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Aquests centres van ser creats l’any 2014 pel Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per la demanda de les societats de pesca locals, amb l’objectiu d’aconseguir la recuperació
de la truita autòctona de la zona i la conservació de la seva genètica, afavorint així el turisme de pesca a la comarca.
Aquests centres són pioners a Catalunya, i per això se’n destaca
la seva importància per a la recuperació de la truita salvatge
mediterrània. Per altra banda, a partir d’estudis genètics encarregats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, s’ha
constatat que el Pallars Sobirà és la comarca catalana amb les
poblacions de truita autòctona genèticament més pures de Catalunya.
En el medi natural la mortalitat dels alevins de truita pot arribar fins
al 90%. La finalitat dels centres de Llavorsí i Escaló consisteix a
agafar alevins salvatges nascuts el mateix any, dins la reserva
genètica de la Noguera Pallaresa, i dipositar-los en aquests dos
centres, en un medi de semillibertat, per tal de reduir aquesta
elevada mortalitat. En aquestes instal·lacions es mantenen fora
del perill dels depredadors i de les alteracions del medi, i són
alimentats només amb aliments naturals, bàsicament cucs de
terra i cucs de mosca. Amb això s’augmenta la seva supervivència i un cop passats 10 mesos, quan han assolit una mida aproximada de 18-20 cm, son alliberats de nou al riu, on es convertiran
en exemplars adults preparats per reproduir-se.
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Distribució i morfologia

Fresa

La truita del país
(Salmo trutta) és
un peix autòcton
que es troba als
rius del Pallars
Sobirà. Als estanys d’origen glacial
se la considera
al·lòctona. El seu hàbitat natural són els trams d’aigua
corrent, ben oxigenada i freda, dels rius. És un peix solitari i
territorial, que defensa el seu territori d’altres exemplars
més dèbils que hi entrin. Quan són joves s'estan a la riba del
riu, i es protegeixen sota les pedres i roques, mentre que
quan van creixent freqüenten les zones fondes i les tolles.
Tenen una coloració amb franges fosques verticals quan
són joves, i abundants punts vermells quan són adultes.

La truita comença a ser fèrtil a
partir dels 2-3 anys de vida, quan
fa més de 15 centímetres de longitud. Té un sol període anual de
reproducció a finals de la tardor
i principi d’hivern, quan l’aigua
baixa per sota dels 10°C de
temperatura. La fresa té lloc en
zones del riu amb llit de grava
fina, on la femella excava un niu amb el cos i hi pon entre
500 i 1.000 ous que fan al voltant de 4 mil·límetres de
diàmetre, que els mascles fecunden immediatament. Després els cobreixen amb grava i d’aquesta manera es van
incubant durant 1 o 2 mesos. A la primavera neixen els
alevins de truita.

Alimentació
La truita és un gran depredador
que caça amb la vista. Quan és
jove captura sobretot insectes.
Quan creixen i es fan adultes
afegeixen a la seva dieta els caragols, així com capgrossos,
granotes i altres amfibis, i fins i tot
peixos de mida petita que poden
arribar a ser de la seva mateixa
espècie. En no poder regular la temperatura corporal, el
metabolisme de la truita i la necessitat d’alimentar-se creix
a l’estiu i la tardor, quan la temperatura de l’aigua és més
alta, i disminueix a l’hivern i a la primavera, quan l’aigua és
més freda.

Interaccions amb altres espècies
La truita del país també forma part de la dieta d’altres
animals que poblen els rius, en alguns casos espècies
protegides i emblemàtiques de la nostra fauna com la llúdriga (Lutra lutra) o el bernat pescaire (Ardea cinerea). Altres
espècies que s’alimenten de truites són l’escurçó d’aigua
(Natrix maura) i el corb marí (Phalacrocorax sp.).
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