
   “Considérase explotación pesqueira á extracción  
organizada  dos  recursos  mariños  renovables,  ou,  
dito  doutro  xeito,  ao  conxunto  de  accións  que  
teñen  como  finalidade  pescar  nunha  zona  
determinada.  A  maioría  das  explotacións  
pesqueiras,  baseadas  nas  pesquerías  de  
determinadas  especies,  concéntranse  nas  zonas  
costeiras  ou na plataforma continental.  Calcúlase  
que,  actualmente,  a  porcentaxe  de proteína  que  
vai  parar  á  nosa  mesa  proveniente  destas  
pesquerías constitúe un 16-18 por cento do total,  
variando moito segundo a rexión do mundo. Os dez  
países que máis pescado producen (ou capturan son  
China,  Perú,  Xapón,  Estados  Unidos,  Chile,  
Indonesia,  Rusia,  India,  Tailandia  e  Noruega.  É  
importante destacar que, entre os dez, representan  
máis do 50 por cento das capturas mundiais, e que  
China é, con diferenza, o maior produtor. Só un 10  
por  cento  sae  da  produción  sae  das  augas  
continentais (ríos, lagos, encoros), mentres que o  
90 por cento restante se captura no mar.

(…) foi a partires da segunda metade do século XX cando a pesca se convertíu nun  
sector comercial industrializado e globalizado. Entre 1945 e 1960 houbo varios factores  
que transformaron o panorama oceánico, como a introdución, agora xa sistemática, de  
motores diesel en grandes embarcacións -o que fixo que as flotas medrasen de forma  
moi  notable  en  varios  países  do  mundo-,  ou  o  desenvolvemento  tecnolóxico  que  
permitíu moita maior autonomía a eses barcos, que empezaron a organizarse para a  
pesca de altura. Xa entón se producíu unha sobreexplotación dos peixes peláxicos.

En pouco tempo, o volume de capturas no planeta pasou duns 18 millóns a uns 30  
millóns  de  toneladas.  Entre  1960  e  1970  houbo  unha  expansión  xeográfica  dos  
caladoiros e consolidáronse as flotas en augas alonxadas do país de orixe, pasando de 30  
a 60 millóns de toneladas de extracción en todo o planeta. Entre 1970 e 1980, creáronse  
as augas xurisdicionais propias de cada país (as famosas 200 millas) e empezaron a  
detectarse cambios no ámbito dos ecosistemas. A explotación chegou aos 68 millóns de  
toneladas e empezou a criticarse abertamente o modelo de “máxima captura sostible”  
posto  en  práctica  ata  ese  momento.  Foi  entre  1980  e  1990  cando  se  introduciron  
conceptos de sostibilidade e impacto ambiental, así como a palabra by-catch: aqueles 
organismos (incluídos moitos peixes) que se devolven ao mar (case todos eles mortos)  
por non ser o obxectivo principal da pesca. Neste período a explotación aumentou ata  
os  85  millóns  de  toneladas,  cifra  que  tendeu  a  estabilizarse  nos  90  millóns  de  
toneladas.  Non  esquenzamos  que  máis  de  40  millóns  de  persoas  en  todo  o  mundo  
dependen de xeito directo destes recursos do mar, e considérase que  o  número  de 
persoas que poden estar vivindo indirectamente do recurso pode superar facilmente os  
200 millóns. 

(…) Pódese dicir que os caladoiros de case todo o planeta están, ou ben ao límite  
da súa explotación (algúns de xeito irreversible, sen visos de recuperarse en moitas  
décadas  ou  incluso  centos  de  anos);  a  metade  están  plenamente  explotados,  unha  
cuarta  parte  están  esgotados  ou  sobreexplotados,  e  só  un  20  por  cento  están  
moderadamente  explotados  ou  subexplotados  (considérase  que  nengún  é  virxe).  A 
tendencia é a buscar peixes a meirande profundidade, sendo o arrastre o método máis  
extendido para a extracción de recursos  xunto coas redes de deriva e os  palangres  
industriais. (…)



Pode que o Mediterráneo, pese á súa modesta aportación á pesca mundial (non  
chega aos 2 millóns de toneladas anuais,  unha cifra que inclúe as  capturas do Mar  
Negro),  sexa  un  dos  exemplos  nos  que  se  teñan  podido  ver  máis  claramente  as  
tendenzas na pesca e os cambios que experimentaron os ecosistemas costeiros e de  
plataforma. As catro especies de peixes peláxicos que máis se pescan son a sardiña, a  
anchoa, a alacha e o espadín, que representan o 50 por cento das descargas en terra das  
costas mediterráneas. (…) Nos anos corenta pescábanse sobre todo sardiñas, porque, ao  
ser unha especie máis costeira, era máis fácil acceder ás súas poboacións. Mais, a partir  
dos  anos  sesenta,  as  flotas  de varios  países  que as  explotaban  (entre  eles  España)  
puideron alonxarse máis da costa, e a anchoa comezou a tomar o relevo ao ser a súa  
carne máis prezada. Entre 1990 e 2005, as capturas de anchoa pasaron de 7.000 a 4.000  
toneladas no golfo de León, mentres que no mar Balear, sobre todo nos bancos que se  
atopan  fronte  ao  delta  do  Ebro,  o  descenso  neste  mesmo  período  foi  de  13.000  
toneladas a algo máis de 500.”
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