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DIFERÈNCIES MORFOMÈTRIQUES I MERÍSTIQUES
ENTRE L'ORADA CULTIVADA I SALVATGE

L'orada (SpanJS auratus) és una espècie qu e habita a tota la Mediterrànea i a l'oceà Atlàntic des de les illes britàniqu es fins a Cap Verd (Bauchot
& Hureau 1986). Aquest peix és molt preuat en les zones costane res qu e
habita i presenta un alt interès comercial. É5 per això, qu e les tècniques
per a la seva reproducció a nivell industrial han estat prioritat en el sector
de l'aqüicultura en aqu ests últims anys (Pascual & Arias 1980). Actualment ,
la producció comercial de l'orada ha esdevingut un recurs important als
països mediterranis i la seva producció començà a superar en ocasions la
pròpia demanda del mercat, En els últims temps, un elevat percentatge
dels peixos obtinguts presenten malformacions (Chatain 1994, Andrades i
col 1996), essent un problema greu pels piscicultors donat qu e la seva aparença disminueix la e! preu co mercial de! peix i la imatge de "marketing'',
augmentant e! cost de producció (Chatain 1987). L'origen d'aqu estes malforma cions, ja ha estat estudiat de form a intensiva per altres autors (Koumoundouros i col. 1997) i no es tractaran en el cos d 'aquest treball.
Deixant d e banda els peixos malformats , comencen a aixecar-se veus entre
els professionals de! sector, en e! sentit d'assegurar qu e es poden diferenciar morfològicament les orades salvatges de les conreades. En aquests
moments s'ha creat una nova prioritat , la de millorar la qualitat de! peix
final aproximant-lo a l'estàndard salvatge i oferir un producte de millor
qualitat i així poder increm entar e! seu preu . Per aquesta raó s'ha dut a terme e! present estudi, que pretén descobrir si hi ha diferències estadísticament significatives al compardr les orades de cultiu amb les obtingudes de
la indústria pesqu era.

Material i m ètodes
Les o rades de conreu an alitzades en e! present estud i van és se r
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o bting udes d e tres piscifactori es ca talanes: Aqu ad elt , Blan es Peix i
Cripesa, durant els an ys 1997-1998. Aqua del t és una pisci factoria d'engre ix situa da a terra ferma i amb piscines excavades al terra , Blan es
Peix i Cripesa so n du es ínstallac íons que e ng reixen orades e n gà b ies
marines.
L'origen d e les o rades analitzades en cada cas só n també d iferents: les o rades analitzades a Aqu ad elt i Blan es Peix proveni en de les
e mp reses Cu p imar (Andaluc ia) i les de Cripesa de Maresa (Galícia) ,
Les orades sa lvatges foren obtingudes d 'un to tal de se t sortides de
pesca d 'ar rossegam ent e n e l ma te ix període indica t anteriorment i
davant la co sta catalana (des d 'Arenys de Mar fins a Barcelona). Les
o rades que presentave n malformacio ns tals com rad is de les aletes
pectorals, vent rals i/o ca uda ls deformats, aletes tallades, v èrtebres fusio na des, mandíbules d eformad es, lo rdosi (c urvatura d e la colu mna) ... van ésser descartades. Tot es les mo stres varen ésser mesu rad es
poc després de la seva ca ptura.
Es van prendre mesu res de 19 ca ràcters mo rfom ètrics i 12 de merístics. Cada mesura de cada peix es va prendre amb un pe u de rei i
amb el peix pla so b re un ictiòmetre i les mandíbules tanca des. La longitud total (TL) es definí co m la lon gitud estàndard més la longitud de
la ca uda l; la lon gitud es tànda rd (SL) es va prendre co m la línia recta
qu e hi ha e nt re la part més ant erior del ca p del peix fins el final de la
colum na ve rteb ral, la longitud ce fàlica (HI.) es mesurà des de la part
més anterior del s llavis al marge poster ior de l'opercle .
L'alçada ce fàlica (HD) es defin í co m la distàn cia e n verti cal des
de el dors fins al co ll; el diàmetre o rbital (Ofr) es va prendre com el
d iàm et re de l'ull e ntre las zo nes ca rnoses de l'ò rbita e n el se u e ix haritzontal màxim ; la longitud del morro (SNL) es mesurà com la distàn cia e ntre la part ante rior de l'ull fins a l'e xtre m de les mandíbul es;
la longitud interorbital (IO L) es definí com la dis tància entre el centre
de tots dos ulls.
La lon gitud preorbita l (PO L) es va prendre co m la d istàn cia e ntre
la part inferior de l'ull i la part superior del llavi: la longitud predorsal
(PDL) es mesurà co m la distàn cia entre l'ex trem de la mandíbula inferior i la ba se de la primera es p ina dorsal; la longitud p rea na l (PAL)
es definí com la distàn cia e ntre l'extrem d e la mandíbula inferio r i la
primer a es pi na de l'aleta ana l; la base de l'aleta dorsal (DF B) es va
prendre com la distàn cia e ntre el punt ante rior i poste rior de la base
de l'alet a ca udal; la ba se de l'aleta ana l (AFB) es mesurà com la d istàn cia e ntre el p unt anter ior i posterior de la base de l'aleta ana l; la
longitud de l'aleta pectoral (PFL) es defin í co m la dis tància de la base
de l'aleta pectoral fins a l'e xtrem del radi més llarg; la lon gitud de l'a-
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leta pèlvica (VFL) es mesurà de forma anàloga a la lon gitud de l'aleta
pectoral; l'alçad a del peduncle cauda l (CPO) es va pren dre co m la d istàn cia ve rtical mínima entre la part dorsal i ventral del peduncle caudal; la longitud del ped uncle caudal (CPL) es mesurà co m la distàn cia
entre l'extrem posterior de la base de l'aleta anal fins a l'inici de l'aleta
caudal; la longitud de l'última es pina de l'aleta dorsal (LOS) s'agafà
des de la seva base fins al seu extrem distal.
L'angle cefàlic (HPA) es de finí co m l'angle q ue fa una horitzo ntal
am b la recta que va des de l'extrem ante rior de la boca fins a la base
del primer radi de l'aleta dorsal; les escates situade s en tre la línia lateral i la dorsal (Scll-d) són aquelles esca tes co mpreses en sentit vertical
entre la basc del primer radi de l'aleta dorsal i la línia latera l; la posició
de l'aleta anal resp ecte a la dorsal (PAD) es va prendr e com el nombre
de radis de l'aleta dorsal situats al davant de la línia vertical imaginària
creada pel primer rad i de l'aleta anal; la posició de l'aleta pectoral respecte a la pè lvica (PVP) es de finí co m la distàn cia en nú mero d 'escates des de la base de l'aleta ventral fins a la base de l'aleta pectoral;
la resta dels caràcters merístics: nombre de radis espinosos de l'aleta
dorsal (DFS), nom bre de radis tous de l'aleta dorsal (OFR), nombre de
radis esp inos os de l'aleta anal (AFS), nom bre de radis tou s de l'aleta
anal (AFR), nombre de radis de l'aleta pectoral (PFR), nombre de radis
de l'aleta ventral (VFR), nom bre de radis de l'aleta caudal (CFR), posició de l'espina més llarga de l'aleta anal (LAF) i posició de l'espina
més llarga de l'aleta dorsal (LDF) son auto-explicatius.
Amb excepció de la longitud total i la lon gitud es tànda rd, totes
les distàncies mesurad es van se r dividides per LS per aco nse guir un s
valors independents de la mida de l'indi vidu analitzat.
Es va fer servi r el SPSS co m a paquet estadístic pe r a l'an àlisi de
les dad es i es va realitzar la prova de Kolmogorov-Smirnov per co ncretar la normalitat de les variables a co mpa rar.
Les da des no van resultar normals. per la qual cosa es va realitzar
el test no paramètric de Kruskal-Wallis pe r compa rar els índexs morfomètrics i valors merístics de les ora des de cultiu i les salvatges e igu alment co mpara r els diferen t'> origen de les ora des i la influè ncia posterior a les piscifactories.

Resultats

Els valors i índ exs morfomètrics i valors meríst ícs (mitjana ± desviació es tàndar) dels diferents g1UpS de peixos es poden observar a la
taula 1.
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Taula I. TL i SL mitjana. indexs morfom ètrics (Hl. f ins a HPAj i valors merist ics dcsviaci àest àndard per als dif erents paràmetres i dif erents origen de les mostres.

Tal i co m s'aprecia a la taula 2, Ics or ades salvatges ten en un HD,
SNL. POL , PDL, DFB , PH, VFL, CPL, SeU-ci. PFR, VFR i LDF relativam ent
més g ran i BD. CPD, LDS, AFR i PAD relativament més petit. Si es co m-
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pa ren les orades salvatges amb cada un dels orígens dels alevins així
com ci tipus de piscifactoria d 'engreix també s'obse rven altres paràmetres amb d iferències significatives. Així, les HL, HD, SNL, IOL, POL, PDL,
DFB, PFL, VFL, CPL, Scll-d, PFR, PVP i LDF de les orades salvatges só n
significativame nt més grans qu e les co nrea des a Cupima r i les BD, CPD,
LDS, AFR i PAD sign ificativament més petites. Es troben paràm etres
significativa me nt més grans e n o rada salvatge res pecte dels d 'origen
Maresa/ Cripesa en HD, S L, POL, PDL, DFB, AFB, PFL, VFL, CPL, Scll-d ,
PFR i LDF, i significativame nt més petit e n HL, BD, CPD, LDS, AFR i
PAD. Respecte de Blanes Peix , les orades salvatges presenten HL, HD ,
oo, SNL, IOL, POL, PDL, DFB, PFL, VFL, CPL, Scll-d, PFR i LDF significativame nt més grans i BD, CPD, LDS, AFR i PAD significativame nt més
peti ts. I finalment, si es co mpa ren les ora de s salvatges amb les d 'Aquadelt es troben HL, HD , SNL, oo, IOL, POL, PDL, PAL, DFB, PFL, VFL,
CPL, Scll-d, PFR, PVP i LDF significa tivame nt més grans i BD, CPD, AFR
i PAD significativame nt més petits (tau la 2). Si es vo len observar les
d iferències entre els diferents orígens dels alevins i els diferents sistemes
d' engreix , es com p rov a l'existència de difer ències e ntre ells. Hi ha
diferènci es significatives e ntre les larves proceden ts de Cup ima r i les de
Maresa, essent HL, HD , S L, IOL, PFR, PAD i PVP més gra ns e n la prime ra que en la segona i POL, PFL i VFL més petites. Si es co mparen les
du es diferents empreses d 'engreix amb larves del mateix origen, es troben diferències significatives en HD , BD, oo, SNL, IOL, PDL, PAL, AFB,
Scll-d, DFS, DFR, AFR, PFR i PAD, essent més gran en les d 'Aqua delt i
en CPD, CPL i PVP, essent més gra n e n Blan es Peix (taula 3).

Discussió
En aq uest estudi, s'ha co mprovat que els caràcters morfològics i
merísti cs esta n so tmesos a diferentes pressions a m b ie nta ls d e les
insrallacíons d 'alevinatge, d 'engreix i l'am bient natural i q ue aq uestes
han influït en les modificacions observades. Trojnar & Behnke (974) ja
van dem ostrar e n el se u moment que els peixos tenen un a plasticitat
etològica y morfològica extremes quan só n co nre ats en cultius monoespecífics. Aquesta plasticitat pot ésser deguda a anormalitats co ngènites o
embrionà ries induïdes pel medi ambient o de naturalesa d ietètica, especialme nt si els ous i les larves d 'aq ues ts peixos só n mantin gudes en co ndicion s d 'alevinatge qu e difereixen mo lt de les co ndicions pròpi es de
les o rades salvatges (Lavell 1989). Seguida me nt es discutirà có m, qua n y
de vegades pe r què la morfologia i els caràc ters me rístics dels peixos
vene n afectats o no pel cultiu industrial.
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Tau la 2. Comp a ració dels indexs morfometries i valors meristics de
les orades salvatges respecte de les conreades i els d iferen ts origens
d 'aquestes. S 'ba aplicat el test 110 par àmetric de Krusleall \Val/is. Ns:
no significat iu; ~. pf.0.05; *~. pW.O/; "": pf.0.001. (» paràmetre de
l'orada saltatge més gran que...; («) paràmetre de l'orada saltatge
més petit que.. .
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La HI. de l'orada salvatge no és significativame nt diferent de la de
les o rades de co nre u . De totes formes, aquesta no diferèn cia amb el
co njunt ve donad a perquè les orades d 'una de les empreses d 'alevínatge ten en un HI. significativame nt més gran que les salvatges i l'altra
el té significativame nt més petit (taula 2). El fet de no trobar diferències entre les piscifactories d 'engreix en terr a i de gàbies , ens fa co ncloure que aquesta diferèn cia entre les o rades té el se u o rige n a les
em preses d 'alevinatge. Com qu e el HI. de les o rades de co nreu pot
ésser més gran o més petit que el de les salvatges, no es co nsidera HI.
co m un índex morfomètric ideal per a distingir l'o rigen natural o no
de l'espècie .
Paperna ( 978) va trob ar un a índ ex de HIlSL de 0,24-0,26 en orades "no rm als" i un a relació de 0,3-0,31 en pe ixos "deformats". En el
pres ent treball, aquest índ ex per les orad es salvatges és 0.2867, per
les orades de Cu pima r 0.2835 i per les o rades de Maresa 0.2922 (taula
1), tots aq uests valors situats entre els marge s ind icats per Paperna.
Les diferències e ntre aq uests valors i e ls trobats per aq uest autor
poden ésser degudes a diferen ts punts de mesura de HI. o bé de SL,
cosa que no pot assegura r-se perquè Paperna (978) no d efiní els
paràm etres utilitzats fent que no es pu guin co mparar ambdós estud is.
Altres treballs só n un ànims co nsiderant qu e els peixos co nreats presenten una HI. més gran que els salvatges (Swain i col. 1991, Sud a i
col. 1995), co incid int amb els result ats de la instal·lació d 'alevinat ge de
Cripesa. Per un a altra banda, Ga tz ( 979) relaci onà d irectament HI.
amb la mid a de la pr esa habitual, la qual cosa vol dir que modificant
la mid a de l'aliment que s'ofereix en els pr imers estad is de cultiu és
possibl e modificar la HI. fins a aconseguir l'estàndard salvatge (Wimberger 1991).

La HD de les orades salvatges és significativame nt més gran que el
de les conreades (ta ula 2), tal i co m s'ha trobat també en Oncorbyncb us leisutcb (Swa in i col. 1991) . Apart d 'aquest estud i, no s'ha utilitzat
aques t paràm etre per distingir poblacions ecològiqu es diferents o co m
en el p resent cas, per distingir entre individu s salvatges i co nreats, esse nt so rp rene nt, donat el bon resultat obting ut en aquest estud i. Igualment es troven diferèn cies entre les instalacio ns d 'alevinatge i entre les
d 'en greix, essent la HO de les ora des de Maresa i Aquadelt les més
gra ns (taula 3). Aq ues t fet ve reforçat pel fet que els alevin s de Maresa
han estat engreixats en gà bies i aques t sistema, segons els resultats,
redueix e nca ra més el HO del s peixos si es co mpara amb les installacia ns amb base terr estre (taula 3). La HO es co nsidera doncs un bon
indicador per a diferenciar les o rades salvatges de les co nreades.
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Taula 3. Comp a ració dels índexs m orfom ètrics i ualor: merïstics de
Ma resa i Cup ima r i d 'Aquadelt i Blanesñeix. S 'utilitzà la pr o ua 110
paramètri ca de Kruslsall \Val/is. N'i; 110 signi fica tiu; *; pJ. 0 .05; "':
pf. 0.0 1; **~. pJ.O.OO1 . (» el paràmetre de Maresa o Aquadelt més gran
qu e...; «) el pa ràmetre de Maresa o Aqua delt més petit qu e...
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La BO de les orades salvatges és significativame nt més baix q ue
les cultivades en piscifactor ia (taula 2). De la mateixa manera, Matsumiya & Kanamaru (1987) trobaren en un altre espà rid (Pag rus major)
BO més baixa en les orades salvatges que en les cultivades. Sembla
ser típic qu e els peixos cultivats tinguin un a BO més gran (Suda i col.
1995), se mpre assumint qu e aques ta diferèn cia s'origina en un ambien t restringit i on el men jar és abundant. L'origen dels peixos no se mbla afectar la BO; de totes maneres, les orades de la piscifactoria am b
base a terra mostren una BO significativame nt més gran que la de les
orades engreixades en gàbies (taula 3). Aques ta diferè ncia entre les
piscifactories d'engreix pot venir ex plicada amb un estudi que realitzà
Gatz (979) compara nt la morfologia i ecologia de diferentes espècies
de peixos. En aq ues t estudi trobà un a relació indirecta de la BO amb
la capacitat del medi i entre la BO i la co rrent d'aigua . Això conco rda
amb els ex periments d 'altres autors qu e trob aren qu e els peixos en aigües qu ietes fan més movimen ts len ts i de gran maniobrabilitat que
aque lls que viue n en aigües ràpides, esse nt més estables aque lls peixos amb una BO més gran en la columna d'aigua, girant amb més
gran precisió però amb men ys possibilitats d'executar fortes arra ncades d'escapament (Webb 1984, Loy i col. 1998). La BD es considera
don cs, igu alment , un bon indicado r per a diferenciar les orades salvatges de les conrea des .
L'aD en orada salvatge no és significativament diferent del de
l'orada cultivada (taula 2), fet estrany ja qu e Matsumiya & Kanam aru
(1987) sí qu e trob aren un Ol) significativament més alt en un altre espà rid salvatge , resp ecte del co nrea t artificialment. En el nostre estudi,
tant sols trobem diferèn cies significatives entre les orades conreades
en basses de terra i les co nrea des a BlanesPeix (gà bies), esse nt 1'00
més gran a la piscifactoria terrestre. Aquests resultats poden ser deguts
a la major terboleça de les aigües a les basses de ter ra ja que un a major mida dels ulls repercuteix en un més gran poder de resolució. Això ex plicaria uns ulls més grans en les aigües eutròfiques d'Aqu ad elt,
però no ex plicaria uns ulls més petits en les orades de Blanes que en
les salvatges . Un altre factor qu e influeix 1'00 és el tipu s i la mida del
men jar (Ga tz 1979), trovant-se ind irectame nt relacionades, la qu al cosa explicaria aq ues t feno me n. Aquesta ex plicació, malhau radam en t,
comportaria un a co ntradicció, ja qu e la mida del menjar es troba directament relacio nada amb la HL i Blanes Peix tén en la HL més petita
de tots els peixos ana litzats.
La POL és significativament més gran e n orada salvatge que en
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l'o rad a co nreada (taula 2). Malgra t aque sta d ifer è ncia, s'intueix qu e
els alevi ns de Cup imar s'ap roxime n més a l'estànd ard salvatge que els
de Maresa , no trobant-se dife rències sign ificatives e ntre les piscifactories d 'e ngr e ix (taula 3) . Ga tz ( 979) va constatar qu e la POL es tà d irectament relacionad a amb un hàbit at be ntònic; de totes man e res, e n
el present estudi observe m un a influència als prime rs estad is de dese nvolu pament (a les insrallacions d 'alev inatge), p robableme nt degut
a un tipus de vida més plan ctònic als tan cs d 'alevinatge que a la natura . l~s possib le que reduint la current d 'a igua , disminu int la densitat
d 'alevi na tge i p ro porcionant amagatalls, afavorint així un tipu s de vida
bentònic, aq uesta diferència desapareixeri a (e nc ara q ue el costos d 'aquesta acció se rien probabl ement ínasumibles per una p roducció industrial). La POL és un a bon a ind icadora per a d ifere nciar o rades cultivades de les sa lvatges.
La DFB és significativament més gran e n orada sa lvatge que e n la
co nreada (taula 2). Aq uest resultat coi ncicleix amb l'obt ingut per Swain i col. (991) e n el sa lmó (Oncorhy nchus hiss utcb). No s'han tro bat
d ife rè ncies sign ifica tives e ntre l'or igen de les larves n i e nt re el tipu s
de cultiu e m prat. La POL es conside ra tam bé un bon ind icador pe r a
dife renciar les o rades salvatges de les co nreades.
Les PFL i VFL e n orada salvatge són significativament més grans qu e
la de les co nrea des, trobant-se totes du es mesures morfo m ètriques directament co rrelacionades (Gatz 1979). El mateix resultat trobaren Matsu miya & Kanamaru ( 987) en l'esp àrid Pagrus major, igu al qu e e n
altres peixos cultivats (Suda i col. 1995). Els peixos amb les aletes parells
erosionade s (Linde sjòó & Thulin 1990) van ésser descartats, així que Ics
diferències observades e n aquest estud i no so n degudes a l'e rosió de les
aletes de les o rades de cultiu. o s'han trobat diferèn cies entre les piscifactories d 'eng reix, encara qu e sí s'han trobat entre els d iferents orígens
de les larves, essent les de Cupima r més pròximes a l'estàndar salvatge.
És pos sible q ue ca nvia nt les cond icions d els tan cs d 'ale vina tge a la
ma ne ra descrita pe r la POL, es pu gu in aconseguir millores e n la co nsecució d 'un s valors més pròxims als salvatges, ja q ue les VFL més curtes
es troven relacion ades amb un tipus de natació lliure , en antagoni sme
amb un hàbitat rocós i bentòni c p ropi de la o rada e n llibertat (Gatz
1979). Ambdues mesures so n cons ide rades bo nes indicadores pe r a
diferenciar les orades salvatges de les co nreades.
La CPD és significativame nt més baixa i la CPL significativame nt
més alta e n orad a sa lvatge q ue e n o rada conre ada (taula 2). Ambdues
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mesures so n co nside rades bones indicad ores per a diferenciar les orades salvatges de les conread es. Una baixa e PL es tà relacionacla amb
es pa is redu its (Webb 1984, Ehlinger 1990, Loy i col. 1998) i amb un
co mportament alime ntari bentònic (Morta i col. 1995), qu e és e l cas
del pe ixos q ue s'alime ntan a la co lumna d 'aigu a , peixos co nre ats
(Lindsey 1978, Winemiller 1991, Loy i col. 1998). Els peixos d'Aqu adelt ten en un es e PL i e PD més baixes qu e els peixos de Blan es Peix ,
així qu e els peixos de Blan es Peix són més pròxims als salvatges en
ePL i els d 'Aquadelt més pròxims en e PD (taules 1 & 3).
LOS, AFR i PAD so n significativame nt més baixes e n orada salvatge que en o rada co nrea da . AFR i PAD só n bones indicad ores per a
diferenciar les ora des salvatges de les co nreades; encara qu e la LOS de
les orades engreixad es en terra (Aq uadelt) no és significativame nt diferent de la dels està nda rds salvatges (taula 2), la qu al cosa fa qu e aqu esta mesura no sigui vàlida per diferen ciar o rades salvatges de co nreades . També es trob en diferèn cies entre les piscifactories d'alevinatge
i engreix en AFR d 'Aquadelt resp ecte de Blan es Peix, esse nt més baixa
en aques ta última ínsra llací ó, essent més pròxim a l'estàndard salvatge
per aq ues t caràcter les o rades co nrea des en gàbies . Aquest factor d'orige n ambi ental es materialitza durant l'etapa d'en greix. La PAD és significativament diferent tant entre piscifactories d'alevinatge com entre
piscifactories d'engreix, essent més gran a Maresa i Aquad elt (taula 3),
indican t influ ències durant el períodes de prefertilització (Swa in &
Lindsey 1986), de desenvolupament larvari i d'en greix.
LDF, PDL, Sd l-d, SNL i PFR són significativame nt més grans en
o rada salvatge qu e en orada co nrea da (taula 2). Totes aquestes mesures so n bo ns ind icad ors per a diferen ciar o rades salvatges de co nreades. LDF no presenta diferències significatives e ntre piscifactories
d'alevinatge ni eng reix, PDL i Scll-d só n diferen ts e ntre les piscifactories d'en greix , essent més grans en la piscifactoria en base a terra , donant a aq ues ta última un a aproximació més gran a l'estàndard salvatge ; tots dos índexs morfo mè trics só n modi ficables per facto rs ambientals durant la fase d'en gre ix. SNL i PFR só n diferents entre les piscifactories d 'alevinatge i entre les d 'en greix (taula 3), essent els peixos de
Maresa i Aquadelt els més pròxim a l'estàndard salvatge . Les dues
mesures resulten modificades tant en un fase primera de desenvolupament co m duran t la fase d'en greix. PFR podri a trovar-se igu alment
modificada durant la fase de prefertilització (Swa in & Lindsey 1986).
IOL no és significativame nt diferent en peixos salvatges respecte
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dels cultivats com a co nju nt. De totes maneres, això no és així pe r a
tots els peixos conreats. Els alevins de Maresa no só n significativa ment diferents del s salvatges per aquest paràm etre , però els de Cup imar sí, ind ependent del tipus de piscifactoria d 'e ngreix (taula 2), i reforçat pel fet qu e la piscifactoria am b ba se a te rra té un a IOL més
gran qu e les ora des cultivades a Ics gà b ies. Això vo l dir q ue les diferències de l'IOL es formen tant durant la fase d 'alevinatge co m durant
la fase d 'engreix, e nca ra qu e no hi hagi significació de! co n jun t respecte de les o rades sa lvatges.
La PVP de les orades sa lvatges no és sign ificativament di ferent de
les cultivades (tau la 2). Tot i això , es troben d iferències e ntre les piscifacto ries d 'alevinatge i e ntre les d 'engreix , essent la PVP de les orades més baixa a Cup imar i a Aqu ad elt (ta ules 2 i 3). Això vo l dir q ue
la PVP es modifi ca tant durant la fase e mbriona ria co m durant la fase
d 'engreix, e nca ra q ue no hi hag i significac ió clel conjunt respecte de
les o racles sa lvatges.
AFB i PAL no só n sign ificativame nt di fer ents e n o rades salvatges
respecte de les co nre ades co m a co nju nt. De totes fo rmes, les ora des
d 'Aqu ad elt presenten una PAL significativament més alta i les ora des
de Maresa/ Cripesa un a AFB més baixa que les o rades sa lvatges (tau la
2). També hi ha diferències e ntre les dife rentes instalacions d 'engreix
e n PAL i AFB, essent més grans e n els peixos d 'Aqu ad elt (tau la 3).
Semb la que la PAL només varia du rant la fase d 'engreix, l'AFB pot variar tant durant aquesta co m durant la fase d 'alevinarge .
OFR, OFS, HPA, AFS, VFR, CFR i LAF de les orades sa lvatges no
són sign ifica tiva me nt difer ents de les de les cu ltiva des, ni tampo c
s'ha n trobat diferències e ntre les instaHa cions d 'alevinatge i les d 'engreix (taules 2 i 3).

Co nclus ions
Les orades sa lvatges mostren un es BO, CPO, LOS, AFR i PAO més
grans i un es HO , SNL, POL, PDL, OFB, PFL, VFL, CPL, ScU-d , PfR i
LOF més petits qu e les o rades co nreades . 1 o es troven diferè nc ies
significatives entre o rades co nreades i salvatges e n el següe nts paràmetres HPA, OFS, DFR, AFS, VFR, CFR i LAF. Els altres índexs morfo mètrics i va lors merístics só n sig n ifica tivament diferents o no , d epenent del se u o rigen . HL, POL, PFL, VFL i AFB es diferencien du rant
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la fase d 'alevinatge ; BO, 0 0 , CPD, CPL LOS, AFR, PDL, Scll-d i PAL
durant la fase d 'engreix; HD , PAD, SNL, PFR, IOL i PVP a les du es fases; i e n LDF i DFB no ha pogut ésser dete rmina t. Apa rt d 'aqu ests resultats , es troben diferències significatives e n la ínstallacíó d'alev ina tge
de Cupimar respecte cle les o racles sa lvatges e n HL, IOL i PVP, essent
aquests factors més grans per les o rades sa lvatges; les orades cle Mar esa presente n un AFB més ba ix i un HL més elevat; les o racles conrea des en gàbies presenten un HL, 00 i IO L més baix q ue els es tàndards salvatges; i els pe ixos e ng reixats en te rra presenten uns HL, 0 0 ,
IOL, PVP i PAL més baixos qu e les ora cles sa lvatges i una difer ència
no significa tiva e n LDS.
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