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1. INTRODUCCIÓ: 

Més de la meitat dels elasmobranquis (taurons i rajades) de la Mar 

Mediterrània són espècies considerades pel que fa al seu estat de 

conservació com a vulnerables, o bé amenaçades d’extinció, o bé fins i tot en 

perill crític d’extinció segons dades de la Unió Internacional per a la 

Conservació de la Naturalesa. 

Els principals motius de la disminució de la seves poblacions són la 

sobrepesca a la que estan sotmesos i la degradació continua dels seus 

hàbitats. 

Així doncs els espais naturals protegits poden jugar un paper fonamental en 

la conservació dels elasmobranquis a la Mediterrània. 
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2. ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS TAURONS I RAJADES A LA 
MEDITERRÀNIA 

Hi ha unes 540 espècies de taurons en els oceans de tot el món i a la Mar 

Mediterrània hi viuen unes 45 espècies. 

Pel que fa a les rajades hi ha unes 650 espècies en tot el món i 

aproximadament 34 espècies a la Mediterrània. 

En el mar català s’han registrat al voltant de 27 espècies de taurons i 24 

espècies de peixos batoïdeus (rajades, tremoloses, pastinaques, milanes, 

etc). 

L’estat de conservació dels taurons i rajades a la Mediterrània és, però, 

d’extrema preocupació. Així un 27% de les seves espècies es troben en 

PERILL CRÍTIC D’EXTINCIÓ segons la Unió Internacional per a la 

Conservació de la Natura.  

A continuació posem alguns exemples de taurons i rajades del mar català 

que estan en perill crític d’extinció, en perill d’extinció o bé que són 

considerades vulnerables a la Mar Mediterrània. 

• Taurons en perill crític d’extinció: 

- Tauró blau/tintorera (Prionace glauca) 

- Tauró Blanc (Carcharodon carcharias) 

- Solraig (Isurus oxyrinchus) 

- Marraix (Lamna nasus) 

- Tauró Martell (Sphyrna zygaena) 

- Solraig Clapejat (Carcharias taurus) 

- Solraig llis (Odontaspis jerox) 

- Porc Marí (Oxynotus centrina) 

- Tauró Angel (Squatina squatina) 

- Gutxo brut (Centrophorus granulosus) 

• Taurons en perill d’extinció: 

- Tauró Pelegrí (Cetorhinus maximus) 

- Tauró Guilla ( Alopias vulpinus) 

- Tauró Gris (Carcharhinus plumbeus) 

- Agullat (Squalus acanthias) 

- Mussola de taques blanques (Mustelus asterias) 

- Tauró Clavellat  (Echinorhinus brucus) 



PROGRAMA DE CIÈNCIA CIUTADANA   

• Taurons vulnerables  

- Bocadolç (Hexanchus griseus) 

- Caçó (Galeorhinus galeus) 

- Tauró de Morro xato (Dalatias licha) 

- Gatvaire (Scyliorhinus sterlaris) 

- Mussola (Mustelus mustelus) 

• Rajades en perill crític d’extinció 

- Bisbe (Aetomylaeus bovinus) 

- Rajada Papallona (Gymnura altavela) 

- Rajada Romeguera (Dipturus batis) 

- Rajada d’Anells (Leucoraja circularis) 

- Rajada Cardaire (Leucoraja fullonica) 

- Raja de Malta (Leucoraja melitensis) 

- Peix serra (Pristis pristis) 

• Rajades en perill d’extinció: 

- Manta (Mobula mobular) 

- Rajada blanca (Rastroraja alba) 

- Peix Guitarra (Rhinobatos rhinobatos) 

• Rajades vulnerables: 

- Pastinaga/ Escurçana (Dasyatis pastinaca) 

- Pastinaga espinosa (Bathyoshia lata) 

- Rajada ondulada (Raja undulata) 

- Milana (Myliobatis aquila) 
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3. ESPÈCIES PRINCIPALS DE TAURONS I RAJADES AL PARC 
NATURAL DE CAP DE CREUS  

En principi qualsevol de les 27 espècies de taurons i de les 24 espècies de 

rajades registrades al mar català es poden trobar també en aigües del Cap 

de Creus. No obstant, però, n’hi ha que són avistades o pescades amb més 

freqüència que d’altres. 

En aigües del Cap de Creus, ja sigui dins del Parc Natural o bé en aigües 

exteriors, s’hi poden trobar diverses espècies de taurons que ocasionalment 

s’acosten a la costa i poden ser pescades dins el parc natural o en les seves 

proximitats.  

Algunes espècies com el gatvaire (Scyliorhinus stellaris) fins i tot de vegades 

es poden veure fent immersió. I encara sovint es poden trobar postes dels 

seus ous agafats en gorgònies.  

Més difícil és veure la tintorera o tauró blau (Prionace glauca), tot i que encara 

són pescades tant per pescadors esportius (que van a la pesquera de la 

tonyina) com en la pesca professional amb tresmall, palangre o 

arrossegament. 

Finalment i de manera molt ocasional es pesquen de manera accidental el 

tauró guilla (Alopias vulpinus), el bocadolç (Hexanchus griseus) i el tauró 

pelegrí (Cetorhinus maximus). 
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Pel que fa als peixos batoïdeus, aquests són més fàcils de veure practicant 

la immersió. Així són relativament freqüents les tremoloses (Torpedo 

marmorata), les pastinaques (Dasyatis pastinaca) i algunes rajades (Raja 

undulata).  

De manera menys sovint es veuen també milanes (Myliobatis aquila). I 

darrerament (i sembla que degut al canvi climàtic) s’estan observant 

pastinaques violetes (Pteroplatytrygon violacea). 

Finalment, amb molta sort, de vegades es pot veure alguna manta (Mobula 

mobular) tot i que és una espècie pelàgica (de mar obert). 
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4. PASSEM A L’ACCIÓ: OBSERVACIÓ DE TAURONS I RAJADES I 
RECOLLIDA DE DADES 

Vista doncs la situació crítica en la que es troben les poblacions de taurons i 

rajades a la Mar Mediterrània, des de Sotamar demanem la teva participació 

en aquest programa de Ciència Ciutadana d’Observació de taurons i rajades 

al Parc Natural de Cap de Creus. 

Ajuda’ns a recollir dades amb les teves observacions de rajades i taurons ( i 

les seves postes) fetes durant les teves immersions. Fes fotografia submarina 

i/o vídeo sempre que sigui possible.  

Et demanem que et facis col·laborador!! I posem a la teva disposició la fitxa 

d’observació de taurons i rajades al Parc Natural de Cap de Creus que hem 

confeccionat perquè puguis omplir-la.  

Les teves aportacions seran incloses en el Projecte de Monitoreig de Taurons 

i Rajades del Parc Natural i serviran per adoptar mesures per una millor 

protecció dels elasmobranquis.  

Els taurons i rajades del P.N de Cap de Creus t’ho agrairan i la qualitat de les 

teves futures immersions millorarà!! 

 

Moltes gràcies!! 
 
 


