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Introducció
 Golf de Califòrnia: gran biodiversitat i principal 

font de producció pesquera de Mèxic
 Sobreexplotació pesquera (alteració de la xarxa 

tròfica i perill del col·lapse d’algunes espècies)
 “Pangas”: Embarcacions Pesca Artesanal
 Gestió integrada: Usuaris+Gestors+Científics+ONG

 Ecosystem-Based Management 
(Christensen et al. 1996; Leslie & McLeod 2007)

 Ordenamiento Ecológico Marino



 Caracterització espacial de l’estat de les
pesqueries artesanals del Golf de Califòrnia
durant el període 2006-2009 mitjançant un
SIG, amb la finalitat d’aportar informació per
a la gestió dels recursos pesquers i
l’ordenació marina.
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Objectiu



 Localització

Figura 1: Localització del Golf de Califòrnia, Mèxic

Materials i Mètodes



 Bases de dades
 Població (INEGI)
 Pangas (Embarcacions pesca artesanal)

Tres fonts: Tesis Plomozo, WWF vol 1, WWF vol 2  

 Captures per Oficina de Pesca (CONAPESCA)

 Dades geogràfiques
 Mapa de la línia de costa mexicana
 Coordenades dels diferents punts
 Projecció: WGS 1984 UTM zona 12N

 Altres
 Correlacions matemàtiques d’estudis previs

 Dades disponibles



 Integració de les dades en un SIG

Figura 2: Esquema del SIG



 Delimitació Zona d’Influència

Búffer de la 
distància de 
viatge para cada 
població

Figura 4:  Búffer Distància de Viatge i Delimitació Zona d’Influència

Figura 3: Introducció “Distància de viatge”

Correlació Població-Distància de viatge



 Mapes de Densitats: Anàlisi Kernel Density

 Població, Pangas, Captures (Captura total, 
Depredadors, Riquesa, Diversitat).

 Anàlisis realitzats: 

 Índex de pressió pesquera (Cel·la 1 km2)
 Combinació Població i Pangas

 Índex de salut del sistema (Cel·la 500 km2)
 Combinació Depredadors/Captura i Diversitat

 Índex de vulnerabilitat (Cel·la 500 km2)
 Combinació dels dos índex



Resultats i Discussió
 Índex de pressió pesquera

Figura 6: Densitat de pangasFigura 5: densitat de població

Figura 7: Índex de pressió pesquera



 Índex de salut del sistema

Figura 8: Densitat de Captures Figura 11: Densitat de DiversitatFigura 9: Densitat de Depredadors

 Salut del sistema: depredadors/captura i diversitat

 26 Oficines  canvi d’escala: tamany de cel·la passa d’1 km2

a 500 km2 per calcular l’índex de salut del sistema



 Índex de salut del sistema

Figura 12: Índex de salut del sistema

 Combinació: 
depredadors/captura 
i diversitat

 6 Zones 
diferenciades



 Índex de vulnerabilitat

Figura 13: Índex de vulnerabilitat

 Combinació: índex 
pressió pesquera i 
índex de salut del 
sistema

 Zones d’ordenació 
potencial: Extrems
 Bon estat: objectius 

de conservació
 Mal estat: objectius 

de reparació



Conclusions
 Caracterització del Golf a nivell de pesca, durant 2006-2009.

 Ajuda a la planificació i ordenament.

 Cal estudiar cada zona en detall.

 Importància del seguiment científic per controlar l’evolució.

 SIG: Metodologia senzilla extrapolable a altres zones.

 Aquest treball pertany a un estudi més ampli que s’està 

duent a terme estudiant les captures a nivell d'espècie.



Moltes gràcies!
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