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ANTECEDENTS
A finals de l’any 2012, l’Associació Cetàcea va començar a desenvolupar un estudi sobre el rorqual
comú (Balaenoptera physalus) que s’havia de dur a terme en aigües de davant de la costa del Garraf i
que va iniciar-se a la primavera del 2013, perquè és precisament entre els mesos de març i juny, el
període en que aquesta espècie empren una migració cap a les principals àrees d’alimentació en el
Mediterrani, situades al mar de Ligúria [1, 2]. Tot i que estudis recents han demostrat que una
proporció de rorquals es queden en aigües situades al nord del Mar Balear [3], també hi ha rorquals
que migren des d’altres regions del Mediterrani o des d’aigües atlàntiques [2, 3, 4, 5] i que les aigües
de davant de la costa catalana són una zona important de migració i fins i tot de possible residència
per a l’espècie [2, 6]. Durant el transcurs de l’estudi vàrem poder observar altres espècies de cetacis,
sobretot dofins. Així doncs, sense deixar de banda el rorqual comú, vàrem decidir ampliar les espècies
estudiades i desenvolupar un projecte per a conèixer millor tots els cetacis que habiten o freqüenten
la zona, basant-lo en la foto-identificació. Aquest estudi es va iniciar a la primavera de l’any 2014 i s’ha
estat duent a terme fins a l’actualitat sota el nom de Projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins al
litoral català.

PROJECTE FOTO-IDENTIFICACIÓ
El Projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins del litoral català es va idear durant la tardor de l’any
2013 i s’ha estat desenvolupant des de la primavera de l’any 2014 fins a l’actualitat. La seva finalitat és
la d’estudiar les diferents comunitats de cetacis que viuen davant de les costes del Garraf en tot allò
referent a la seva composició, als hàbitats que freqüenten i l’ús que en fan o al comportament que
desenvolupen. L’estudi es basa en l’ús de tècniques de foto-identificació i la presa de dades de
comportament i composició dels grups durant les sortides d’albirament. Es tracta d’un projecte
plantejat a llarg termini, amb la intenció d’anar recollint informació sobre els grups de cetacis de la
zona i que de moment ja ha servit per a desenvolupar catàlegs de foto-identificació de dues de les
espècies de cetacis albirades a la zona, el dofí mular i el cap d’olla gris.

INTRODUCCIÓ
Hi ha onze espècies de cetacis que es poden veure de forma més o menys freqüent al mar Mediterrani.
Vuit d’elles estan considerades com a residents, el rorqual comú, el catxalot (Physeter macrocephalus),
el zífid de Cuvier (Ziphius cavirostris), el cap d’olla negre d’aleta llarga (Globicephala melas), el cap
d’olla gris (Grampus griseus), el dofí comú (Delphinus delphis), el dofí mular (Tursiops truncatus) i el
dofí llistat (Stenella coeruleoalba) [6, 7, 8, 9]. Totes elles es poden albirar amb més o menys freqüència
en el mar Balear, però n’hi ha quatre que són força comuns en aigües sobre la plataforma i el talús
continentals de la costa catalana: el rorqual comú, el cap d’olla gris i els dofins mular i llistat.
Estudis realitzats anteriorment, sobretot a finals del segle passat, suggerien la presència d’aquestes
espècies amb certa freqüència en el Mar Balear, tot i que algunes d’elles es consideraven força menys
abundants que en altres zones del Mediterrani [10]. A més a més estudis sobre l’avarament de cetacis
desenvolupats des de finals dels anys 70 han mostrat que individus d’aquestes espècies queden
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encallats amb una freqüència variable a les platges del litoral català [11, 12, 13], fet que suggereix la
seva presència de forma més o menys regular en el Mar Balear. Tot i que estudis recents confirmen la
presència de gairebé totes aquestes espècies al Mediterrani nord-occidental [6, 7, 8, 9, 14], són pocs
els estudis centrats en aigües de la costa mediterrània catalana i en concret en el litoral català central.
Durant les sortides realitzades a la primavera i tardor del 2013 en el marc del Projecte Rorqual, en que
el rorqual comú era l’objectiu principal de l’estudi, vàrem poder observar altres espècies de cetacis,
sobretot el dofí llistat, el dofí mular i en menor mesura el cap d’olla gris. En conseqüència, vàrem
decidir posar en marxa un projecte que ens permetés estudiar-les i el vàrem basar en la fotoidentificació dels individus albirats, ja que aquesta tècnica pot ser aplicada a l’estudi de diferents
aspectes de les poblacions. D’aquesta manera, des de la primavera de l’any 2014 estem duent a terme
el Projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins del litoral català. Es tracta d’un estudi plantejat a llarg
termini amb el que intentem obtenir un millor coneixement de les espècies de cetacis que es poden
albirar a la zona, estudiar els hàbitats que utilitzen tot avaluant quin ús en fan i veure quins individus
componen els diferents grup. Una de les eines utilitzades és la creació d’uns catàlegs de fotoidentificació de tres de les quatre espècies observades. Aquests es van crear o es crearan amb les
finalitats de identificar i conèixer els cetacis que es poden albirar a la nostra costa, comparar-los amb
catàlegs del Mediterrani nord-occidental per a poder inferir la mobilitat dels diferents grups i per últim
utilitzar-los com a eina divulgativa sobre les tasques realitzades per l’Associació Cetàcea.

MATERIALS I MÈTODES
L’àrea on s’ha desenvolupat l’estudi es troba en aigües davant la costa del Garraf. La seva elecció no
és a l’atzar, sinó que respon al fet de tenir la certesa que era possible veure-hi rorquals comuns i altres
espècies de cetacis. Se situa entre els municipis de Castelldefels (Baix Llobregat) i Calafell (Baix
Penedès), més concretament entre Port Ginesta i Segur de Calafell (Figura 1). La zona estudiada arriba
fins a 15 milles de la costa, incloent els diferents hàbitats on s’espera trobar-hi les diferents espècies
de cetacis, tal i com succeeix en altres zones del Mediterrani [10, 16, 25, 26].
Les sortides durant l’any 2013 es varen realitzar des dels ports de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Segur de
Calafell, tot i que la majoria es van realitzar des del port esportiu de Vilanova i la Geltrú. A partir de
l’any 2014 i fins a l’agost de 2016, la totalitat de les sortides es van realitzar des del port de Vilanova i
la Geltrú i a partir de setembre de 2016 des del port esportiu del Garraf. El motiu del canvi de port és
logístic degut a la disponibilitat d’embarcacions de lloguer per realitzar l’estudi, sempre tenint en
consideració la proximitat de l'àrea d'estudi.
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Figura 1: Àrea d’estudi del Projecte Rorqual, situada davant de la costa del Garraf, entre les poblacions de
Segur de Calafell i Sitges.

El mètode d’observació emprat a l’estudi s’ha anat adaptant als requeriments del projecte. Així, en un
inici i tal i com es mostra a la figura 2, es van dissenyar cinc transsectes per tal de tenir una cobertura
més sistemàtica de l’àrea d’observació i es van mantenir aquests transsectes de navegació durant els
anys 2013 i 2014. El disseny d’aquests transsectes assegurava que els diferents tipus d’hàbitats
quedaven coberts durant la seva realització, augmentant així la probabilitat d’observar alguna de les
espècies de cetacis que freqüenten la zona.
A partir de 2015 però, i gràcies a l’experiència obtinguda durant els anys anteriors, es van deixar de
banda els transsectes i es va optar per realitzar rutes basades en el relleu submarí, concretament rutes
dirigides majoritàriament als canons de Sant Salvador, els Clots, Berenguera i ocasionalment al canó
del Foix (Figura 3).
Aquestes rutes ens permeten cobrir les diferents àrees de distribució d’albiraments de cetacis que
vàrem constatar amb els resultats de l’estudi durant els anys 2013 i 2014. Aquestes zones inclouen
profunditats compreses entre els 500 i els 1000 metres on podem trobar una de les espècies d’interès
per la elaboració del catàleg de foto-identificació, el cap d’olla gris [14, 15].
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Figura 2: Detall dels cinc transsectes dissenyats a l’àrea d’estudi i utilitzats durant els anys
2013 i 2014.

Figura 3: Diagrama del fons marí davant de les costes del Garraf on es poden veure la plataforma i el talús
continentals i els canons submarins.
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La navegació es realitza en tot moment a motor, per tenir una millor maniobrabilitat en el cas de que
es produeixi un albirament de cetacis, tot i que en ocasions i quan el vent ho permet, s’utilitzen les
veles combinades amb el motor per incrementar la velocitat de navegació.
La navegació amb cetacis es realitza sempre respectant el Real Decret 1727/2007.
Actualment, hi ha un mínim de tres membres de l’Associació Cetàcea en cada sortida que duen a terme
les tasques de patronatge de l’embarcació, observació i recerca, requerides pel projecte. Durant el
transcurs de les sortides, s’encarreguen d’anotar dades ambientals cada hora, dades geogràfiques,
dades referents als grups de cetacis i realitzar fotografies dels individus albirats.
S’utilitzen dos tipus de fitxes, la fitxa de dades ambientals en la que es realitzen anotacions cada hora
(figura 4) i la fitxa d’albiraments, en la que es realitzen anotacions únicament quan es produeix un
albirament de cetacis i que pretén enregistrar dades més concretes de situació, identificació i
comportament en relació al individu o grup albirat (figura 5).
Com que les coordenades de cada albirament es prenen sobre l’embarcació, aquestes enregistren la
posició del vaixell en el moment de la trobada en lloc de la posició real del grup de cetacis observats.
Per a corregir-ho, mesurem el rumb de l’embarcació, l’angle respecte el rumb de l’embarcació i el grup
de cetacis, i la distància que el separa de l’embarcació. D’aquesta manera, podem estimar la posició
del grup de cetacis en el moment de l’albirament. Aquest fet ens permet incorporar els diferents
albiraments al programa ArcMap 10 i calcular la profunditat de les aigües per a cada un d’ells.

Figura 4: Fitxa de dades ambientals on s’hi anoten les diferents variables ambientals a l’entrada i sortida de
port i cada hora durant el transcurs de cada sortida.
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Figura 5: Fitxa d’albirament, en la que es realitzen anotacions únicament quan s’albira un cetaci o grup de
cetacis.

Material utilitzat
El material emprat en el projecte és el que s'utilitza habitualment en aquest tipus d’estudis i consta
d’un GPS, per a enregistrar el recorregut de la sortida i les coordenades dels albiraments; fitxes
d’anotació, on s’hi apunten totes les dades ambientals i referents a les espècies albirades (Figura 4 i
5); càmeres fotogràfiques rèflex digitals amb els objectius, amb una distància focal variable d’entre 50
i 300 mm, adequats per a realitzar fotografies dels animals que seran utilitzades posteriorment per a
la seva foto-identificació; gravadora i càmera de vídeo per a enregistrar el comportament dels animals.
Un cop acabada la sortida, les dades i fotografies s’informatitzen per al seu posterior anàlisi i processat.
En el cas de les fotografies, a més es valora si poden resultar útils per a la foto-identificació i aquelles
que presenten la qualitat suficient s’incorporen al programa DARWIN que, com expliquem més
endavant, ens ajuda en la foto-identificació dels individus.

Protocol de valoració de fotografies
Hi ha una sèrie de passos que convé seguir per a poder realitzar un catàleg de qualitat a partir de
l’enorme quantitat de fotografies obtingudes durant les sortides d’albirament. Nosaltres seguim 3
passos principals per a determinar quines fotografies passaran a formar part del catàleg de fotoidentificació:
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1. Tria de fotografies: Es tracta d’un primer pas necessari per a poder triar totes aquelles
fotografies que compleixen una sèrie de criteris bàsics de qualitat per a poder ser incloses en
un catàleg de foto-identificació. En aquest sentit hem establert una sèrie de criteris fixant-nos
en la feina de Parsons, 2005 i Calambokidis et al., 1997, que ens serveixen per a valorar cada
una de les fotografies i assegurar-ne la seva qualitat.
2. Preparació de les fotografies: Segurament, moltes de les fotografies escollides en el primer
pas hauran de ser tractades d’alguna manera abans de ser incloses en el catàleg. Generalment
cal retallar les fotografies, de tal forma que només sigui visible l’aleta de l’individu en qüestió
i posteriorment ampliar-la per tal d’assegurar que totes les marques són perfectament
recognoscibles.
3. Comparació de fotografies: Per últim, un cop tenim les fotografies seleccionades, només
caldrà comparar-les entre si, per veure si es tracta d’individus ja coneguts (catalogats
prèviament) o si es tracta d’individus nous. Aquest últim pas és necessari fer-lo tant, entre
fotografies realitzades en un mateix dia, com amb les fotografies del catàleg general. Aquest
procés es pot dur a terme de forma manual o mitjançant l’ús d’eines informàtiques.

Tria de fotografies
Com que durant una sortida d’albirament es poden arribar a realitzar moltes fotografies, és necessari
realitzar una selecció de les imatges que acabaran sent incloses en el catàleg de foto-identificació. El
primer pas és desestimar de forma visual totes aquelles fotografies en les que no hi ha cap cetaci
fotografiat o en les que no es poden reconèixer les parts que s’utilitzen per al reconeixement individual
dels animals.
Posteriorment es seleccionen totes aquelles imatges d'aletes que tenen la qualitat suficient per a ser
incloses en el catàleg. Nosaltres seguim un procés de selecció que comporta que cada aleta sigui
analitzada independentment per dos revisors en base a set criteris tècnics de qualitat. D’aquesta
manera s’intenta disminuir la subjectivitat en la tria i assegurar que totes les fotos escollides tenen una
qualitat mínima basada en criteris tècnics. Aquests criteris són emprats per diversos autors per tal de
controlar la qualitat de les fotografies que són incloses al catàleg de Foto-identificació [28].
A l'Associació Cetàcea hem adaptat els següents criteris, similars als esmentats:
•

Enfocament: Fa referència al grau d’enfocament de la foto. Com més enfocada estigui la foto,
més recognoscibles seran els trets distintius que presenti l’individu en qüestió. En fotografies
borroses, no serà possible la discriminació dels diferents trets distintius, ja que aquests poden
aparèixer lleugerament deformats o resultar totalment imperceptibles, sobretot en el cas de
les marques més petites.

•

Distància/ mida aleta: Distància a la que es troba l’animal en el moment de fer la foto. Els
teleobjectius ens permeten “apropar” bastant els animals, a més cada vegada es fan
fotografies amb més resolució. Les formes d'aletes o marques distintives dels animals
fotografiats a una distància més curta de l’embarcació sortiran més grans a la foto i contindran
més detalls susceptibles de ser utilitzats per a la seva identificació individual. Per a determinar-
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ho ens centrarem en l’alçada de l’aleta (línia recta vertical des de la base fins a la punta de
l’aleta) respecte l’alçada total de la fotografia.
•

Contrast/llum: En fotografies on el contrast és baix, hi ha poca diferència entre les diferents
tonalitats dels colors i per tant, és probable que alguna de les marques distintives pugui passar
desapercebudes. Així doncs, és important que les fotografies incloses en el catàleg de fotoidentificació o en la base de dades estiguin ben contrastades per a poder diferenciar totes les
característiques que puguin ser distintives.
Pel que fa a la llum, la situació de l’animal en relació amb el sol pot fer que hi hagi moltes
característiques que quedin emmascarades. El reflex que el sol projecta a l’aigua pot
emmascarar moltes marques de la part situada a l’ombra. S’ha de tenir en compte també que
el sol pot quedar reflectit en els cossos mullats dels cetacis, simulant alguna ferida o marca
inexistent. Cal considerar que és probable que les marques visibles des d’ambdós costats de
l’aleta (com les osques del marge posterior), es vegin afectades per la posició del sol.

•

Angle horitzontal: Fa referència a l’angle de la càmera en relació amb l’animal en el moment
de prendre la foto. L’angle òptim són 90°, és a dir, perpendicular a l’eix longitudinal de l’animal.
D’aquesta manera tot un costat de l’aleta queda fotografiat, mostrant també el marge
posterior de l’aleta dorsal. Fotografies preses en un angle diferent poden “distorsionar” les
marques que presenten els animals, dificultant o impedint el seu reconeixement.

Figura 6: Representació de
l’angle horitzontal respecte
l’aleta de l’animal (línia
grisa del mig) en el moment
de la presa de la fotografia.

•

Angle vertical: Fa referència a l’angle de la càmera en relació amb l’animal en el moment de
prendre la foto. Com més avall estigui la càmera respecte la superfície de l’aigua, millor es
veuran les característiques de foto-identificació de les aletes.
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Figura 7: Representació de l’angle vertical respecte l’aleta de
l’animal (línia grisa del mig) en el moment de la presa de la
fotografia.

•

Altura respecte l’aigua: Defineix si l’aleta o la marca distintiva està completament o
parcialment fora l’aigua. En el cas de que l’aleta o la marca no sobresurti completament de
l’aigua, pot ser que alguna característica important quedi amagada o deformada a sota l'aigua.

•

Objectes: Algunes aletes o marques distintives es poden veure amagades per alguns
“objectes”, com ara gotes d’aigua, que n’alterin la forma i puguin induir a errors a l’hora
d’identificar o comparar els individus amb altres exemplars del catàleg.

Cada un dels criteris es valorarà en una escala de 0 a 3, corresponent el 0 a una qualitat pobre i el 3 a
una qualitat excel·lent. Posteriorment se sumen les puntuacions de cada un dels criteris, de tal manera
que cada aleta rep una puntuació d’entre 0 i 21. En funció de la puntuació final obtinguda, l’aleta es
classifica en una de les 4 categories següents, sempre que no tingui una valoració de 0 per cap dels
criteris esmentats anteriorment, ja que en aquest cas quedaria descartada automàticament:
•

Grau 3: Imatge de molt alta qualitat. Una foto és de grau 3 quan la suma de tots els criteris
està situada entre 21 i 18 i cap dels criteris té una valoració de 0.

•

Grau 2: Imatge de bona qualitat. Una foto és de grau 2 quan la suma de tots els criteris està
situada entre 18 i 12 i cap dels criteris té una valoració de 0.

•

Grau 1: Imatge de qualitat regular. Una foto és de grau 1 quan la suma de tots els criteris està
situada entre 11 i 5.

•

Grau 0: Imatge de mala qualitat. Una foto és de grau 0 quan la suma de tots els criteris està
situada entre 4 i 0.
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Totes aquelles aletes que han estat valorades pels dos revisors amb una puntuació superior a 18, són
incloses directament al catàleg de foto-identificació. Aquelles aletes valorades amb una puntuació
d’entre 16 i 18 per un dels dos revisors o per tots dos, són revisades per una tercera persona que,
basant-se en els criteris anteriors, decideix si la fotografia té la qualitat suficient per a que l’aleta sigui
inclosa en el catàleg de foto-identificació.
L’objectiu principal que persegueix tot aquest procediment de tria de fotografies és que les aletes que
han estat seleccionades per al catàleg de foto-identificació tinguin la qualitat suficient perquè els
individus puguin ser reconeguts en futures fotografies.

Preparació de les fotografies
Un cop s’han seleccionat les fotografies que passaran a formar part del catàleg de foto-identificació,
s’han de preparar per a poder incloure-les. Aquest és un procés que es duu a terme informàticament.
Es basa en 3 passos principals:
•

Retallar: Com que la majoria de fotografies realitzades no només inclouen l’aleta que ens
interessa és necessari retallar la foto original, de tal forma que inclogui només l’aleta en
qüestió. Cal remarcar que és important guardar també una fotografia original, en el format
original.

•

Ampliar: Un cop retallada la fotografia, caldrà ampliar-la fins a una mida que permeti veure
clarament i sense distorsió tots els trets característics de l’aleta. En aquest pas és on es fa més
evident la necessitat de seleccionar imatges que tinguin una qualitat suficient.

•

Ressaltar les marques: Es poden retocar alguns aspectes tècnics de les fotografies (brillantor,
contrast, nivells, etc.) per intentar potenciar els trets característics de l’aleta en qüestió, i
facilitar la seva comparació posterior amb altres fotografies.

L’objectiu final que es persegueix amb aquest pas és per una banda aconseguir que totes les fotografies
que formin part del catàleg tinguin la mateixa composició, pel que fa a mida de la fotografia, mida i
posició de l’aleta, i per altra banda maximitzar la visualització de les marques d’identificació dels
individus, de tal forma que sigui més fàcil poder-los reconèixer posteriorment en altres fotografies.

Comparació de les fotografies
És important comparar totes les fotografies realitzades al mateix dia. D’aquesta manera podrem veure
si n’hi ha que corresponguin al mateix individu, evitant haver-les de comparar una per una amb tot el
catàleg de foto-identificació. Aquest fet es fa més evident com més gran és el catàleg. A més a més, el
fet de tenir diferents fotos del mateix individu realitzades el mateix dia, ens pot facilitar el seu
reconeixement en el catàleg.
En l'elaboració d'estudis de foto-identificació la comparació entre aletes de diferents fotografies s'ha
de centrar en unes marques distintives que han de complir una sèrie de requisits per assegurar la
correcte identificació d'un re-albirament [29, 30]:
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•

Estabilitat de les marques: Com que els estudis de foto-identificació es realitzen a llarg termini,
és necessari trobar marques que no variïn al llarg del temps i que ens permetin assegurar el
reconeixement dels individus en anys futurs.

•

Singularitat de les marques: Per a que els individus siguin recognoscibles, les marques que
presenten han de ser úniques per a cada un d’ells. No hi ha la certesa absoluta de que una
marca és única, però en general s’accepta que com més complexa és la marca emprada, més
difícil serà que hagi un altre individu amb una marca exactament igual.

•

Igual probabilitat de re-albirament: És important que tots els individus catalogats presentin la
mateixa probabilitat de ser re-albirats. Per això és tant important utilitzar diferents marques
de reconeixement i assegurar la qualitat de totes les fotografies seleccionades.

A part dels tres aspectes comentats, és molt important que les marques utilitzades estiguin situades
en parts de l’animal que siguin fàcilment observables fora l’aigua. En aquest sentit, els trets
d’identificació que utilitzem nosaltres per a catalogar individus d’espècies com ara el dofí mular o el
cap d’olla gris, estan situats a l’aleta dorsal i són les osques o ferides al marge posterior de l’aleta, el
perfil o exterior de l’aleta (vist des del lateral) i les marques o ferides situades als laterals de l’aleta.
L’objectiu final que perseguim amb l’elecció de les tres característiques d’identificació comentades és
tant el reconeixement d'individus fotografiats anteriorment com la incorporació de nous individus al
catàleg.
Hi ha diferents programes d’ordinador que faciliten la comparació d’aletes fotografiades amb les dels
individus que ja formen part d’un catàleg. El seu funcionament es basa en comparar diferents
característiques de l’aleta nova introduïda amb les aletes que ja formen part del catàleg, donant com
a resultat una llista de possibles coincidències ordenades, de major a menor grau de probabilitat de
coincidència. D’aquesta manera es redueix considerablement el nombre d’aletes a analitzar i
s’aconsegueix reduir el temps destinat a aquesta tasca. Tot i això, sobretot en aquells casos més
dubtosos, pot ser que sigui necessari analitzar el catàleg complet per a poder confirmar o descartar
una possible coincidència.
Nosaltres hem optat per la utilització del programari Darwin (Digital Analysis and Recognition of Whale
Images on a Network) [24] com a eina informàtica de suport en la comparació de fotografies. Aquest
programa basa el seu funcionament en el perfil de les diferents aletes i elabora una llista amb possibles
coincidències amb les aletes ja emmagatzemades a la base de dades com a resultat final. La raó
principal per la que hem optat per aquesta opció és que, a diferència d’altres programes, Darwin no
necessita que totes les aletes estiguin en la mateixa orientació, i per tant elimina el treball previ de
manipulació fotogràfica. A més a més, és un programa molt intuïtiu, que funciona en sistemes
operatius Windows i Macintosh i que ofereix resultats bastant acurats en la comparació de fotografies.
Actualment, ens trobem en una fase inicial en l’ús d’aquest programa que correspon a la inclusió de
les aletes de tots els individus que ja formen part del catàleg. Tot i que aquesta és una fase que implica
destinar molts esforços per assegurar la inclusió de totes les aletes amb la màxima qualitat, estem
convençuts que l’ús de Darwin ens ajudarà en el futur, sobretot a mesura que es vagi incrementant el
nombre d’individus inclosos en els catàlegs de foto-identificació.
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RESULTATS
Les dues temporades analitzades en el present document presenten diferències importants en els
aspectes logístics, metodològics i d’intensitat d’observació, tant entre elles com respecte als anys
anteriors. Aquestes diferències queden patents sobretot en la temporada 2015 durant la qual el
nombre de sortides va ser molt inferior, quedant restringides exclusivament als mesos de finals d’estiu
i tardor (Taula 1).
Durant la temporada 2015 vàrem realitzar un total de 5 sortides recorrent una distància de navegació
superior a les 73,98 milles nàutiques. La distància no es va poder calcular per alguna de les sortides
degut a problemes de funcionament del GPS. El temps de navegació no es va mesurar per a cap de les
sortides. En total es van produir un total de 8 albiraments que van permetre veure fins a 3 espècies de
cetacis diferents incloent els dofins mular i llistat i el cap d’olla gris.
Durant la temporada 2016 vàrem realitzar un total de 15 sortides recorrent una distància superior a
238,31 milles nàutiques durant més de 88,95 hores de navegació. Les distàncies i el temps de navegació
totals no es varen poder calcular en totes les sortides per problemes tècnics amb el GPS. Durant les
sortides fetes es varen produir un total de 23 albiraments de fins a 4 espècies diferents de cetacis,
incloent els dofins mular i llistat, el rorqual comú i el cap d’olla gris.

Taula 1: Nombre de sortides realitzades durant les temporades 2015 i 2016, el total sumant ambdues
temporades, el total de les temporades 2013 i 2014 i els resultats totals des de l’inici del projecte.
Nombre
Nombre
Espècies
Temps de
Distància de
Any
Sortides
Albiraments
albirades
navegació
navegació
1
2015
5
8
3
NA
> 73,98 mn3
2016
15
23
4
> 88,95 h2
> 238,31 mn3
1,2
Total 2015 - 2016
20
31
4
> 88,95 h
> 312,29 mn3
Total 2013 -2014
27
42
4
172,25 h
669,55 mn
Total 2013 - 2016
47
73
4
> 261,2 h1,2
> 981,84 mn3

1

Durant la temporada 2015 no es va enregistrar el temps de navegació per a cap sortida.
Durant la temporada 2016 no es va enregistrar el temps de navegació per a totes les sortides.
3
Durant les temporades 2015 i 2016 no es va poder calcular la distància total de navegació degut a problemes amb el GPS.

2

En totes les sortides realitzades durant la temporada 2015 es va produir com a mínim l’albirament
d’una espècie de cetacis. La comparació estacional entre espècies no va ser possible en aquesta
temporada, perquè només es van realitzar sortides durant els mesos de finals d’estiu i tardor. Es
significatiu el fet que durant aquest període no es va observar cap exemplar de rorqual comú. De les
tres espècies albirades, el dofí llistat va ser el cetaci albirat més vegades, amb un total de 4 albiraments,
mentre que tant el dofí mular com el cap d’olla gris es van poder veure en dues ocasions (Taula 2). La
profunditat mitjana i el nombre d’individus per grup en cada albirament no inclouen tots els encontres,
perquè algunes de les sortides es van realitzar amb personal insuficient i utilitzant protocols de presa
de dades lleugerament diferents, fet que ha influenciat de manera determinant els valors obtinguts.
Tot i això, per a les sortides en les que si que es van prendre les dades, sembla que la profunditat a la
que les diferents espècies varen ser albirades serien semblants a les observades en les temporades
2013 i 2014.
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Només en 4 de les 15 sortides realitzades durant la temporada 2016 no es va observar cap espècie de
cetacis. En les 11 restants se’n van albirar fins a 4 de diferents. El rorqual comú i el dofí llistat van ser
els cetacis albirats en més ocasions amb 10 i 9 encontres respectivament, mentre que el dofí mular i
el cap d’olla gris es van albirar menys vegades, 3 i 1 respectivament. Les dades de profunditat per a
cada espècie s’ajusten a les dades de temporades anteriors, excepte les del rorqual comú i les del dofí
mular. En tots dos casos la profunditat mitjana és superior a temporades anteriors. Aquest fet però,
podria ser una conseqüència de la falta de dades per a algun dels albiraments en el cas del dofí mular
i al fet que la majoria de rorquals comuns van ser albirats en aigües més profundes de 200 metres
Taula 2). Només el dofí llistat va ser albirat en totes les estacions durant les quals es van realitzar
sortides. D’altra banda, és especialment interessant veure que tots els albiraments de rorqual comú i
dofí mular es van produir durant els mesos d’hivern i primavera. L’únic grup de cap d’olla gris va ser
observat avançada la primavera.
Tenint en compte les dues temporades, el dofí llistat va ser l’espècie albirada més vegades (13), seguida
de prop pel rorqual comú (10). Per la seva banda, el dofí mular amb 5 albiraments i el cap d’olla gris
amb 3 van ser les espècies observades amb menys freqüència (Taula 2, Figura 9). De forma general, es
pot apreciar una davallada en el nombre d’albiraments per al dofí mular i llistat respecte a temporades
anteriors. El nombre d’albiraments de rorqual comú es manté estable mentre que els de caps d’olla
gris augmenta molt lleugerament (Figura 9).

Figura 9: Nombre d’albiraments observats en cada un dels anys (gràfic de l’esquerra) i nombre d’albirament per
espècies (gràfic de la dreta). Les diferents espècies del gràfic de la dreta estan representades per les inicials dels
respectius noms científics: BP Balaenoptera physalus (Rorqual comú), GG Grampus griseus (Cap d’olla gris), SC
Stenella coeruleoalba (Dofí llistat) i TT Tursiops truncatus (Dofí mular).

Associació Cetàcea | Informe tècnic: Resultats provisionals del projecte fotoidentificació.

13

Taula 2: Mostra una comparativa de la profunditat i del nombre d’individus per a cada espècie i per a les
temporades 2015 i 2016 i entre elles i els anys anteriors (2013 i 2014).
Nombre individus
Profunditat (m)
Espècie
Nº albiraments
Mitja ± DE
Interval
Mitja ± DE
Interval
Temporada 2015
Dofí llistat
4 (3)1 (3)2
5 ± 1,73
3–7
339,67 ± 276,53
126 -652
Dofí mular
2 (1)1 (1)2
2±0
2
40 ± 0
40
Cap d’olla gris
2 (1)1 (1)2
14 ± 0
8 – 20
614 ± 0
614
Temporada 2016
Dofí llistat
Dofí mular
Cap d’olla gris
Rorqual comú

1
2

9 (8)1 (8)2
3 (2)1 (1)2
1 (1)1 (1)2
10 (9)1 (7)2

8,25 ± 5,16
14 ± 0
2±0
1,71 ± 0,49

1 – 14
10 – 18
2
1–2

460 ± 349,63
344,36 ± 447,50
824 ± 0
404,22 ± 318,86

157 – 1177
204 – 691
824
86 – 1092

Temporades 2015 i 2016
Dofí llistat
13 (11)1 (11)2
Dofí mular
5 (3)1 (2)2
Cap d’olla gris
3 (2)1 (2)2
Rorqual comú
10 (9)1 (7)2

7,36 ± 4,64
8 ± 8,49
8 ± 8,49
1,71 ± 0,49

1 – 20
2 – 18
2 – 20
1–2

427,18 ± 322,52
311,67 ± 338,59
719 ± 148,49
404,22 ± 318,86

126 – 1177
40 – 691
540 – 800
86 – 1092

Temporades 2013 i 2014
Dofí llistat
22 (22)1 (22)2
Dofí mular
8 (8)1 (8)2
Cap d’olla gris
2 (2)1 (2)2
Rorqual comú
10 (10)1 (10)2

9,61 ± 12,74
3,31 ± 2,74
16,5 ± 4,95
1,3 ± 0,35

1 – 100
1 – 10
6 – 30
1–2

569,18 ± 217,76
63 ± 41,47
665,5 ± 239,71
328,88 ± 332,4

214 – 1066
20 – 125
496 – 835
65 – 1075

Totes les temporades
Dofí llistat
35 (33)1 (33)2
Dofí mular
14 (11)1 (11)2
Cap d’olla gris
5 (4)1 (4)2
Rorqual comú
20 (19)1 (17)2

8,86 ± 10,70
4,25 ± 4,21
12,25 ± 7,5
1,47 ± 0,45

1 – 100
1 – 18
2 – 30
1–2

521,85 ± 261,24
130,82 ± 193,97
692,25 ± 165,70
346,21 ± 308,1

126 – 1177
20 – 691
496 – 835
65 – 1092

Entre parèntesi els albiraments en els que es va mesurar la profunditat
Entre parèntesi els albiraments en els que es va comptabilitzar el nombre d’individus del grup

Albiraments en relació a la profunditat
En general, les espècies de cetacis tendeixen a distribuir-se en funció de la profunditat. De totes
maneres, si considerem només les temporades 2015 i 2016, no vàrem trobar diferències significatives
entre els albirament de les diferents espècies en relació amb la profunditat, tot i que si que es pot
apreciar una distribució diferencial, essent el cap d’olla gris (719 ± 148,49 m) l’espècie amb una
distribució més allunyada de la costa. Contràriament al vist en temporades anteriors els albiraments
de dofí llistat (427,18 ± 322,52 m), rorqual comú (404,22 ± 318,86 m) i dofí mular (311,67 ± 338,59 m)
presenten una profunditat mitjana semblant (Taula 2 i Figura 10).
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Les dades del conjunt de les temporades 2013 i 2014, si que suggereixen diferències significatives entre
les diferents espècies de cetacis pel que fa a la profunditat (Taula 2 i Figura 10), especialment entre el
dofí mular (63 ± 41,47 m) i el dofí llistat (569,18 ± 217,76 m), el dofí mular i el cap d’olla gris (665,5 ±
239,71 m) i el dofí llistat i el rorqual comú (328,88 ± 332,4 m).
Analitzant el conjunt de les temporades, la distribució diferencial en funció de la profunditat és
semblant al que es va veure a les temporades 2013 i 2014 (Taula 2), tot i que només hi ha diferències
significatives en la profunditat entre els albiraments de dofí mular (130,82 ± 193,97 m) i cap d’olla gris
(692,25 ± 165,70 m) i dofí mular i dofí llistat (521,85 ± 261,24 m). El rorqual comú (346,21 ± 308,1 m)
no presentaria diferències significatives amb cap de les altres espècies, com tampoc ni hauria entre el
dofí llistat i el cap d’olla gris (Figura 10).

Figura 10: Resultats de les ANOVES realitzades per
veure si hi havia diferències significatives en la
distribució dels albiraments de les diferents espècies
en referència a la profunditat de les aigües. La gràfica
de dalt a l’esquerra inclou els albiraments
enregistrats durant les temporades 2013 i 2014, la
de dalt a la dreta inclou els albiraments enregistrats
durant els anys 2015 i 2016 i la gràfica inferior inclou
tots els albiraments enregistrats des de l’inici de
l’estudi. Les diferents espècies estan representades
per les inicials dels respectius noms científics: BP
Balaenoptera physalus (Rorqual comú), GG Grampus
griseus (Cap d’olla gris), SC Stenella coeruleoalba
(Dofí llistat) i TT Tursiops truncatus (Dofí mular).
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Les dades de les diferents temporades, però especialment les dels anys 2013 i 2014 i les del global de
les quatre temporades suggereixen que les espècies albirades a la zona es podrien distribuir en dos o
tres grups en funció de la profunditat. D’aquesta manera el cap d’olla i el dofí llistat serien les espècies
més pelàgiques, ja que es solen veure en aigües més profundes, sovint lligades al talús continental. Tot
i això, el dofí llistat presentaria una variabilitat més gran ja que ha estat albirat tant en aigües properes
a la costa com en zones més profundes. A l’altra extrem hi trobaríem el dofí mular que sol ser albirat
en aigües menys profundes, més properes a la costa i sovint lligades a la plataforma continental. Per
últim, els albiraments de rorqual comú tindrien una distribució més variable en l’àrea d’estudi, ja que
es produirien en zones lligades a la plataforma continental, al talús i fins i tot més enllà (Figura 11 i
Annex 2).

Figura 11: A l’esquerra, tots els albiraments enregistrats entre els anys 2013 i 2016 on es pot observar la
distribució diferencial de cada una de les espècies. A la dreta, anàlisi de la distribució de les diferents espècies,
realitzat mitjançant el·lipses de desviació a ArcMap.

Mida dels grups
En les temporades 2015 i 2016, les tres espècies de delfínids (dofí llistat, dofí mular i cap d’olla gris)
varen ser les que varen presentar una variabilitat més gran en la mida dels grups albirats, des
d’individus solitaris a formacions en les que hi havia al voltant de 20 animals (Taula 2). Totes tres
espècies presentaven grups d’una mida més o menys semblant essent la mida mitja dels grups de dofí
llistat de 7,36 ± 4,64 individus, la del dofí mular de 8 ± 8,49 individus i la del cap d’olla gris de 8 ± 8,49
individus. Aquests resultats difereixen lleugerament dels resultats de temporades anteriors on els
grups de dofins llistats (9,61 ± 12,74) i de caps d’olla (16,5 ± 4,95) tenien una mida mitja lleugerament
superior a la mida mitjana dels grups de dofins mulars (3,31 ± 2,74). Per altra banda, el rorqual comú
només va ser albirat com a individus aïllats o per parelles amb una mitja de 1,71 ± 0,49 individus,
coincidint amb els resultats obtinguts en anys anteriors.
Les dades del global de les quatre temporades suggereixen que hi ha certes diferències entre les
especies de cetacis albirades a la zona. En aquest sentit, el dofí llistat (8,86 ± 10,7) i el cap d’olla gris
(12,25 ± 7,5) presentarien grups més nombrosos, mentre que els grups de dofins mulars (4,25 ± 4,21)
i sobretot de rorquals comuns (1,47 ± 0,45) inclourien un nombre menor d’individus.

Associació Cetàcea | Informe tècnic: Resultats provisionals del projecte fotoidentificació.

16

Resultats dels catàlegs de foto-identificació
Un dels objectius del projecte foto-identificació era l’elaboració de catàlegs de foto-identificació, que
ens permetin identificar i conèixer millor els individus que freqüenten les aigües del davant de la costa
del Garraf. En aquest sentit, i tal i com s’ha explicat a l’apartat de mètodes, es van desenvolupar una
sèrie de criteris per avaluar la qualitat de les fotografies que han resultat ser molt útils per a descartar
totes aquelles fotografies amb una qualitat més baixa i assegurar així que les fotografies incloses en
els catàlegs permeten la futura re-identificació dels individus que hi surten.
En els últims dos anys hem creat els catàlegs de foto-identificació del dofí mular i el cap d’olla gris amb
les fotografies realitzades des de l’inici del projecte. En aquest sentit, durant les temporades 2013 i
2014 es van realitzar un total 379 fotografies de dofins mulars i 710 fotografies de caps d’olla, però
només entre el 17 i el 19 % de les fotografies tenien la qualitat suficient per passar a formar part dels
diferents catàlegs de foto-identificació. Aquestes fotografies han permès identificar fins a 31 individus
de cap d’olla gris i 23 individus de dofí mular, tenint en compte només els anys 2013 i 2014 (Taula 3).
Durant les temporades 2015 i 2016 es van realitzar un total de 439 fotografies d’aletes de dofí mular i
564 de cap d’olla gris. D’aquestes, només 60 (13,67%) fotografies de dofí mular i 46 (8,15%) de cap
d’olla tenien la qualitat suficient per a ser incloses en els catàlegs de foto-identificació. Amb aquestes
fotografies es van poder incloure 28 nous individus al catàleg de foto-identificació del dofí mular i 14
en el de cap d’olla gris. Actualment, tots dos catàlegs compten amb 45 animals identificats (Taula3).

Taula 3: Mostra el nombre de fotografies realitzades en els albiraments del dofí mular i el cap d’olla gris,
el nombre de fotografies que han estat seleccionades per a formar part del catàleg de cada una de les
espècies i també els individus que han estat catalogats fins a data d’avui.
Nombre
Total
Fotografies
Individus
Individus reIndividus
Any
Albiraments
fotografies
seleccionades catalogats
albirats1
re-albirats2
Dofí mular
2013
4
152
5
5
0
0
2014
4
227
63
18
0
0
2015
2
69
22
10
0
1
2016
3
370
45
18
0
5
Total
13
818
135
45
0
6
Cap d’olla gris
2013
2014
2015
2016
Total

0
2
2
1
5

0
710
558
6
1274

0
137
46
0
183

0
31
14
1*
45

0
6
0
0
6

0
0
0
1*
1*

* Individu GG0006 (Akasha) aparegut mort en una platja de Gavà. Les fotografies emprades per a la comparació van
ser cedides per la Xarxa de Rescat de Fauna Marina
1 Individus albirats en més d’un albirament durant el mateix any.
2 Individus albirats en més d’un albirament en anys diferents.
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De tots els individus inclosos en els catàlegs de foto-identificació, la majoria han estat albirats en un
sola ocasió. Tanmateix, 6 individus de cap d’olla van ser albirats en dues sortides durant la mateixa
temporada. L’únic realbirament interanual en el cas del cap d’olla és el de l’individu Akasha (GG0006),
albirat per primera vegada a la primavera de l’any 2014 i que va aparèixer avarat mort en una platja
de Gavà el 22 d’agost de 2016. En el cas del dofí mular no es va produir cap realbirament durant una
mateixa temporada, però un total de sis individus han estat vistos en més d’una ocasió en anys
diferents (Figura 11).

Figura 12: Mostra la proporció de fotografies que tenien la qualitat suficient per a
passar a formar part dels catàlegs de foto-identificació del dofí mular i del cap d’olla
gris. Notis la quantitat de fotografies necessàries per a obtenir només pocs individus
catalogats.

A més a més de la comparació amb les fotografies del nostre catàleg, també estem col·laborant amb
la iniciativa coneguda com a CetIdMed. Es tracta d’una sèrie de catàlegs de foto-identificació de
diferents espècies en el que hi col·laboren diferents associacions i entitats del litoral Mediterrani de la
Península Ibèrica. Tot i que la majoria d’elles realitzen la seva recerca majoritàriament en aigües de
l’estret de Gibraltar i el mar d’Alboran, hem comparat els individus del nostre catàleg amb les
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fotografies incloses a la base de dades de CetIdMed, gràcies a la col·laboració dels voluntaris. Tenint
en compte les fotografies dels anys 2013 i 2014, només un individu de dofí mular, el TT0023 batejat
amb el nom de Dofina, ha estat identificat a la base de dades de CetIdMed, mentre que no hi ha cap
exemplar de cap d’olla del nostre catàleg que figuri en els catàlegs esmentats. Actualment estem duent
a terme la comparació de les fotografies preses durant les temporades 2015 i 2016.

CONCLUSIONS:
Durant la temporada 2015 es varen realitzar força menys sortides que en la resta de temporades degut
a problemes logístics de l’associació, fet que va comportar l’albirament d’un nombre inferior
d’espècies que en altres temporades. A més a més l’ús d’una metodologia i unes fitxes d’anotació
lleugerament diferents en la presa de dades durant les sortides d’albirament va comportar la falta de
dades en aspectes com la profunditat en que els diferents albiraments es van produir o el nombre
d’animals en cada un dels grups observats.
Amb l’objectiu de corregir aquesta manca d’informació, es va canviar la metodologia de treball i van
dissenyar noves fitxes de presa de dades durant les sortides per a la temporada 2016. El canvi es pot
valorar de forma molt positiva ja que ha permès un increment significatiu de l’enregistrament de dades,
que s’ha dut a terme de forma satisfactòria en més d’un 60% dels albiraments de totes les espècies
amb l’excepció del dofí mular.
La falta de dades pot haver alterat lleugerament els resultats obtinguts disminuint les diferències entre
espècies, en especial per a les temporades 2015 i 2016. Aquest fet pot, en última instància, haver
afectat la comparació amb temporades anteriors. És important doncs tenir en compte que a l’hora
d’analitzar els resultats, les conclusions que se’n puguin extreure podran estar lleugerament alterades
per la manca de dades.
Tot i això, analitzant amb deteniment la informació disponible tant per al 2015 com per al 2016 i el
conjunt dels dos anys, podríem dir que la distribució dels albiraments de les diferents espècies respecte
a la profunditat segueix un patró lleugerament diferent a l’observat durant les temporades 2013 i 2014,
segons el qual hi havia diferències significatives entre les diferents espècies pel que fa a la distribució
dels albiraments segons la seva profunditat [15]. En aquest sentit, vàrem veure que els albiraments de
dofí llistat i cap d’olla gris es distribuïen majoritàriament sobre el talús continental, tal i com ja s’ha vist
en altres regions del Mediterrani [14, 16, 17, 18]. A diferència d’altres anys però, en que els albiraments
de dofí mular havien quedat distribuïts en aigües menys profundes, més properes a la costa i sovint
lligades a la plataforma continental, en les temporades 2015 i 2016 alguns grups de dofí mular varen
ser observats en aigües amb profunditats superiors als 200 metres. Per últim, tal i com havíem vist en
els anys 2013 i 2014 el rorqual comú tenia una distribució una mica més variable, tot i que sovint lligada
a aigües de sobre la plataforma continental, però sense excloure aigües més profundes sobre el talús.
Com ja hem comentat, les dades obtingudes en els anys 2015 i 2016 semblen seguir aquest mateix
patró amb la excepció dels albiraments de dofí mular, que presenten una profunditat lleugerament
superior a la observada en altres temporades. Aquest fet es podria deure a que l’esforç d’observació
durant les temporades 2015 i sobretot 2016, va estar centrat sobretot en aigües més profundes dels
200 metres, ja que moltes de les sortides realitzades perseguien arribar a la zona dels canons
submarins del talús continental amb l’objectiu d’obtenir més informació sobre els grups de cap d’olla
gris.
Associació Cetàcea | Informe tècnic: Resultats provisionals del projecte fotoidentificació.

19

Considerant el conjunt de les dades de les quatre temporades, les diferències entre les espècies en
referència a la profunditat es fa més evident. En aquest sentit les dades suggereixen que les quatre
espècies es podrien separar en tres grups (Figura 11). El primer, amb una distribució més allunyada de
la costa i lligada al talús continental, inclouria el dofí llistat i el cap d’olla gris. El segon, amb una
distribució més propera a la costa i lligada a aigües de la plataforma continental, estaria format pel
dofí mular. El tercer, ocuparia aigües tant de la plataforma continental com del talús i estria format pel
rorqual comú.
A continuació passem a comentar amb més deteniment cada una de les espècies observades, tenint
en compte tant les dades obtingudes durant els anys 2015 i 2016 com tota la informació recollida des
de l’inici de l’estudi:

Cap d’olla gris (Grampus griseus):
Es tracta segurament de l’espècie amb un caràcter pelàgic més marcat, ja que es sol observar en
regions relacionades amb el talús continental, especialment aquelles lligades a canons submarins [14,
17]. Els albiraments enregistrats en els anys 2015 i 2016 per als que es van prendre dades de
profunditat, semblen confirmar aquest patró, ja que tots ells es va produir entre els 614 i els 824
metres de profunditat en àrees properes als canons submarins situats davant de les costes del Garraf,
i mai en aigües menys profundes. A més a més, les dades dels anys 2013 i 2014 reforcen el caràcter
pelàgic de l’espècie, fet que confirma que, tal i com passa en altres regions del Mediterrani [14, 17], el
cap d’olla gris és l’espècie amb una distribució més allunyada de la costa de les que s’han observat
durant el transcurs de l’estudi.
El nombre d’individus per grup observat en els albiraments de l’any 2015 és semblant al observat en
temporades anteriors i semblant al que s’ha observat en altres àrees del Mediterrani [14]. L’albirament
enregistrat el 2016 sembla no coincidir amb les dades d’anys anteriors o altres zones geogràfiques pel
que fa al nombre d’individus, però aquest fet es deu segurament a la curta durada de l’albirament, el
qual va ser interromput per la presència d’una embarcació de transport de passatgers de grans
dimensions.

Dofí llistat (Stenella coeruleoalba):
Com en el cas anterior, el dofí llistat també és una espècie amb una distribució més aviat allunyada de
la costa i se sol trobar en aigües de més de 800 metres de profunditat [16]. Els albiraments enregistrats
durant les temporades 2015 i 2016 semblen confirmar aquest extrem, ja que més de la meitat es van
produir en aigües més profundes de 400 metres, tal i com passa en altres zones del Mediterrani [16,
18, 19, 20]. Tot i això, el fet de que alguns albiraments s’han produït en aigües menys profundes podria
significar que la distribució de l’espècie en l’àrea d’estudi no estaria només restringida en aigües del
talús continental i més enllà. De fet, el conjunt de dades de les quatre temporades semblen confirmar
aquest extrem. Si bé és cert que la profunditat mitja és lleugerament superior als 500 metres, també
hi ha albiraments que s’han produït en aigües amb una profunditat inferior a 250 metres, fet que
denota la polivalència de l’espècie, tal i com s’ha observat en altres àrees del Mediterrani [16]. Cal
tenir en compte també que per raons logístiques les sortides d’albirament només s’endinsen fins a 15
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milles nàutiques de la costa, fet que podria determinar de forma significativa la mitja de profunditat
dels albiraments de l’espècie.
La mida dels grups observats durant les temporades 2015 i 2016 no difereix substancialment de la
mida observada en temporades anteriors, però si que és lleugerament inferior a la mida enregistrada
en estudis anteriors [10]. Aquestes diferències amb estudis anteriors poden ser degudes sobretot a la
distribució diferencial dels albiraments, els del present estudi situats generalment sobre aigües del
talús continental i els dels estudis anteriors en aigües més allunyades de la costa, fet que podria alterar
la composició dels grups.

Rorqual comú (Balaenoptera physalus):
De les quatre espècies vistes a l’àrea d’estudi, el rorqual comú és l’únic misticet que es pot observar
amb certa freqüència. Tots els albiraments s’han enregistrat exclusivament entre els mesos de març i
juny, fet que suggereix una presència estacional de l’espècie. Aquest fet ha estat suggerit per diferents
autors [2, 4, 9] i els nostres resultats semblen confirmar-ho.
Durant les temporades 2015 i 2016, la majoria d’albiraments de rorqual comú es van produir
albiraments en aigües menys profundes de 200 metres, mentre que en temporades anteriors, se’n van
enregistrar algun en aigües de fins a poc més de 1.000 metres de profunditat. La presència del rorqual
comú en aigües poc profundes contrasta amb el que s’ha observat en altres àrees del Mediterrani on
la profunditat mitja dels albiraments està situada més enllà dels 1.500 metres de profunditat [1, 21].
L’alimentació podria ser una possible explicació per a la presència d’aquesta espècie en profunditats
poc habituals. Tot i que nosaltres no hem enregistrat cap episodi d’alimentació en directa, el
comportament d’algun dels animals, movent-se en cercles enlloc de mostrar una moviment direccional
[22], fa pensar que l’espècie es podria alimentar en aigües del davant de la costa del Garraf. A més a
més, alguns estudis mostren el Mar Balear com una zona d’alimentació potencial per a l’espècie, en
especial durant els mesos de primavera, estiu i tardor [2]. A més de realitzar fotografies dels individus
per a estudis de foto-identificació, els esforços en properes campanyes s’hauran de destinar també a
intentar confirmar el comportament d’alimentació a la zona.
La mida del grup observada en les temporades 2015 i 2016 és molt semblant a la que ja s’havia observat
amb anterioritat i coincideix amb el que s’ha vist en altres àrees del Mediterrani [1].

Dofí mular (Tursiops truncatus):
De les quatre espècies observades, el dofí mular és la que es distribueix en aigües menys profundes.
La profunditat mitjana dels albiraments enregistrats durant les temporades 2105 i 2016 se situa al
voltant dels 300 metres, essent clarament superior a la observada durant les temporades anteriors (63
metres). Aquestes diferències poden estar provocades per la manca de dades de profunditat dels
albiraments enregistrats durant el 2015 i e 2016 o pel fet que l’esforç d’observació en moltes sortides
va estar centrat en els canyons submarins del talús continental. De totes formes, coincideixen amb el
que s’ha observat en altres àrees del Mediterrani [16, 23], on l’espècie es sol distribuir en aigües poc
profundes.
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La mida dels grups observats en els anys 2015 i 2016 difereix lleugerament de la observada en anys
anteriors però aquest fet es deu en primer lloc a l’albirament d’un grup format per uns 14 individus a
l’any 2015 i a la manca de dades, sobretot durant les sortides de l’any 2015. De totes formes, la mida
dels grups observada en el global de les temporades, no difereix gaire del que s’ha observat en altres
àrees del Mediterrani [7, 8].

Valoració de fotografies i creació de catàlegs de foto-identificació:
Durant les temporades 2015 i 2016 es van dur a terme la valoració de les fotografies de dofí mular i
cap d’olla gris preses durant els anys 2013 i 2014. Els criteris desenvolupats per a valorar la qualitat de
fotografies han demostrat ser efectius, rebaixant significativament el nombre de fotografies incloses
en els respectius catàlegs respecte a les que es van prendre durant les sortides, tot assegurant una
qualitat òptima per a la foto-identificació de totes aquelles fotos seleccionades. A més a més, la tasca
dels voluntaris en la seva valoració, no només ha esdevingut fonamental per a poder acabar de
confeccionar els catàlegs, sinó que el fet de que cada fotografia ha estat valorada per dos d’ells ha
augmentat la precisió i ha disminuït la subjectivitat del procés. Com que molts dels criteris de qualitat
tenien un fort component apreciatiu, més que no pas quantitatiu, la tasca de cada un dels voluntaris,
sobretot per a les primeres valoracions ha estat seguida, comentada i corregida en aquells casos en
que era necessari per un membre de l’equip de recerca. Aquest fet ha permès la unificació de criteris
i augmentar la precisió de les valoracions.
Gràcies a les fotografies realitzades durant els dos albiraments de cap d’olla gris de l’any 2014 vàrem
poder constatar que fins a 6 individus havien estat albirats en totes dues ocasions. Tot i que cap
exemplar de dofí mular va ser albirat en més d’una ocasió durant les temporades 2013 i 2014, durant
les temporades 2015 i 2016 si que hem fotografiat fins a 6 individus que ja havien estat albirats en anys
anteriors. Aquest fet suggereix que tant les comunitats de cap d’olla com les de dofí mular que es
poden veure en aigües de les costes del Garraf, hi vindrien de forma recurrent i fins i tot podrien
presentar cert grau de residència. De totes maneres, per poder confirmar aquests dos últims aspectes
es fa molt necessari continuar prenent fotografies de qualitat dels individus d’ambdues espècies en el
futur. A més a més, els catàlegs s’han mostrat útils en el reconeixement d’individus apareguts avarats
a la costa, com el cas d’Akasha, que aparegué avarat a l’estiu del 2016. Conseqüentment, creiem que
aquestes eines de recerca poden resultar molt útils per a entendre l’evolució de la composició de les
diferents comunitats de cetacis que habiten el litoral català central.
En aquest sentit, cal destacar que els transsectes utilitzats durant els anys 2013 i 2014 ens van servir
per a conèixer la distribució de les espècies a l’àrea d’estudi. Tanmateix, valorem positivament el canvi
en les rutes de navegació adoptat a partir de l’any 2015, ja que ens permet centrar els esforços en
l’obtenció de les dades necessàries per a estudiar les diferents espècies de cetacis.
El fet que un individu de dofí mular del nostre catàleg hagués estat vist anteriorment en zones properes
a l’estret de Gibraltar suggereix la possibilitat que l’àrea de distribució de l’espècie inclogui al menys
tot el litoral mediterrani de la península Ibèrica. Tot i això, és necessari seguir realitzant la comparació
de fotografies entre els diferents catàlegs per veure si es tracta d’un cas aïllat o si efectivament els
individus que freqüenten les costes del Garraf poden també freqüentar àrees tant allunyades com les
esmentades anteriorment.
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UNA MIRADA AL FUTUR:
El projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins al litoral català ha estat sempre vist com un estudi a llarg
termini per a conèixer millor les comunitats de cetacis que freqüenten el litoral català central. En
aquest sentit, els presents resultats serveixen per a donar conèixer la feina realitzada fins ara, però
també per a mostrar quins són els aspectes que cal potenciar de cara al futur.
Considerem que les dues últimes temporades han servit per a desenvolupar una metodologia i eines
de treball que s’adeqüen al tipus d’estudi que estem realitzant. Aquestes ens permetran, no només
anar obtenint un millor coneixement sobre la distribució de les diferents espècies de cetacis en l’àrea
d’estudi, sinó que també, mitjançant el desenvolupament dels catàlegs de foto-identificació, podrem
millorar el coneixement que tenim sobre el seu grau de residència en aquesta zona. A més a més, tal i
com demostren els casos de l’individu de dofí mular Dofina (TT0023) i del cap d’olla Akasha (GG0006),
la col·laboració entre entitats o entre entitats i institucions, pot ser molt útil per a fer un seguiment
més exhaustiu de les comunitats de cetacis de les nostres costes.
De cara a la temporada 2017, ens plantegem continuar realitzant sortides de foto-identificació de
cetacis amb l’objectiu d’obtenir més fotografies i informació de les espècies que visiten l’àrea d’estudi.
A més a més, també començarem a desenvolupar un catàleg de foto-identificació amb les fotografies
de rorqual comú que hem anat obtenint en anys anteriors i amb les que esperem realitzar durant
aquesta temporada. Tot i tractar-se d’una espècie que apareix només de forma ocasional a les nostres
costes durant la seva migració cap i des de les seves àrees d’alimentació en el Mediterrani, considerem
que realitzar-ne un catàleg de foto-identificació pot permetre, per una banda millorar el coneixement
sobre els individus albirats a la zona. Per altre costat, pot aportar informació sobre patrons migratoris
de l’espècie si es comparen les fotografies obtingudes amb altres fotografies realitzades en altres àrees.
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Figura A1: Albiraments de les diferents espècies de cetacis observades en les diferent temporades. Notis el baix nombre d’albiraments de la
temporada 2015, produït per la disminució en el nombre de sortides.

ANNEX 1: ALBIRAMENTS PER ANYS I PER ESPÈCIES
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Figura A2: Mostra els albiraments observats durant el Projecte foto-identificació separats per espècies i anys. Notis la distribució diferencial dels
albiraments de cada una de les espècies observades.

