
 

EL MONSTRE DE L’EBRE 
 

Com i quan va arribar? 
A finals dels anys setanta del segle passat, van 

començar a aparèixer uns peixos estranys al riu 

Ebre. Ningú d’aquella zona havia vist abans uns 

peixos tan grossos a les aigües del riu. 

 

Tot sembla indicar que els primers silurs van ser 

introduïts il·legalment a Espanya la primavera 

de l’any 1974. Algú havia pres pel seu compte 

aquesta decisió. La persona o persones que van 

introduir els alevins de silur, sabien molt bé què 

es duien entre mans: coneixien l’Ebre i estaven 

segures que seria un bon lloc per al seu creixement i reproducció. Avui dia el silur és, sens 

dubte, el “monstre de l’Ebre”.  

 

Biologia i hàbitat 

El silur (Silurus glanis) és un peix d’aigua dolça molt gran. Sovint creix fins a més de 2 m i 

passa dels 100 kg de pes. Tot i això, la seva longitud, el seu volum i el seu pes depenen de la 

temperatura de l’aigua. A l’Ebre són més voluminosos, més pesats, però no tan llargs com 

els de rius centreeuropeus com el Danubi. Si vols saber-ne el motiu pots anar a, 

http://lunkerangler.wordpress.com/tag/grandes-siluros/  

 

Al cap hi té sis apèndix, anomenats popularment 

bigotis, amb una funció olfactiva, tàctil i gustativa, 

i això els permet localitzar les seves preses encara 

que l’aigua sigui tèrbola. El silur és un depredador 

voraç i agressiu que a mesura que va creixent, 

modifica el seu règim alimentari. En la fase juvenil 

se centra en invertebrats, i en l’adulta sobretot en 

peixos i crancs, tot i que pot alimentar-se de 

granotes, rosegadors i aus aquàtiques de forma 

ocasional. Recentment, s’ha pogut comprovar que 

ataquen els coloms que es passegen per les vores de l’Ebre al seu pas per Saragossa.  

 

Caça preferentment cap al tard o durant la nit. Durant el dia prefereix reposar en aigües més 

o menys profundes o amagat en les vores del riu riques en vegetació. No li agrada gaire 

desplaçar-se. Per això diem que és sedentari. Prefereix les aigües tranquil·les, profundes i 

tèrboles del tram baix dels rius o de grans llacs i embassaments. A l’hivern, s’amaga en zones 

profundes per hivernar. 

 

La reproducció té lloc entre els mesos d’abril i juny. Si en vols saber els detalls ves a, 

http://www.vertebradosibericos.org/peces/silgla.html. Fixa’t bé en el paper que té el silur 

mascle en la reproducció i l’extraordinària capacitat que té la femella per pondre ous! 

 

 

Si t’ha tocat aquesta feina, recorda que has de saber explicar als altres membres 

del grup: 

 Com i quan va arribar al nostre país el silur. 

 Les característiques bàsiques de la seva biologia (com és, com s’alimenta, 

com es reprodueix, quins costums té) i del seu hàbitat (on viu). 

http://lunkerangler.wordpress.com/tag/grandes-siluros/
http://www.youtube.com/watch?v=yoRNAkZBT7U
http://www.vertebradosibericos.org/peces/silgla.html


 

Impactes sobre el medi natural 
 
Com que és un depredador molt voraç, el silur és 

una amenaça per a les poblacions de peixos 

autòctons com anguiles, sabogues o madrilles o 

d’altres d’introduïdes com els barbs o les carpes 

però que no són perjudicials. També afecten a 

d’altres vertebrats com amfibis i rosegadors. A 

més, l’abundància d’aus aquàtiques ha disminuït 

notablement en els embassaments on hi ha 

silurs.  

 

Per alimentar els silurs, en alguns embasaments 

s’han introduït, els albornells, uns peixets d’uns 

15 cm que es reprodueixen molt activament. 

Aquests peixets devoren el plàncton de les 

aigües dolces. Aquesta és un dels factors que pot 

facilitar l’extensió de la temuda “alga blanca”, un 

cianobacteri productor d’una toxina que  afecta 

no sols als organismes aquàtics com els peixos o les aus que hi neden o s’alimenten dels 

peixos, sinó també a les persones que s’hi puguin banyar o menjar peixos pescats als 

embassaments. Pots obtenir més informació sobre aquest fet a, 

http://homepage.mac.com/xavierborras/WEBUSERDA/PDFANTERIORS/200510/octubre200513.pdf 

http://www.ecodiari.cat/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3022 

 

Impactes sobre les activitats humanes 

Els embassaments de Flix i de Riba-Roja s’han convertit en 

una destinació turística coneguda arreu del món pels 

afeccionats a la pesca. Són turistes disposats a pagar el que 

sigui o fins i tot a jugar-se la vida, per poder fer-se una 

fotografia amb el trofeu aconseguit. Aquest turisme suposa 

una font d’ingressos per als habitants de la zona, però 

sobretot ho és per a les empreses organitzadores d’aquests 

viatges.  

 

La majoria de les associacions de pescadors de Catalunya, 

en canvi, pensen que els perjudicis són superiors als 

beneficis i lamenten els efectes negatius que ha tingut la 

introducció il·legal del silur sobre la pesca de les espècies 

autòctones  

 

Què es pot fer amb el silur? 

La llei exigeix que s’ha de sacrificar tots els exemplars de silurs que es capturen, però no tots 

els pescadors ho fan. Si no són prou grans, molts pescadors els retornen a l’aigua. La 

Federació Catalana de Pesca Esportiva proposa que s’estimuli la pesca de silurs per intentar 

eliminar-los dels rius catalans.  

 

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un pla 

pilot per eradicar de l’Ebre el silur i d’altres espècies introduïdes. Per altra banda, s’ha 

autoritzat la pesca massiva de silurs a una empresa romanesa per exportar-los a països de 

l’Europa de l’Est, on la carn de silur és molt apreciada.  

http://sinhya.fadlan.com/WEB1/Maribel/05_Gastronomia/Pescados%20y%20mariscos/Pescados/images/azul/anguila.jpg
http://viarural.com.es/alimentos/pescados-y-mariscos/saboga/saboga.htm
http://www.iecat.net/institucio/societats/icHistoriaNatural/Bages/aquatic/Imatges%20grans/Madrilla.htm
http://ichn.iec.cat/bages/aquatic/Imatges%20grans/Barb.htm
http://ichn.iec.cat/Bages/aquatic/Imatges%20grans/cCarpa.htm
http://ichn.iec.cat/bages/aquatic/Imatges%20grans/Alburn.htm
http://www.cyanolab.com/images/Algae%20jpgs/microcystis%20aeruginosa_lk%20okeechobee.jpg
http://homepage.mac.com/xavierborras/WEBUSERDA/PDFANTERIORS/200510/octubre200513.pdf
http://www.ecodiari.cat/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3022
http://www.youtube.com/watch?v=jswzMCiYWmQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MOu5ezu4M8Q
http://www.diaridetarragona.com/ebre/035763/medi/ambient/inicia/prova/pilot/per/eradicar/silur/lebre
http://www.diaridetarragona.com/ebre/035763/medi/ambient/inicia/prova/pilot/per/eradicar/silur/lebre


 

 

Combatre la plaga de silurs fent un bon negoci seria una magnífica solució si no fos que els 

silurs contenen nivells elevats de mercuri i d’altres metalls pesats que els fa molt poc 

recomanables per al consum humà. Si vols més informació sobre aquest problema, consulta 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/permite/exportacion/Rumania/pez/toxico/E

bro/elpepisoc/20091112elpepisoc_14/Tes 

 

 

 

 

 

Si t’ha tocat aquesta feina, recorda que has de saber explicar als altres 

membres del grup: 

 Les conseqüències que ha tingut la introducció del silur en les espècies 

autòctones de peixos d’aigua dolça. 

 La relació que pot tenir el silur amb el creixement de l’alga blanca i els 

perills que aquest creixement suposa. 

 Els motius pels quals la pesca del silur s’ha convertit en un important 

atractiu turístic. 

 Què es pot fer per eliminar o disminuir la població de silurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/permite/exportacion/Rumania/pez/toxico/Ebro/elpepisoc/20091112elpepisoc_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/permite/exportacion/Rumania/pez/toxico/Ebro/elpepisoc/20091112elpepisoc_14/Tes


 

Els animals vertebrats 

Ves a  
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/av
ertebr.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats 

Fes les cinc primeres activitats. Quan les hagis acabat, hauries de ser capaç de respondre 

aquestes preguntes: 

 Quina és la principal diferència entre un animal vertebrat i un animal invertebrat? 

 Quins són els cinc grups principals de vertebrats? 

 Si ens fixem en la pell, com es poden diferenciar entre sí els cinc grups de vertebrats?   

 

Origen i evolució dels peixos 

Els fòssils de vertebrats més antics que 

coneixem daten de fa uns 500 milions d'anys i 

són, probablement, els avantpassats de tots els 

peixos actuals. Es tractava d’animals petits, 

sense mandíbules i amb una cuirassa òssia 

que els cobria el cap. Encara avui hi ha un petit 

grup de peixos sense mandíbules, les llamprees, 

amb una boca en forma de ventosa revestida de 

petites dents.  

 

A partir d’aquells peixos sense mandíbules es 

varen originar els dos grans grups de peixos amb mandíbules que han arribat fins avui: els 

peixos ossis (com les anxoves, els molls o les orades), i els peixos cartilaginosos (com els 

taurons gat, les tintoreres o les rajades) . Uns i altres es diferencien per l’esquelet: d’os o de 

cartílag (menys rígid, més flexible, més lleuger, si fa no fa com el de la nostra tràquea).  

 

A banda de les espècies fòssils, se’n coneixen unes 25.000 més. Avui, és el grup de vertebrats 

més nombrós i variat. 

 

Com són els peixos 

La pell dels peixos ossis està 

formada per unes escates 

dèrmiques recobertes per una 

epidermis transparent i mucosa 

que s’asseca fora de l’aigua.   

En els peixos cartilaginosos, en 

lloc d’escates hi ha denticles 

dèrmics.  Vistos al microscopi 

electrònic, es comprèn que  la forma dels denticles faciliti  el desplaçament de l’animal per 

l’aigua. Aquest fet, combinat amb la seva forma hidrodinàmica i la potència de la seva 

musculatura, els permet desplaçar-se a gran velocitat. El tauró solraig (Isurus oxyrinchus) té 

el rècord conegut de velocitat en el mar: 124 km/h! 

Els peixos es desplacen gràcies al moviment de les aletes, la més potent de les quals és 

l’aleta caudal. En els peixos ossis, aquesta aleta és més o menys simètrica, mentre que en 

els cartilaginosos és clarament asimètrica, amb la part superior (que conté la part final de la 

columna vertebral) més gran que la inferior.  

 

Si vols saber el nom de la resta de les aletes i de les parts del cos d’un peix ossi ves a 

http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/personal/sburneo/cursos/zoologia3l/Manual/Imagenes%2
0Oseos.htm 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/avertebr.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/avertebr.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats
http://www.telefonica.net/web2/paleontologiaernesto/
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=694450304
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=2067251&light=&foto_clave=B20-202539
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=2067251&light=&foto_clave=B20-202539
http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=13565006&light=&foto_clave=BWI-BLWS011199
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Kleingefleckter_Katzenhai.jpg
http://www.sciencemediacentre.co.nz/wp-content/upload/2009/01/blue-shark.jpg
http://scientificillustration.files.wordpress.com/2007/06/raia-pinta-aguarela-copy.jpg
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670022509
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670039824
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670039824
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=906000017
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=906000017
http://ca.wikipedia.org/wiki/Solraig
http://sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=906000076
http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/personal/sburneo/cursos/zoologia3l/Manual/Imagenes%20Oseos.htm
http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/personal/sburneo/cursos/zoologia3l/Manual/Imagenes%20Oseos.htm


 

Com viuen els peixos 

Els peixos no són animals de sang freda, com tantes vegades hauràs sentit a dir, sinó que  la 

temperatura del seu cos depèn de la de l’ambient. Com que les variacions de la 

temperatura a l’aigua són relativament suaus, tenir el cos a una temperatura semblant a la de 

l’ambient és una bona estratègia per estalviar energia. Pots comparar aquesta estratègia amb 

la dels altres vertebrats a,  

http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=8352 

 

Talment com ens passa a nosaltres, els peixos obtenen l’energia a partir dels nutrients 

energètics continguts en els aliments. La majoria dels peixos cartilaginosos s’alimenten dels 

animals que cacen. Així doncs, són carnívors.  

 

No tots els taurons són caçadors. El tauró pelegrí, present a la Mediterrània, neda amb la seva 

enorme boca oberta a prop de la costa, filtrant l’aigua amb les brànquies, de manera que hi 

queden retinguts els organismes que després s’empassa.  

 

Entre els peixos ossis també hi predominen els carnívors (el rap, el lluç o la tonyina) però n’hi 

ha que s’alimenten de plàncton (la sardina o l’anxova) o són omnívors com els barbs o les 

carpes. Rarament hi ha peixos que siguin exclusivament herbívors.  

 

Els peixos localitzen les seves preses gràcies a un òrgan sensorial molt especialitzat que 

s’anomena línia lateral. Si vols saber com funciona i quines altres utilitats té, pots consultar 

http://www.acuariofilia.net/anatomia-de-los-peces/linea-lateral.html 

 

Els peixos, com nosaltres, necessiten l’oxigen per poder alliberar l’energia dels nutrients. 

També els cal desprendre’s del diòxid de carboni. Aquest intercanvi de gasos es fa a través de 

les brànquies, el seu aparell respiratori.  

 

 
Els peixos ossis tenen una peça òssia, l’opercle per on 

surt l’aigua aspirada per la boca després de passar per 

les brànquies 

 
Els peixos cartilaginosos no tenen opercle. L’aigua 

aspirada per la boca surt per les fenedures branquials, 

una mena de talls verticals a banda i banda del cos 

 

No tots els peixos respiren només per les brànquies. Els dipnous són peixos que poden captar 

directament l’oxigen de l’aire a través d’una mena de pulmó. Descobreix com s’ho fan a,  

http://www.youtube.com/watch?v=kHEYL9Mkkoc  

 

La reproducció és sexual entre individus mascles i femelles. En la majoria dels peixos la unió 

entre els espermatozoides i els òvuls es produeix a l’aigua (fecundació externa) i l’embrió es 

desenvolupa dins d’un ou (ovípars).  

 

 

http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=8352
http://ca.wikipedia.org/wiki/Taur%C3%B3_pelegr%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Seeteufel.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Merluccius_merluccius.002_-_Aquarium_Finisterrae.JPG
http://www.marcanario.com/wp-content/uploads/2009/04/atun-rojo.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://ichn.iec.cat/bages/aquatic/Imatges%20grans/Barb.htm
http://ichn.iec.cat/Bages/aquatic/Imatges%20grans/cCarpa.htm
http://www.acuariofilia.net/anatomia-de-los-peces/linea-lateral.html
http://www.youtube.com/watch?v=kHEYL9Mkkoc


 

 

Algunes espècies de peixos com la gambúsia o els guppys (freqüents en els aquaris), així com 

la majoria de taurons, presenten fecundació interna i són ovovivípars  ja que els ous no 

són expulsats de l'interior del cos de la mare fins que neixen les cries.  

 

Finalment, també hi ha espècies autènticament vivípares,  com la tintorera o el tauró llimona 

en les quals els embrions obtenen l’aliment de la mare per via sanguínia a través d’un òrgan 

comparable a la placenta dels mamífers. 

 

En els vídeos següents pots veure el naixement d’un tauró gat (ovípar), d’un tauró àngel 

(ovovivípar) i d’un tauró llimona (vivípar) 

http://www.youtube.com/watch?v=EOh6d1UIQqg&feature=related  

(Veuràs un ou de forma molt diferent a l’habitual) 

http://www.youtube.com/watch?v=1wJsRgOsFS8&feature=player_embedded  

(Observa la bossa que li penja. És el sac vitel·lí, una reserva d’aliment per als primers dies de 

vida)  

http://www.youtube.com/watch?v=LfQgRCg1bNA&feature=player_embedded  

(Fixa’t bé en el cordó umbilical que tenen els alevins en néixer) 

 

 

 

Si t’ha tocat aquesta feina, recorda que has de saber explicar als altres 

membres del grup: 

 Les característiques generals de tots els animals vertebrats. 

 Com es pot diferenciar un peix ossi d’un peix cartilaginós. 

 A quin grup pertany el silur. 

 Quina mena de règim alimentari tenen els peixos. 

 Com respiren. 

 Com es reprodueixen. 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rassegnastanca.files.wordpress.com/2008/03/gambusia.jpg
http://www.topzoo-siegen.de/images/guppy01.jpg
http://www.nature.ca/notebooks/images/img/078_p_is_000001938406_p.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Lemon_shark2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=EOh6d1UIQqg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1wJsRgOsFS8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LfQgRCg1bNA&feature=player_embedded

