre qui va organitzar anualment
aquesta activitat fins l’any 2007.
El projecte busca monitoritzar i donar a conèixer l’estat dels ecosistemes fluvials
mitjançant el seguiment que es realitza periòdicament a partir del voluntariat. Però si
volem conèixer en profunditat l’estat ecològic de l’Ebre hem d’acudir a les sèries que
pública la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, l’Agencia Catalana de l’Aigua i a les
publicacions que s’han realitzat a partir de les tesis i altres estudis de la Universitat de
Barcelona o de l’IRTA.

Pesca de sabogues a Tivenys. Font: F. Piñol

La problemàtica dels obstacles fluvials

Assut de Xerta-Tivenys. Font: P. Bertomeu

La regulació dels rius sol anar acompanyada d’una disminució de la diversitat
natural. La construcció d’assuts i preses modifica considerablement la compos ició
i la funcionalitat dels sistemes fluvials, en retenen els sediments i redueixen la
terbolesa de l’aigua pròpia de les parts baixes dels rius a la qual s’han adaptat moltes
espècies de peixos. A més, l’aturada de la circulació, l’eliminació de la vegetació i
la transformació de l’hàbitat beneficia les espècies invasores, la majoria pròpies
d’aigües encalmades.
Els obstacles fluvials impedeixen el moviment dels peixos dins del riu i en dificulten
molt les migracions. Els peixos migradors necessiten creuar-les per completar els
cicles biològics i en no poder fer-ho aquestes construccions esdevenen un factor
clau en la reducció de les poblacions. D’altra banda, les explotacions hidroelèctriques
determinen una regulació dels cabals que modifica el règim hídric dels rius. La manca
d’estacionalitat en les avingudes, juntament amb el caràcter aleatori i gairebé diari
dels desembassaments, provoca alteracions en els cicles vitals de moltes espècies.

L’assut de Xerta-Tivenys
La construcció de l’Assut a la primera meitat del s XV constitueix un dels exemples
d’impacte ambiental més primerencs en l’àmbit europeu, per l’efecte sever que va
tenir sobre els peixos migradors. Més recentment a l’entorn del 1950, es van instal·lar
escales per a peixos per tal de salvar els 5,5 m de desnivell de l’Assut i amb la
construcció de la central hidroelèctrica se’n van fer unes altres. Ambdues estructures,
però, són pràcticament ineficients, ja que si bé se n’ha comprovat l’ús per part de
mugílids, barbs i anguiles, les sabogues o les rabosetes de riu, com d’altres espècies,
no poden superar-les.

Un cabal ecològic per garantir el futur
La detracció excessiva de cabals de l’Ebre, fruit de tots els aprofitaments que es
produeixen al llarg de la conca, fa necessari establir quins són la quantitat i el
règim d’aigua que ha de portar per tal de garantir el manteniment de les funcions
ecològiques, la preservació del Delta i la productivitat de l’ecosistema marí pròxim;
aquest valor és el que anomenem cabal ecològic del riu. Garantir, mitjançant el marc
normatiu i la regulació hídrica, que el riu dugui una quantitat d’aigua suficient no és
només fonamental per a la supervivència d’animals i plantes que en depenen, sinó
que també ho és per al futur dels habitants d’un territori de gran riquesa natural que
es troba fortament humanitzat.

Assut de la Central nuclear d’Ascó. Font: P. Luque

El canal de la Dreta i el riu. Font: J. Colomé

Aigües poc profundes al Garxal. Font: J. Colomé

Objectiu del life migratoebre: la supressió dels obstacles
La recuperació de la connectivitat ecològica del riu Ebre, ara trencada per la presència d’obstacles fluvials com l’assut de Xerta-Tivenys, el d’Ascó o la presa de Flix, és fonamental per mantenir i millorar les poblacions de peixos migradors de l’Ebre.
Per això, el projecte Life MigratoEbre promou establir nous dispositius de pas per a peixos dissenyats per ser compatibles especialment per a l’esturió europeu així com per a la saboga, la
llampresa i l’anguila. En concret es preveu construir un elevador per a peixos a l’assut de Xerta
(el Baix Ebre) i una rampa per a peixos a l’assut d’Ascó (la Ribera d’Ebre), que previsiblement
estaran finalitzats i en funcionament el 2017. Una altra actuació programada és la d’ajustar el
funcionament de les rescloses de navegació existents (a l’assut i a l’embassament de Flix) per
facilitar-hi tant el pas d’embarcacions com de peixos.
En finalitzar aquestes actuacions, es podran recuperar 64 km de riu perquè els peixos els utilitzin en el recorregut que realitzen en el seu cicle vital. Es calcula que amb aquest increment
la presència d’anguila riu amunt dels obstacles es podria multiplicar per 10 i que les zones potencials de reproducció d’esturió, saboga i llampresa es multiplicarien també per 4.

Elevador per a peixos a l’embassament de Golfech (Toulouse, França).
Font: Migratoebre

Assut de Xerta-Tivenys. Font: Migratoebre

Seguiment de les
millores en la
connectivitat ecològica

La qualitat ambiental del riu Ebre

Per conèixer quins resultats s’aconsegueixen amb la millora de la gestió de les rescloses i la instal·lació dels
nous dispositius de pas per a peixos previstos, s’efectuarà un seguiment per mitjà de càmeres de vídeo a la
resclosa de navegació i a la sortida riu amunt de l’elevador per a peixos de l’assut de Xerta-Tivenys. A l’elevador,
a més, durant els períodes de més activitat migratòria,
s’hi duran a terme captures regulars de peixos que es
marcaran amb marques PIT (xips), centenars d’individus
que es sumaran als ja marcats prèviament en les campanyes de captura en pesca elèctrica dels anys 2016
i 2017. Alhora, tant a la resclosa de navegació com a
l’elevador, com a la rampa de l’assut d’Ascó, hi haurà
detectors d’aquests xips, que permetran quantificar el
pas, tant riu amunt com riu avall, dels peixos marcats.

Esquema d’un elevador per a peixos

Conèixer l’estat dels ecosistemes fluvials és un objectiu essencial en la gestió dels rius. Un reflex de la qualitat de l’aigua i el medi obtinguda de manera integrada a partir de l’observació i
el mostreig d’elements biològics, hidromorfològics i fisicoquímics, que s’estableix a proposta
de la legislació europea, concretament de la Directiva Marc de l’Aigua. Aconseguir aquestes dades és bàsic per avaluar l’estat ecològic del tram final del riu Ebre i la seva interrelació amb les
poblacions de peixos. Amb aquest objectiu s’està recopilant la informació de la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua i els hàbitats aquàtics del riu, ja sigui amb mostrejos propis com
a través d’altres fonts i estudis, i així veure l’evolució ambiental del riu al llarg dels quatre anys
de durada del projecte.

Seguiment de la qualitat ambiental del riu a Miravet. Font: Migratoebre

72 km per la ribera alta de l’ebre

Pas de Barrufemes. Font: P. Bertomeu

El curs de l’Ebre, en els 72 km que hi ha per dalt de l’Assut i del Coll de Som fins a Riba-roja, es caracteritza per la llera encaixada entre els contraforts de les dues branques
de les serralades prelitorals. El pas de Barrufemes es situa aigües avall de la cubeta de Móra, on el riu s’eixampla. La vall es torna a tancar al pas de l’Ase, després del qual
s’arrengleren un seguit de relleus sedimentaris com a preludi de la depressió de l’Ebre. Precisament aquí es van instal·lar entre el 1948 i el 1967 els tres embassaments,
Flix, Riba-roja i Mequinensa, un complex hidroelèctric que inunda 161 km de la vall a l’eix central del riu. És per això que aquest àmbit presenta dues fisonomies
diferenciades. Aigües amunt de l’Assut fins a Ascó s’ubiquen algunes de les contrades més ben conservades i naturalitzades del riu, amb un gran interès paisatgístic i
ecològic. El tram superior, on es localitzen els tres grans embassaments, la central nuclear d’Ascó i l’electroquímica de Flix es troba força més alterat.
En aquesta àrea de l’Ebre, el curs fluvial deixa de ser rectilini i esdevé més corbat i meandriforme, amb una amplada mitjana de la llera que és menor que a la dels àmbits
inferiors, encara que també assoleix amplades màximes que oscil·len entre els 165 i els 200 m, coincidint amb zones d’illes fluvials. Les profunditats són molt variables i hi ha
punts a la cubeta de Móra amb fondàries importants de fins a 15 m. Els corrents acostumen a ser prou elevats, en superar en molts indrets els 1,5 m/s de velocitat de l’aigua

Galatxos i illes fluvials
En aquesta àrea és on podem veure les mostres més representatives i
nombroses del bosc de ribera al curs baix de l’Ebre. Als galatxos i les illes
fluvials que existeixen, hi ha formacions forestals ben conservades, una
variada fauna, especialment d’invertebrats, amfibis i rèptils i aus que busquen
refugi als espais que emergeixen enmig del corrent. Indrets tranquils i
ufanosos, com les illes de Benifallet, de Cataula i del Nap, el tamarigar de
Miravet, les illes de Xano o de Benissanet, la del Galatxo a Móra la Nova,
o Subarrec a Móra d’Ebre, l’aiguabarreig del Siurana a Garcia o la nova illa
d’Ascó.

l’antic llit del riu
El tram superior del trajecte del riu a les Terres de l’Ebre va quedar molt
transformat després de la instal·lació dels tres grans embassaments, la central
nuclear d’Ascó i l’electroquímica de Flix. Sota les aigües, que ocupen avui
prop de 10.000 ha, va quedar submergida l’antiga vall, les illes adjacents a
l’Assut de Flix, les terres de Dellà de Faió, les illes de la desembocadura del
Matarranya, etc. Avui cal buscar els espais de més interès natural d’aquest
tram del riu a la Reserva Natural de Sebes, a la confluència desembocadura
del Matarranya i, més enllà, a l’aiguabarreig Segre-Cinca.

Illes i hortes de Benissanet. Font: P. Bertomeu

Reserva Natural de Sebes. Font: P.J. Jiménez

Caracterització de l’hàbitat

Meandre de Flix. Font: Migratoebre

Tot i els evidents valors naturals que posseeix, aquesta part del riu, com moltes altres, ha
sofert importants canvis com a conseqüència de la construcció de preses i assuts. El simple
fet de construir un embassament ja suposa la desaparició de l’hàbitat natural, pel fet de
transformar el medi físic i biòtic on s’ubica. A més, les alteracions en el règim hidràulic que
es produeixen modifiquen el règim morfosedimentari i els hàbitats situats per sota de la
presa. A mode d’exemple s’ha constatat que abans de la construcció dels tres embassaments,
en aquest sector del riu hi abundaven les barres mòbils, la formació de dipòsits i platges
fluvials, els canvis de traçat i extensos ribassos sense transformar. En canvi després dels
anys 60, s’incrementa l’estabilitat del curs i, com a conseqüència, l’assentament i un major
desenvolupament de la vegetació riberenca i, en general, es redueix l’amplada de les lleres.
Malgrat això, aquest sector conserva extensos trams fluvials ben conservats tant en el curs
com en les arbredes riberenques i és un espai fonamental en les actuacions encaminades a la
recuperació dels peixos migradors que viuen a l’Ebre.

Presa de Mequinensa. Font: Wikimedia Commons

Els efectes dels
desembassaments
L’extrema regulació que sofreix el tram baix de l’Ebre fa que tant
el cabal diari com el mensual tinguin una variabilitat elevada en
funció de les necessitats de les empreses elèctriques. Molts estudis
avalen una tendència a una menor diversitat d’espècies en les
conques regulades. Els fluxos intermitents dels desembassaments
poden afectar la reproducció de les espècies autòctones i en
particular les migradores resulten les més perjudicades, així mateix
el desenvolupament dels alevins també es veu dificultat a causa
d’aquestes alteracions.

Rebliment de la llera fluvial baix de la presa de Flix. Font: J. Colomé

Els embassaments com a ecosistema
En els embassaments, com en altres ecosistemes, els canvis temporals determinen les
fluctuacions i l’evolució del poblament natural. En aquest cas és, però, la taxa de renovació de
l’aigua a mans de la gestió hidroelèctrica un dels paràmetres més important. Per una banda,
les vores dels pantans esdevenen àrees pelades, quasi sense vegetació. Per altra banda, si la
massa d’aigua es reté molt temps s’accentua l’eutrofització com, per exemple, passa a Ribaroja, a diferència de Flix (on, pel reduït volum, la gestió hidroelèctrica permet buidar-lo fins
a tres vegades al dia). Els valors alts de nitrogen i fòsfor provoquen una elevada producció
primària, cosa que juntament amb l’estratificació de l’aigua fa que els fons siguin anòxics. Al
mateix temps la manca de penetració de la llum limita la presència de vida al fons a alguns
cucs (oligoquets) i insectes (quironòmids). Per contra, els peixos dels embassaments, en bona
part introduïts, hi troben un medi prou artificialitzat i adequat per desenvolupar-se.
Embassament de Mequinensa. Font: Wikimedia Commons

Biodiversitat i espècies destacades
L’anguila
L’anguila a l’Ebre és una espècie comuna des de la desembocadura fins a l’Assut de Xerta-Tivenys, en canvi aigües amunt la seva presència disminueix i només es manté per les
repoblacions que fa l’Administració des del 1996. Aquesta disminució en allunyar-se de la
desembocadura no és exclusiva de l’Ebre, però sens dubte aquí s’ha aguditzat per les barreres que hi ha al llarg de la vall, i que de millorar-se els dispositius de pas per a peixos beneficiarien la distribució de l’espècie.
Anguilla anguilla / Anguila

A la zona deltaica, en canvi, l’anguila és, d’entre tots els peixos, l’espècie més difosa i ocupa els diversos ambients deltaics, ja que és un animal molt ambivalent, i és capaç de tolerar
rangs de temperatura i salinitat extrems. No obstant això, sembla tenir preferència pels hàbitats amb aigües salobroses com ara les llacunes, que és on més abunda.

Plantes superiors

La vegetació de ribera
Potamogeton pectinatus

Potamogeton crispus / Llapó fullat

Salix alba / Salze

Fraxinus angustifolia / Freixe de fulla petita

Aquí, gràcies a la regeneració espontània del bosc de ribera, trobem arbredes ben constituïdes en la majoria dels ribaços i les illes fluvials. Bàsicament corresponen a alberedes i salzedes, però també hi ha tamarigars ben constituïts com els del meandre de Miravet, a més d’extensos canyissars com els de Sebes.

Phragmites australis / Canyís

Mol·luscs i insectes

Els invertebrats depredadors

Trithemis annulata / Pipa vinosa

Anax imperator / Emperador blau

Potomida littoralis / Nàiade rodona

Dreissena polymorpha / Musclo zebrat

A les vores del riu, als llocs on les aigües s’encalmen i es redueix la profunditat, són l’hàbitat
idoni per a un conjunt d’insectes que esdevenen petits depredadors. Patinant contra corrent
damunt de l’aigua, trobem els sabaters, caçadors i carronyers. Volant damunt del riu o posades en la vegetació de les vores, les libèl·lules cacen i es reprodueixen, ponen els ous dins
de les aigües del riu. En aquest sector podem trobar Oxygastra curtisii, una dels odonats més
amenaçats de la nostra fauna.

Aquarius najas / Sabater

Peixos

Els peixos
Parachondrostoma miegii / Madrilla

Salaria fluviatilis / Bavosa de riu

Squalius laietanus / Bagra

Alburnus alburnus/Alburn

Silurus glanis / Silur

Sander lucioperca / Lucioperca

Gobio lozanoi / Gobi ibèric

Rèptils, aus i mamífers

Aus i mamífers

Natrix maura / Colobra d’aigua

Lutra lutra / Llúdriga

Alcedo athis / Blauet

Ciconia ciconia / Cigonya

Espècie
introduïda

Pel que fa a la biodiversitat de peixos, en aquest sector s’han citat fins a 18 espècies; ara bé,
només les exòtiques representen el 77% del total. La riquesa específica obtinguda en la majoria de prospeccions realitzades en aquest tram del riu no supera la dotzena d’espècies i
l’abundància és força inferior en comparació amb els altres dos sectors del riu que mostrem
a l’exposició. Entre els peixos autòctons destaquen la bagra i el barb de l’Ebre, i són menys
abundants l’anguila o la raboseta de riu. Mentre que en la llista dels exòtics hi ha: l’alburn, el
peix sol, la lucioperca, la rasbora, la carpa o el silur, entre d’altres.

L’abundància de fauna aquàtica, especialment de peixos, porta a les riberes del riu predadors
més grans com martinets, bernats i cigonyes que pesquen a les platges fluvials entre els canyissars allà, on l’aigua no és gaire fonda. El blauet, aguaita des d’una branca esperant el pas
dels petits peixos que captura llançant-se en picat. I a les nits, l’escudassera llúdriga, desapareguda fa anys, retorna ara al riu davant la millora de la qualitat ambiental i l’abundància de
menjar.

Nycticorax nycticorax / Martinet de nit

Motacilla alba / Cuereta blanca

Un canvi de relació, dels llaguters al turisme de pesca
“E placia a vostres magnificencies recordar-se del dan que han rebut en la fabrica de la
Çut de la present Ciutat i per aquell dan haver gran sguart en dita tatxa car ans de aquella los storions e moltes sabogues se peixcavan e prenien en lo riu dins lo terme del dit
loc [Benifallet] y entraven en persones de dit loc quisqun any pus de 200 lliures de renda
de dit peix. (...) E lo que ells han perdut han guanyat la Ciutat e poblats en Xerta” (ACBE,
Benifallet núm. 8, s. XV).
És així com sabem per aquest document que des del s. XV els pescadors riu amunt de
l’Assut, a Benifallet, Miravet, Flix, i Riba-roja d’Ebre van haver d’abandonar progressivament aquesta activitat. De forma que, a excepció de Mequinensa on encara es mantenia un petit nucli fins a mitjans del s. XX, a la resta de pobles la pesca fluvial va esdevenir una pràctica realitzada a temps parcial per barquers i pagesos. Molts peixos,
com les anguiles i les sabogues van esdevenir cada cop més escassos, fins al punt
que a Mequinensa “anar a buscar sabogues” és una facècia com ho és riu avall “anar a
buscar gambusins”. Aquí, en els pobles de la ribera alta, per la dificultat de les comunicacions terrestres i per la importància de les mines de carbó o ciment, la vida com a
llaguters de molts riberencs es va mantenir lligada al riu fins el 1962 quan ENHER va
comprar les llicències que quedaven per navegar pel riu. Un abús de poder propi de
l’època, per evitar haver de construir noves rescloses i permetre a les hidroelèctriques
fer-se amb el domini del trànsit fluvial, va representar que unes formes de vida que
s’anaven acabant poc a poc, desapareguessin sobtadament per sempre.

La Reserva Natural de Sebes
Els espais naturals de Sebes i meandre de Flix formen part del PEIN des del 1992.
Posteriorment, van ampliar els seus límits fins a l’actual superfície de 250 hes de Reserva Natural de Fauna Salvatge i es van incorporar a la Xarxa Natura 2000.
La gestió d’aquesta àrea des dels seus inicis la duu a terme una ONG local, el Grup
de Natura Freixe, en conveni amb l’ajuntament de Flix i la Generalitat de Catalunya.
L’espai compta amb els equipaments del Mas del Director i del Centre d’Interpretació
del Camí de Sirga, a banda de infraestructures com passeres i observatoris d’aus que
permeten endinsar-se al canyissar i al bosc de ribera. L’entitat desenvolupa, a més,
projectes de gestió d’hàbitats i espècies, recerca, educació i projectes de custòdia fluvial al tram final de l’Ebre i participa també al projecte Life Migratoebre encarregantse de les tasques de implicació social i divulgació.
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Les repoblacions d’anguiles,
i llissals
El Departament d’Agricultura, a través de la Direcció General
de Pesca, ve realitzant alliberaments de peixos destinats a la
repoblació al menys des de la dècada dels anys 80.
L’alliberament de peixos es centra sobretot en l’anguila,
atès que les directrius europees fixen els Plans de gestió de
l’anguila europea, que a Catalunya estableix la solta a l’Ebre i
al Ter (en els darrers anys també al Llobregat) del 5-10% de
les captures d’anguila. Així l’any 2015 es van alliberar 106.000
anguilons d’entre 1-3 gr a l’Ebre; aquí les repoblacions, segons
els anys, també inclouen estocs d’alevins de mugílids (llissals).

Pescadors de silur a l’embassament de Riba-roja. Font: M. Cebolla

La pesca esportiva als embassaments
Disminuïdes les poblacions d’espècies autòctones i la pesca tradicional, i després de
construir-se els embassaments, els nous models de desenvolupament i de gestió ambiental de la segona meitat del segle XX afavoririen les repoblacions amb espècies
exòtiques i la pràctica de la pesca esportiva. Un negoci que poc a poc esdevindria incontrolat i poc respectuós amb el medi. Ben aviat, el 1974, es produiria la introducció
de silurs per part de pescadors als embassaments de Riba-roja i Mequinensa (el Mar
de Aragón), que provocarien un dany irreversible a l’ecosistema fluvial de l’Ebre.
Avui aquesta activitat es manté i contribueix al turisme d’interior; només als vedats
de l’embassament de Mequinensa es tramiten prop de 2000 llicencies mensuals. Però
sovint mostra aspectes controvertits com la pesca furtiva, la utilització d’arts prohibides o d’esquers vius, que de vegades faciliten la penetració de noves espècies exòtiques; per no parlar de la controvertida consigna “Captura i solta! Respectem el medi
ambient” que no pot anar més errada quan de fet s’aplica a espècies exòtiques.
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L’ebre, un riu en bon estat?

Riu Ebre. Font: P. Bertomeu

L’Ebre no es pot considerar un riu contaminat. Diversos estudis informen que la
qualitat de l’aigua al seu curs final del riu es pot valorar com a bona o molt bona.
Però aquestes dades positives no signifiquen que no s’hi avien contaminants o que
el risc de sofrir contaminacions importants sigui nul. De fet, tots els dies s’aboquen
contaminants al riu per tres vies: la primera seria la de contaminació difusa derivada de
la intensa activitat agrícola existent; la segona, els abocaments puntuals incontrolats
o l’aportament d’aigües residuals des dels pobles riberencs al llarg de la conca, i per
últim tindríem els contaminants químics abocats per les indústries veïnes.Actualment
els principals problemes de contaminació a l’Ebre serien els provocats pels plaguicides

i els metalls pesants. Aquests elements són substàncies persistents i
bioacumulables en el medi que, si bé amb el temps poden desaparèixer de
l’aigua, s’acumulen als sediments o a la fauna aquàtica. S’han detectat en
peixos com els silurs i les carpes concentracions elevades de compostos
organoclorats i de mercuri, i fins i tot en altres organismes com al cranc de
riu americà, i en determinats ocells es tenen evidències de concentracions
sensibles. Cal preveure que, un cop efectuada la descontaminació de
l’embassament, aquests valors decreixin.
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L’extracció dels sediments a
l’embassament de Flix

La depuració de les aigües urbanes

L’embassament de Flix retenia 300.000 T de fangs contaminats, que eren el resultat
de l’activitat industrial de l’Electroquímica de Flix que generava abocaments des
de final del s. XIX. Algunes de les substàncies perilloses que s’han identificat en
concentracions elevades són: hexaclorobenzè, coure, crom, níquel, zinc, compostos
de butil, estany i nonilfenols. A l’alçada de la presa de Flix és on es situa la major
contaminació a la matriu de sediment. Per tot això, des del 2008 s’extreuen fangs
per a la millora ambiental i poder eliminar-ne així el risc de mobilització accidental.

Des de la dècada dels 90 del s. XX, la posada en funcionament de sistemes
de sanejament i depuració de les aigües residuals que els municipis riberencs
aboquen al riu i als afluents ha suposat una millora dels valors de l’aigua
de la xarxa hidrològica. A l’Ebre, la implementació de depuradores urbanes
ha produït una reducció dràstica dels fosfats dissolts, ja que la majoria
del fòsfor que hi arribava provenia de les aigües que abocaven els nuclis
urbans. Per contra els nitrats no han disminuït les seves concentracions de
manera significativa al tenir el seu origen principal en l’agricultura. L’efecte
més evident de la reducció dels fosfats ha estat l’important augment de la
transparència, una reducció del fitoplàncton i l’increment dels macròfits al riu.

La problemàtica de les espècies introduïdes
Actualment, la major part de les conques fluvials de la península Ibèrica tenen tantes
espècies foranes com autòctones. L’Ebre no n’és una excepció i, de les 48 espècies de
peixos citades, gairebé el 50% són exòtiques i tres quartes parts d’aquestes han aconseguit
establir-s’hi. A més, la majoria són invasores i causen efectes negatius sobre les poblacions
autòctones. Es constata que durant el període anterior al 1995 la principal via d’introducció
era la pesca esportiva, especialment en el cas de grans depredadors o d’altres emprades com
a esquer. En els darrers anys, l’aqüicultura i l’aquariofília han esdevingut la via més important
de dispersió. Tot i les campanyes de sensibilització i informació que s’han endegat per pal·liar
aquesta problemàtica, la tendència és a l’alça i en els últims 20 anys s’han detectat més de
15 noves espècies de peixos a l’Ebre.
La presència i l’aparició d’espècies invasores representen un greu problema que afecta
la conservació dels valors naturals, un perill que s’ha generalitzat a escala mundial fins
a arribar a esdevenir la segona causa d’extinció dels peixos d’aigua dolça i un dels grans
problemes per a la gestió del medi ambient. Els efectes ecològics que una nova espècie
forana pot ocasionar en un medi són molt variats, des de la competència per l’hàbitat o la
depredació de les espècies locals, la pèrdua de diversitat genètica per hibridacions o la
transmissió de noves malalties, les quals comporten a la vegada canvis en la composició i
el funcionament dels ecosistemes i la pèrdua de biodiversitat. A part, els costos econòmics
ocasionats per les espècies invasores poden arribar a ser enormes, ja sigui per pèrdues
directes en diferents sectors econòmics o pels costos indirectes derivats de la gestió dels
impactes que provoquen.
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La competència entre
espècies autòctones i
exòtiques
Els peixos exòtics interaccionen de manera negativa, fet
que provoca impactes sobre la fauna local, tals com la
predació dels ous o dels d’adults d’altres espècies; és el cas
de predadors com la lucioperca (Sander lucioperca), la perca
americana (Micropterus salmoides) o el silur (Silurus glanis).
Silur. Font: M. Cebolla

Taula d’espècies introduïdes a l’Ebre
ESPÈCIE

NOM COMÚ

ORÍGEN

PRIMERA CAPTURA

VIA INTRODUCCIÓ

S. XVII

Aqüicultura

S. XVI-XVII

Aqüicultura

LLOC CAPTURA

Carassius auratus/Carassius carassius

Carpí vermell

Euràsia

Cyprinus carpio

Carpa

Àsia

Gambusia holbrooki

Gambúsia

Amèrica del Nord

1921

Administració

<1974 estés

Micropetrus salmoides

Perca americana

Amèrica del Nord

1967

Pesca esportiva

Ullals de l’Arispe i Amposta

Silurus glanis

Silur

Centre d’Europa

1974

Pesca esportiva

Mequinensa

Scardinus erythrophtalmus

Gardí

Sud d’Europa

1988-1989

Pesca esportiva

Assut (Xerta-Tivenys)

Sander lucioperca

Lucioperca

Centre d’Europa

1990

Pesca esportiva

Canals de Buda (Sant Jaume d’Enveja)

Alburnus alburnus

Alburn

Centre d’Europa

1992

Pesca esportiva

De Tivenys a Deltebre

Perca fluviatilis

Perca fluvial

Euràsia

1998

Pesca esportiva

Embassament de Riba-Roja d’Ebre

Pseudorasvora parva

Ràsbora

Àsia

1999

Aquariofilia

Sèquia mare (L’Aldea)

Misgurnus anguillicaudatus

Llopet

Euràsia

2001

Aquariofilia

Sèquia mare (L’Aldea)

Leponis gibbosus

Perca sol

Amèrica del Nord

2003-2004

Aquariofilia

Embassament de Riba-Roja d’Ebre

Leuciscus idus

Rutil roig

Centre d’Europa

2003/2004

Aquariofilia

Sèquia nº 2 / CP de l’estació (L’Aldea)

Fundulus heteroclitus

Peix mómia

Amèrica del Nord

2006

Indeterminat

Sifó Agulla 2 (Amposta)

Rutilus rutilus

Madrilleta vera

Centre d’Europa

1999

Pesca esportiva

Estés pels dos hemideltes al 1990

Ictalurus punctatus

Peix gat puntejat

Amèrica del Nord

1995

Aqüicultura

Casilla guardacanal E3_2

Ameirus melas

Peix gat puntejat

Amèrica del Nord

1987

Aqüicultura

A 1 km de Migjorn (Sant Jaume d’Enveja)

Acipenser baerii

Esturió siberià

Centre d’Europa

1995

Indeterminat

Tortosa

Acipenser naccari

Esturió de l’Adriàtic

Sud d’Europa

1996

Indeterminat

Central nuclear d’Ascó i Amposta

La competència pel recurs tròfic o per l’hàbitat pot arribar
a suposar el desplaçament i la desaparició d’espècies
autòctones. Un clar exemple és el que s’ha produït amb la
madrilla (Parachondrostomus miegii), les poblacions de la qual
han anat reduint-se fins a gairebé desaparèixer des del 1992,
moment en què es va introduir l’alburn (Alburnus alburnus) al
tram estuarià.

Objectius del life migratoebre: la participació social
La realització del projecte Life MigratoEbre no tindria cap sentit si no s’aconsegueix la
implicació i la complicitat de la societat de les Terres de l’Ebre i del conjunt del país.
Són les persones que viuen als pobles riberencs o que realitzen diàriament activitats al
riu, les que, un cop finalitzades les diferents actuacions previstes, han de ser partícips
de les millores en les poblacions de peixos migradors. I en aquest sentit és bàsic que
puguin conèixer i valorar el treball realitzat i els resultats aconseguits.
Per això es realitzen campanyes de sensibilització local per fer arribar a tot el territori el
projecte de reintroducció de l’esturió a l’Ebre i la millora de la connectivitat ecològica
del riu. En aquest aspecte, durant els 4 anys del projecte, es participa amb estands informatius presents en fires, festes locals i activitats esportives del territori, i s’organitzen
jornades populars com ara el Dia Mundial del Peix Viatger, que han de servir perquè la
població conegui i es faci seu el projecte Life MigratoEbre. També es col·locaran panells
informatius en els punts on s’han de realitzar obres amb l’objectiu que el visitant, ja sigui del territori o forà, pugui entendre i valorar aquestes infraestructures, la funció i la
importància per als peixos i per al riu.

L’aguait subaquàtic

Campanya de sensibilització del projecte a la Fira de Móra la Nova. Font: Migratoebre

Una de les principals actuacions previstes per donar a conèixer i interessar al públic pels
peixos del riu es basa en una estratègia d’impacte visual, ja que en viure sota l’aigua i
no poder-se veure amb facilitat costa més que aquests animals arribin a captar l’atenció
de la societat. Amb aquest criteri s’ha projectat un aguait subaquàtic virtual, que no estarà construït com una infraestructura física dins del riu, sinó que amb l’ús de les noves
tecnologies i amb càmeres subaquàtiques instal·lades als punts de pas dels peixos, enviaran remotament imatges en directe a diferents punts d’acollida de visitants com ara
MónNatura Delta, l’Ecomuseu del Delta, la Reserva Natural de Sebes o el Museu de les
Terres de l’Ebre.

El voluntariat
Simultàniament s’està fomentant la creació d’una xarxa de voluntaris formada per
aquelles entitats que es volen implicar i ajudar que el projecte sigui un èxit. La funció
d’aquesta xarxa és la d’informar de les observacions o de les captures de diferents espècies de peixos com l’esturió, la llampresa o la saboga, unes dades que tenen una importància cabdal en l’avaluació i el seguiment dels resultats del projecte. Per reforçar
aquesta xarxa de comunicació i per explicar-los el projecte, es visiten totes les associacions tant del riu com de la costa de l’Ebre relacionades amb pesca esportiva, lúdica
o professional, altres esports aquàtics, etc. La xarxa de voluntariat també està oberta a
totes aquelles entitats que en vulguin formar part, com per exemple escoles, col·lectius
mediambientals i culturals, etc.
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MigratoEbre 2.0
Les xarxes socials i les noves tecnologies de la comunicació són eines de treball fonamentals que contribueixen a fer arribar d’una manera fàcil i ràpida el dia a dia del projecte a la societat. S’ha creat una pàgina web en la qual es pot trobar tota la informació
relativa al Life MigratoEbre i que enllaça amb els diferents perfils que s’han creat en les
principals xarxes socials. En aquest moment els instruments com Facebook, Twitter o
Instagram permeten difondre arreu del món i instantàniament la informació d’allò que
es realitza dia a dia al projecte Life MigratoEbre, amb la qual cosa s’arriba així d’una manera molt més directa a la població en general i no només als experts o interessats en
aquests temes.
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