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SOBRE CETÀCEA

L’Associació Cetàcea, sempre compromesa amb la protecció, divulgació i 
estudi de l’entorn marí, va començar a finals de l’any 2012 a realitzar estudis 
sobre el rorqual comú (Balaenoptera physalus) a la costa catalana. Durant 
el transcurs de la primera temporada de l’estudi es van poder albirar altres 
espècies de cetacis residents al Mediterrani. Es va decidir ampliar les 
espècies estudiades, sense deixar de banda el rorqual comú, 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 (en 
endavant: projecte Foto-Identificació). Cal afegir que aquest estudi ha 
comptat amb l’autorització del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic des del 2018. 

Des dels seus inicis, l’Associació Cetàcea sempre ha apostat per la protecció 
de l’entorn marí mitjançant la col·laboració ciutadana, i ha intentat 
desenvolupar projectes i eines que estiguin enfocades a assolir aquests 
objectius. En aquest sentit, més recentment es van crear dos projectes 
vinculats a la participació de persones externes a l’associació: El projecte 
Amics del Mar, iniciat el 2018 i el projecte Ulls al mar creat el 2019. Es pretén, 
amb aquests dos projectes, donar resposta a la dinàmica positiva mostrada 
per la societat catalana a favor de la conscienciació sobre la fauna en 
general, i fer partícep a la població. D’aquesta manera, poden notificar i 
informar dels diferents albiraments que puguin presenciar com a usuaris 
del mar. 

A l’any 2020 es va iniciar el projecte Plomes al Mar i durant el 2021 s’ha anat 
consolidant. Aquest projecte té com a objectiu principal obtenir el major 
nombre de dades possibles de les diferents espècies d’aus, residents o 
migratòries que trobem presents al llarg de tot l’any a les costes del Garraf. 
La intenció és poder conèixer quines espècies es poden observar, quines 
són la seva abundància i distribució i en quins moments les podem trobar, 
ja que també és una zona important d’hivernada d’algunes espècies.

En els darrers anys l’Associació Cetàcea ha publicat anualment un informe 
tècnic, tots ells  es troben disponibles a la nostra web i recullen la descripció 
i els resultats dels projectes duts a terme per la nostra entitat. Aquest 
informe, recull informació i resultats dels diferents projectes que es troben 
en marxa, i resultats obtinguts amb la col·laboració i l’intercanvi de dades 
amb diferents entitats del Mediterrani occidental com ara, MIRACETI, ANSE, 
Noa18Nusos, Tursiops, Tethys, Edmaktub i Delfini del Ponente.
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ÀREA D’ESTUDI

La costa catalana està caracteritzada per una plataforma continental 
d’extensió variable, que com passa al llarg del Mediterrani nord-occidental, 
està interrompuda per la presència d’una sèrie de canyons submarins[1,2]. 

Aquestes valls submergides i profundes ocupen gairebé el 50% del vessant 
continental[3], i han estat considerades durant molt de temps com a zones 
importants per la vida marina[4,5]. Al litoral català central (des del Baix 
Llobregat al Baix Penedès), la plataforma continental és bastant estreta en 
comparació amb la resta del litoral català, assolint una amplada d’entre 15 i 
25 km[1], i són diversos els canyons submarins que la interrompen[2].

L’Àrea d’estudi s’estén des del municipi de Gavà (Baix Llobregat) fins a 
Calafell (Baix Penedès), i s’estén formant un semicercle des del port del 
Garraf amb un radi de 25 milles nàutiques, amb una extensió aproximada 
de 3.700 km2. L’àrea està caracteritzada per una plataforma continental 
relativament estreta, d’entre 10 i 15 km d’amplada, seguida per un talús 
continental on destaca la presència de quatre canyons submarins 
(Figura 1). Aquesta orografia diversa crea hàbitats diferenciats on s’espera 
trobar diferents espècies de cetacis, tal com ocorre a altres indrets del 
Mediterrani[6,7]. A més, hi ha dues àrees protegides, incloses dins de la Xarxa 
Natura 2000, que cobreixen bona part de la plataforma continental (Figura 1). 
En aquest sentit, l’àrea més propera al talús queda protegida per una Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA ES0000513) anomenada Espai 
Marí del Baix Llobregat-Garraf que dóna protecció a 22 espècies d’aus 
marines. Per altra banda, l’àrea situada més a prop de la costa, anomenada 
Costes del Garraf, està reconeguda com a Zona d’Especial Conservació 
(ZEC ES5110020) i confereix protecció a 15 espècies d’aus marines, al 
dofí mular (Tursiops truncatus) i a la tortuga careta (Caretta caretta). 
Aquestes zones resulten força rellevants per l’alimentació, durant el període 
reproductor, d’un gran nombre d’ocells marins[8]. Per últim, les parts 
més profundes dels canyons submarins es troben dins de l’Àrea Marina 
Protegida proposada com a ZEPIM del Corredor de migració de Cetacis 
del Mediterrani[9].

Figura 1: Àrea d’estudi on s’han 
desenvolupat els projecte Foto-

Identificació i Plomes al Mar. Al mapa 
de la dreta es mostra la localització dels 

canyons submarins i de les diferents 
àrees protegides.
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Dofins i balenes a la costa del Garraf

PROJECTE FOTO-ID
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Projecte Foto-id

INTRODUCCIÓ El mar Mediterrani és un mar semi-tancat amb unes dinàmiques 
oceanogràfiques i climàtiques que li confereixen una naturalesa 
oligotròfica[10,11]. 

Aquestes característiques l’han convertit en una de les principals regions a 
nivell mundial pel que fa a la biodiversitat, allotjant més de 17.000 espècies 
marines (un 7% de la biodiversitat marina del món)[12,13]. Per altra banda, 
el Mar Mediterrani ha estat rodejat per civilitzacions des de fa més de 
2.000 anys, les activitats de les quals han causat i continuen causant en 
l’actualitat un impacte considerable. Entre les conseqüències directes i 
indirectes s’hi compten entre d’altres, la pèrdua i degradació dels hàbitats, 
la sobreexplotació pesquera, l’extracció de recursos, la contaminació i el 
canvi climàtic, que d’una manera o d’una altra afecten a una gran varietat 
de grups taxonòmics[12,14]. A més a més, la naturalesa acumulativa dels 
efectes de les activitats humanes afecten de manera determinant les 
espècies marines, especialment els depredadors superiors[15,16]. Així, els 
depredadors superiors, com ara els cetacis, poden esdevenir indicadors 
de l’estat de salut dels ecosistemes[15] i els estudis que es centren en 
aquestes espècies, esdevenir fonamentals per la seva conservació i la dels 
ecosistemes en els que viuen. 

Al Mediterrani hi ha vuit espècies de cetacis que es poden considerar 
residents: el rorqual comú (Balaenoptera physalus), el dofí ratllat 
(Stenella coeruleoalba), el dofí mular (Tursiops truncatus), el cap d’olla 
gris (Grampus griseus), el zífid de Cuvier (Ziphius cavirostris), el catxalot 
(Physeter macrocephalus), el dofí comú (Delphinus delphis) i el cap d’olla 
negre (Globicephala melas)[11]. 

Les quatre primeres es poden veure de forma habitual a la costa del 
Garraf, mentre que els albiraments de zífid de Cuvier, catxalot i dofí 
comú es produeixen de forma més esporàdica. Totes elles, conviuen a la 
zona amb diferents activitats humanes com ara la pesca professional, la 
pesca recreativa, el tràfic marítim i la nàutica recreativa. Així, la recollida 
sistemàtica de dades sobre la presència d’aquestes espècies i les activitats 
humanes ofereix una oportunitat única per entendre la seva distribució, les 
seves dinàmiques poblacionals i com aquestes es veuen afectades per les 
activitats humanes, i pren especial importància en una zona com la costa 
catalana, on hi ha una manca històrica d’estudis centrats a caracteritzar les 
espècies de cetacis que s’hi troben[17].
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Tot i que a l’àrea d’estudi s’hi han albirat fins a 8 espècies de cetacis de 
forma més o menys regular, en aquest document es presenten només 
aquelles que es veuen de forma més freqüent:

 » Dofí ratllat: És el cetaci més abundant del mar Mediterrani, amb una 
població estimada que superaria els 400.000 individus (95% CI = 338.680 
- 566.543)[18]. Seria més abundant a la conca oest del Mediterrani[18] 
i a la costa del Garraf la solem trobar sobretot en aigües del talús 
continental[19,20,21,22].

 » Dofí mular: És el cetaci més costaner que es pot veure a la costa del 
Garraf, distribuint-se sobretot per la plataforma continental i el seu 
marge[19,20,21,22]. La població al Mediterrani s’estima al voltant dels 60.000 
individus (95% CI = 45.514 - 88.310) i estaria distribuït àmpliament per 
tota la conca[18].

 » Rorqual comú: És l’únic misticet que es pot veure de forma regular al 
Mediterrani, sobretot a la seva conca oest[18,23]. Estudis recents estimen 
la seva població al voltant dels 2.000 individus (95% CI = 918 - 2.892)[18]. 
Gràcies a l’ús d’estudis genètics, de seguiment per satèl·lit i acústics, 
s’ha pogut determinar que la població Mediterrània està diferenciada 
genèticament de l’Atlàntica, i que al Mediterrani hi conviuen individus 
d’ambdues poblacions[23]. A la costa del Garraf se sol veure durant els 
mesos de finals d’hivern i primavera.

 » Cap d’olla gris: És un dels cetacis més desconeguts del Mediterrani, tot 
i que es creu que estaria distribuit sobretot per la conca oest[18]. Estudis 
recents n’han estimat l’abundància al voltant dels 26.000 individus 
(95% CI = 14.951 - 45.751)[18]. A la costa del Garraf, com a altres àrees 
del Mediterrani, se’l sol veure a la zona del talús continental, sobretot 
associat a canyons submarins[19,20,21,22].

A més d’aquestes quatre espècies, n’hi ha dues més que s’observen de 
forma més esporàdica. Es tracta del zífid de Cuvier i del catxalot. Ambdues 
són espècies que acostumen a realitzar immersions bastant llargues i 
profundes i que es solen veure associades a les parts més profundes dels 
canyons submarins.

Projecte Foto-id

ESPÈCIES 
ESTUDIADES
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Projecte Foto-id

OBJECTIUS Des dels seus inicis, a la primavera del 2013 i sobretot a partir de 2014, el 
Projecte Foto-Identificació ha estat concebut com un estudi a llarg termini 
per obtenir informació sobre la presència de cetacis a la costa catalana 
central sud, en especial a l’àrea del Garraf. Amb els anys s’ha convertit en 
l’únic estudi que recull dades sobre cetacis de forma sistemàtica i al llarg de 
l’any a la costa catalana, donant resposta així a la manca de dades prèvia al 
seu inici. Els principals objectius són:

1. Científic: Caracteritzar la distribució, abundància i dinàmiques 
poblacionals de les diferents espècies de cetacis. 

2. De col·laboració: Establir ponts de diàleg i col·laboració amb altres 
entitats que estudien les mateixes espècies en altres regions del 
Mediterrani, per compartir i comparar les dades obtingudes a fi de tenir 
una visió més global sobre els aspectes esmentats anteriorment.

3. De conscienciació: Conscienciar i sensibilitzar al públic en general sobre 
la necessitat de conservar l’entorn marí i les espècies que hi habiten 
i fer públics els nostres resultats amb la comunitat científica i amb la 
població general.

A més a més, aquest 2021 s’ha establert l’objectiu de registrar la presència 
d’embarcacions de diferents tipus per obtenir un millor coneixement de 
la distribució de les activitats pesqueres, el trànsit marítim i la nàutica 
recreativa.

Recollida de dades

La recollida de dades s’ha dut a terme mitjançant sortides de mostreig 
dissenyades específicament per recollir dades sobre cetacis, activitats 
humanes i aus marines, com s’ha vingut fent des de 2013. S’ha comptat 
sempre amb la presència d’un mínim de 2 persones investigadores a bord, 
intentant ampliar el nombre a 3, sempre que ha estat possible. Les jornades 
de mostreig s’han dut a terme des d’embarcacions diferents en funció de 
la disponibilitat, però totes elles d’entre 11 i 12 metres d’eslora i una alçada 
d’observació d’entre 2 i 3 metres sobre el nivell del mar. S’ha prioritzat la 
navegació a motor, per facilitar la maniobrabilitat en cas d’albirament de 
cetacis. La navegació s’ha dut a terme respectant les directrius marcades 
pel Reial Decret 1727/2007[24] pel qual s’estableixen les mesures de protecció 
de cetacis. A més, el projecte ha comptat amb l’autorització administrativa 
DGBBD/BDM/AUTSPP/08/2021 del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic. 

S’ha intentat realitzar un esforç de mostreig homogeni, tant des d’un punt 
de vista espacial com temporal. En aquest sentit, s’han intentat realitzar 
el mateix nombre de sortides de mostreig cada mes, sempre que les 
restriccions derivades de la SARS-CoV-2 i la meteorologia ho han permès. 
Amb la finalitat de realitzar un esforç espacial homogeni, s’han dissenyat 
uns transsectes amb una banda efectiva de mostreig d’una milla nàutica a 
cada costat de l’embarcació. 

Projecte Foto-id

MATERIALS I 
MÈTODES
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Per poder enregistrar totes les dades, l’equip de Cetàcea ha estat equipat 
amb un GPS portàtil, 4 tipus diferents de fitxes d’anotació, prismàtics i 
càmeres réflex i mirrorless amb objectius de distància focal d’entre 50 i 650 
mm. Al llarg de les sortides de mostreig s’han pres dades ambientals i de 
presència de diferents tipus d’embarcacions i activitats humanes cada 30 
minuts. 

Al detectar un grup de cetacis s’ha aturat l’esforç d’observació, s’ha 
abandonat el transsecte i s’ha maniobrat l’embarcació cap al grup de 
cetacis. Amb un GPS portàtil s’ha enregistrat la ubicació exacte de 
l’albirament, s’ha identificat l’espècie i s’ha procedit a agafar informació 
referent a la composició del grup, la presència d’embarcacions i al 
comportament general del grup[27,28]. 

En el cas dels petits odontocets, el comportament s’ha registrat  utilitzant 
el mostreig 1-0 per documentar la presència o no d’esdeveniments de 
comportament concrets i s’ha determinat l’activitat predominant del grup 
en intervals de 15 minuts, mentre que en el cas del rorqual, el catxalot i el 
zífid de Cuvier s’ha realitzat un mostreig continu[27]. 

Per aquelles espècies objectes de foto-identificació s’ha romangut el temps 
necessari per assegurar l’obtenció de fotografies de tots els individus del 
grup[29]. 

La profunditat en el lloc de l’albirament s’ha obtingut a partir d’una imatge 
trama de batimetria de 15 segons d’arc de resolució de la Carta Batimètrica 
General dels Oceans[30] utilitzant el programa QGIS 3.16[31].

Figura 2 Esquerra: 
Mostra els transsectes dissenyats per 

recórrer les 12 primeres milles.

Dreta: Mostra els quatre transsectes 
dissenyats específicament per recórrer 

cadascun dels canyons submarins.

Projecte Foto-id · Materials i mètodes

Les primeres 12 milles dels transsectes s’han dut a terme seguint un rumb 
recte (entre els 100° i els 230° en intervals de 5°) des del port, que només s’ha 
abandonat en el cas d’albirar cetacis (Figura 2 Esquerre). A més, aquest any 
s’han dissenyat quatre transsectes que han permès mostrejar cadascun 
dels canyons submarins de l’àrea d’estudi (Figura 2 Dreta). Per assegurar la 
homogeneïtat en la distribució espacial de l’esforç, s’ha fet un seguiment 
periòdic de les zones mostrejades a partir de la posició de l’embarcació 
enregistrada cada 20 minuts[25,26]. 
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Anàlisi de dades

S’han utilitzat diferents mètodes i eines per analitzar les dades recollides. 
Aquests es detallen a continuació:

 » Anàlisi de profunditat i mida de grup:

Per veure si hi havia diferències significatives en les profunditats a les 
que s’havien albirat les diferents espècies o en la mida dels grups albirats 
respecte els anys anteriors, s’han utilitzat tests paramètrics (ANOVA) i 
no paràmetrics (Kruskal-Wallis) d’anàlisi de la variança. En el cas de la 
profunditat s’han utilitzat test no paramètrics d’anàlisi de la variança 
(Kruskal-Wallis i test de Dunn) per veure si hi havia diferències significatives 
entre espècies. A més, pel cap d’olla s’han utilitzat un test no paramètrics 
(Kruskal-Wallis) d’anàlisi de la variança per saber si hi havia diferències 
significatives entre la mida dels grups albirats els últims 2 anys i la mida 
dels grups albirats en el conjunt de temporades anteriors.

 » Anàlisi de l’esforç i de distribució:

S’entén per esforç d’observació la distància recorreguda o el temps 
transcorregut en la cerca activa de cetacis[25] i aquest és indispensable quan 
es vol determinar la distribució o ús de l’habitat d’aquestes espècies[25,32]. 
L’esforç d’observació realitzat s’ha calculat a partir de la posició de 
l’embarcació cada 20 minuts des de l’inici de la sortida (que anomenarem 
“punts d’esforç”). Les coordenades de cada punt d’esforç s’han obtingut 
a partir del recorregut enregistrat amb el GPS. Només s’han tingut en 
compte aquells punts d’esforç durant els quals hi havia cerca activa de 
cetacis (no s’estava produint cap albirament) i les condicions del mar eren 
adequades (Douglas < 3 i en absència de boira o pluja). 

S’ha utilitzat QGIS 3.16 per generar una graella de cel·les hexagonals amb un 
radi d’una milla nàutica (1.852 metres) i una àrea d’uns 9 km2

[33]. Per analitzar 
l’esforç d’observació s’ha comptat el nombre de punts d’esforç en cada una 
de les cel·les de la graella. 

Les coordenades dels albiraments que s’han produït en condicions 
adequades d’esforç, s’han utilitzat per comptar el nombre d’albiraments de 
cada espècie per cada cel·la de la graella. El nombre d’albiraments de cada 
cel·la (NAlb) s’ha dividit pel nombre de punts d’esforç (PEsf) per obtenir el 
nombre d’Albiraments per Unitat d’Esforç (APUE)[34]:

APUE = NAlb/PEsf

Per veure si hi havia correlació entre l’esforç realitzat i el nombre 
d’albiraments en una cel·la determinada s’ha utilitzat el coeficient de 
correlació d’Spearman (ρ). Aquest mètode ha servit per saber quin era el 
nombre de punts d’esforç mínim per cel·la per assegurar que aquestes 
dues variables eren independents (p<0,05), que ha estat de tres en el cas 
del rorqual comú, zero en el cas del dofí comú, el cap d’olla gris i el zífid 
de Cuvier, dos en el cas del dofí ratllat i cinc en el cas del dofí mular. Amb 
aquesta informació s’han realitzat els mapes de distribució de les diferents 
espècies.

Projecte Foto-id · Materials i mètodes
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 » Anàlisi de Foto-identificació

La foto-identificació és una tècnica de marcatge i recaptura que utilitza 
marques naturals que compleixen una sèrie de característiques per poder 
identificar els individus al llarg del temps mitjançant fotografies[29,35]. S’ha 
utilitzat aquesta tècnica per estudiar les poblacions de rorqual comú, cap 
d’olla gris, dofí comú i dofí mular. S’ha utilitzat una metodologia que ha 
permès, per un costat, assegurar que es tenen en compte tots els individus 
fotografiats i per l’altre que es seleccionen les millors fotos. S’han seguit tres 
passos:

1. Classificació: En primer lloc s’han seleccionat i agrupat totes les 
fotografies realitzades per cada individu de l’albirament, creant una 
carpeta per individu. Sempre que ha estat possible, les fotografies de les 
cries s’han classificat associades amb les fotografies de l’individu adult 
amb el qual han estat fotografiats més sovint.

2. Identificació: Un cop totes les fotografies d’un individu han estat 
classificades, s’ha escollit la millor fotografia de cada costat, que 
mostrava les característiques distintives d’aquell individu i s’ha assignat 
un codi provisional a cada individu de l’albirament.

3. Comparació: Posteriorment, s’ha comparat les millors fotografies de 
cada individu amb les millors fotografies dels albiraments anteriors de 
la mateixa temporada i amb el catàleg de foto-identificació. En el cas 
d’individus vistos anteriorment, se’ls hi ha assignat el codi corresponent. 
En el cas d’individus que no s’havien vist anteriorment, se’ls hi ha 
assignat un codi nou.

Informació general

Tot i que les restriccions derivades de la pandèmia del SARS-CoV-2 que van 
impedir reprendre l’activitat a les primeres setmanes de l’any, al llarg de la 
temporada 2021 s’han pogut realitzar sortides de mostreig des de principis 
de febrer fins a mitjans de desembre. 

Tot i que s’ha intentat fer-ne un nombre semblant cada mes, l’estat de la 
mar i les condicions meteorològiques adverses han comportat la realització 
de menys sortides en mesos determinats (Taula 1). En aquest sentit, els 
mesos de primavera han inclòs gairebé el doble de sortides que la resta de 
temporades. En total s’han realitzat 54 sortides de mostreig, la majoria des 
del Port del Garraf (50), tot i que puntualment s’ha sortit des dels ports de 
Sitges (1) i Vilanova i la Geltrú (3). 

Això ha suposat un temps de navegació total de 505 hores, recorrent 
una distància de 4.737 quilòmetres. D’aquestes 54 sortides, quatre 
han estat destinades a mostrejar la totalitat de cadascun dels canyons 
submarins. Es tracta de sortides que estan determinades per les condicions 
meteorològiques i de l’estat del mar. Tot i que la idea era mostrejar un 
canyó cada mes, les condicions no han estat prou adequades per fer-ho 
possible.

Projecte Foto-id

RESULTATS I 
CONCLUSIONS

Projecte Foto-id · Materials i mètodes
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Època Sortides Temps Navegació (H) Distància Recorreguda (Km)

Hivern 10 (19%) 89,3 825

Primavera 21 204,98 1.938

Estiu 12 (22%) 108,43 988

Tardor 11 (20%) 102,22 985

Total 54 505 4.737

Temporada Sortides Temps Navegació (H) Distància Recorreguda (Km)

2013 9 51 550

2014 18 121 1.215

2015 5 - 137

2016 15 89 754

2017 25 194 1.561

2018 21 169 1.513

2019 22 189 1.733

2020 22 203 1.787

2021 54 505 4.737

Mes Sortides Temps Navegació (H) Distància Recorreguda (Km)

Gener 0 0,00 0

Febrer 5 42,60 400

Març 5 46,70 425

Abril 6 58,28 582

Maig 6 57,32 555

Juny 9 89,38 801

Juliol 7 63,57 587

Agost 3 25,97 234

Septembre 2 18,90 168

Octubre 5 47,40 441

Novembre 2 17,80 176

Desembre 4 37,02 369

Total 54 504,93 4.737

Taula 1: 
Resum de les sortides 

realitzades, el temps de 
navegació i la distància 

recorreguda durant el 2021 
per èpoques de l’any i per 

mesos.

Taula 2: 
Comparació del nombre de sortides, 

temps de navegació i distància 
recorreguda entre les diferents 
temporades del Projecte Foto-

Identificació.

Si ho comparem amb anys anteriors, la temporada 2021 ha estat marcada 
per un clar augment del nombre de sortides de mostreig, que ha conduit 
també a un nombre d’albiraments més gran (Taula 2, Figura 3). Aquest 
increment ha estat degut sobretot a la realització de sortides de mostreig 
entre setmana, fet que ha permès realitzar un mostreig més sostingut al 
llarg de l’any. 

Projecte Foto-id · Resultats i conclusions
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Figura 3: 
Comparació del nombre de sortides, 

temps de navegació i distància 
recorreguda entre totes les temporades 

del projecte.

Al llarg de les sortides de mostreig s’han realitzat un total de 174 
albiraments de fins a sis espècies de cetacis (Taula 3, Figura 4), que s’han 
documentat en totes les estacions de l’any. El temps transcorregut en 
presència de cetacis ha estat de 75,28 hores, que representa un 14,9% del 
temps de navegació. L’espècie observada en més ocasions (113) ha estat 
el dofí ratllat, seguida de lluny pel rorqual comú (24), el dofí mular (16) i el 
cap d’olla gris (10). El dofí comú (2) i el zífid de Cuvier (3) han estat albirats 
de forma més puntual. Aquesta proporció d’albiraments és equiparable a 
temporades anteriors (Taula 3 i Figura 4).

Any RC DC CO CA DR DM ZC NI Total

2013 2 0 0 0 5 4 0 0 11

2014 8 0 2 0 17 4 0 0 31

2015 0 0 1 0 3 1 0 0 5

2016 10 0 1 0 9 3 0 0 23

2017 5 2 1 4 28 11 0 1 52

2018 2 0 2 2 18 8 0 0 32

2019 1 0 7 1 39 10 1 0 59

2020 2 0 5 0 30 6 3 3 49

2021 24 2 10 0 113 16 3 6 174

Total 54 4 29 7 262 63 7 10 436

Taula 3: Resum dels albiraments de les diferents espècies documentats en cada temporada del projecte. Les abreviacions es 
poden llegir com: RC: Rorqual comú, DC: Dofí comú; CO: Cap d’olla gris, CA: Catxalot; DR: Dofí ratllat, DM: Dofí mular; ZC: Zífid 
de Cuvier i NI: No identificat.

Figura 4: Nombre d’albiraments de 
cada espècie documentat en aquesta 

temporada. Les abreviacions es poden 
llegir com: RC: Rorqual comú, DC: 

Dofí comú, CO: Cap d’olla gris, NI: No 
identificat, DR: Dofí ratllat, DM: Dofí 

mular, ZC: Zífid de Cuvier.

Projecte Foto-id · Resultats i conclusions
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Mida dels grups

La mida mitjana dels grups de les diferents espècies d’enguany no presenta 
diferències significatives amb la mitjana dels grups documentada en el 
conjunt de temporades anteriors (Taula 4 i Figura 5). Així, les espècies amb 
grups més nombrosos de mitjana serien el cap d’olla gris (23) i el dofí ratllat 
(21), mentre que les espècies de mida més gran, com el rorqual (2) i el zífid 
de Cuvier (2), tindrien grups més reduïts.

TEMPORADES 2013 - 2020

Espècie Núm. total 
albiraments Min Max Mitjana DE

RC 25 1 3 2 1

CO 18 1 65 13 15

DR 144 1 100 12 15

DM 45 1 30 9 7

ZC 4 1 3 2 1

TEMPORADA 2021

Espècie Núm. total 
albiraments Min Max Mitjana DE

RC 23 1 5 2 1

CO 10 2 60 23 10

DR 113 1 180 21 36

DM 16 1 18 9 6

ZC 3 1 2 2 1

Taula 4: 
Mida mitjana dels grups de les 

diferents espècies documentada a 
la temporada 2021 i en el conjunt de 

temporades anteriors (2013 – 2020). Les 
abreviacions es poden llegir com: RC: 

Rorqual comú, CO: Cap d’olla, DR: Dofí 
ratllat, DM: Dofí mular, 

ZC: Zífid de Cuvier.

Figura 5: Diagrama de caixes on 
es mostra que no hi ha diferències 

significatives entre la mida mitjana 
dels grups documentada aquesta 

temporada amb la documentada en el 
conjunt de temporades anteriors. 

Projecte Foto-id · Resultats i conclusions
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Albiraments en relació amb la profunditat

Pel que fa a la profunditat de les aigües en les que s’han produït els 
albiraments, no s’han trobat diferències significatives amb el que es va 
poder observar en temporades anteriors (Taula 5, Figura 6). Comparant les 
espècies albirades el 2021 entre si, només la profunditat de les aigües dels 
albiraments de dofí mular és significativament diferent de la registrada per 
qualsevol de les altres espècies (Taula 5). En concret, els albiraments del 
dofí mular s’han produït en aigües menys profundes, localitzades sobre la 
plataforma continental.

TEMPORADES 2013 - 2020

Espècie Núm. total 
albiraments Min Max Mitjana DE

RC 27 58 1.272 438 353

CO 19 454 1.204 865 222

DR 147 96 1.439 719 326

DM 46 18 732 176 191

ZC 4 740 1.468 1.149 311

TEMPORADA 2021

Espècie Núm. total 
albiraments Min Max Mitjana DE

RC 24 45 1.500 651 442

CO 10 553 1.136 855 205

DR 113 123 1.560 690 315

DM 16 15 386 99 119

ZC 3 933 1.500 636 551

Figura 6: Esquerra: 
Diagrama de caixes on es mostra que 
hi ha diferències significatives pel que 

fa a la profunditat mitjana de les aigües 
a les ubicacions on s’han documentat 
els albiraments de dofí mular i la resta 

d’espècies. 

Dreta: Diagrama de caixes que mostra 
que no hi ha diferències significatives 
pel que fa a la profunditat mitjana de 

les aigües a les ubicacions on s’han 
documentat els albiraments de les 

diferents espècies entre aquest any i el 
conjunt de temporades anteriors. 

Les abreviacions es poden llegir com: 
RC: Rorqual comú, DC: Dofí comú. DR: 

Dofí ratllat, DM: Dofí mular 
i ZC: Zífid de Cuvier.

Projecte Foto-id · Resultats i conclusions

Taula 5: 
Profunditat mitjana de les aigües on 
s’han produït els albiraments de les 
diferents espècies documentada a 

la temporada 2021 i en el conjunt de 
temporades anteriors (2013 – 2020). 

Les abreviacions es poden llegir com: 
RC: Rorqual comú, CO: Cap d’olla, DR: 

Dofí ratllat, DM: Dofí mular, 
ZC: Zífid de Cuvier.
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Distribució de l’esforç de mostreig i albiraments

Aquesta temporada s’ha apostat per augmentar el nombre de sortides i 
assolir d’aquesta manera un mostreig continu i recurrent. Degut a la pròpia 
naturalesa de les sortides de mostreig, que en gran part s’han realitzat des 
del port del Garraf, algunes àrees han estat mostrejades més que altres 
(Figura 7). Entre les àrees més mostrejades s’hi troben aquelles zones més 
properes al port del Garraf i de la plataforma continental, i entre les que ho 
han estat menys s’hi troben aquelles àrees més allunyades.

Figura 7: Distribució de l’esforç de 
mostreig realitzat durant la temporada 
2021. El color de cada cel·la representa 

el nombre de punts d’esforç comptats.

Projecte Foto-id · Resultats i conclusions



21

Els 174 albiraments de cetacis documentats aquesta temporada s’han 
distribuït de forma diferent en funció de l’espècie des d’un punt de vista 
espacial (Figura 8). Per exemple, els albiraments de rorqual comú, dofí 
ratllat o cap d’olla gris, han estat documentats sobretot a la zona del 
talús continental. En contrast, els albiraments de dofí mular, han estat 
documentats en la seva majoria en aigües de la plataforma continental. 
L’única espècie associada exclusivament amb aquelles àrees més 
escarpades dels canyons ha estat el zífid de Cuvier.

Figura 8: Distribució dels albiraments 
documentats durant l’any 2021.

Projecte Foto-id · Resultats i conclusions
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Projecte Foto-id

FITXES D’ESPÈCIES

FOTO - IDENTIFICACIÓ

Total Individus 
fotografiats

Total individus 
identificats

Total individus 
nous

Total individus 
realbirats

Total individus 
albirats més 

d’un cop el 2021

31 29 27 2 6

Rorqual comú

La 2021 ha estat la temporada amb més albiraments de rorqual registrats 
des de l’inici del projecte Foto-identificació. L’espècie semblaria mostrar 
una preferència per la zona del talús continental. Cal destacar l’alta densitat 
de rorquals detectada el mes d’abril, durant el qual es van poder observar 
diferents agregacions de 6 o 7 individus en comportament d’alimentació 
en dies diferents. Un 20% dels individus foto-identificats s’han vist en més 
d’una ocasió durant els mesos que l’espècie ha estat present, la majoria 
dels realbiraments essent durant el mateix dia o pocs dies després. Aquests 
fets suggereixen que la costa del Garraf és una àrea important per l’espècie, 
sobretot en els mesos de primavera. 

 » Nombre 
d’albiraments: 24

 » Mida mitjana 
del grup: 2

 » Profunditat 
mitjana: 651 m

Figura 9: Distribució en funció de 
l’esforç pel rorqual comú al 2021.

Taula 6: Resultats de l'anàlisis de foto-
identificació pel rorqual comú.
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FOTO - IDENTIFICACIÓ

Total Individus 
fotografiats

Total individus 
identificats

Total individus 
nous

Total individus 
realbirats

Total individus 
albirats més 

d’un cop el 2021

8 8 (adults) 8 (adults) 0 0

Dofí comú

El dofí comú és una espècie poc habitual a la zona d’estudi. De fet, la 
temporada 2021 es van documentar el segon i tercer albirament des 
de l’inici del projecte. Semblaria que es distribuiria per aigües del talús 
continental, contràriament al que s’ha vist en altres àrees del Mediterrani 
occidental[36], tot i que caldrien més albiraments per poder-ho confirmar. 
Un dels dos grups albirats aquesta temporada se’l va veure associat a un 
grup de dofins ratllats, fet que és habitual en aquesta espècie[37]. Cap dels 
individus albirats havia estat documentat anteriorment per l’Associació 
Cetàcea a la costa del Garraf. 

 » Nombre 
d’albiraments: 2

 » Mida mitjana 
del grup: 4

 » Profunditat 
mitjana: 872 m

Figura 10: Distribució en funció de 
l’esforç pel dofí comú al 2021

Projecte Foto-id · Fitxes d’espècies

Taula 7: Resultats de l’anàlisis de foto-
identificació pel dofí comú.
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FOTO - IDENTIFICACIÓ

Total Individus 
fotografiats

Total individus 
identificats

Total individus 
nous

Total individus 
realbirats

Total individus 
albirats més 

d’un cop el 2021

266 175
(168 adults / 7 cries)

122
(117 adults / 5 cries)

53
(51 adults / 2 cries)

54
(51 adults / 3 cries)

Cap d’olla gris

Els 10 albiraments de cap d’olla gris documentats l’any 2021 s’han produït 
sobretot a la segona part de l’any i han estat localitzats a la zona del 
talús, especialment a les àrees del canyó del Foix i el canyó de Cubelles. 
Com s’ha vist en altres àrees del Mediterrani[38], els canyons submarins 
semblarien determinar de forma important la presència d’aquesta espècie. 
S’han documentat grups de diferents mides (de fins a 3 individus, entre 
8 i 12 i de més de 40 individus). Tot i que l’anàlisi de variància no mostra 
diferències entre la mida mitjana dels grups documentada aquest any 
i la documentada en el conjunt d’anys anteriors, s’ha constatat que la 
mitjana dels grups documentada en les dues últimes temporades (22) és 
significativament més gran que la del conjunt de temporades anteriors 
(8) (H(2) = 4,12; p = 0,04). Les cries nascudes aquest any han estat albirades 
sempre en aquestes agrupacions més grans. A partir del mes de juny s’han 
observat nounats amb poques setmanes de vida. En total s’han identificat 
175 individus, dels quals un 30% ja havien sigut albirats durant anys 
anteriors, molts d’ells en repetides ocasions. A més a més, un 30% del total 
d’individus foto-identificats s’han vist més d’una vegada al llarg d’aquest 
any, arribant alguns d’ells a albirar-se fins a 5 ocasions durant l’any. 

Per altra banda, els resultats obtinguts de la comparació de catàlegs amb 
altres entitats només mostren coincidències amb el catàleg de Noa18nusos 
(10) a Palamós i Miraceti (8), al Sud-Est de França, tot i haver-se comparat 
també amb catàlegs de Múrcia, Balears i nord-oest d’Itàlia[39].

 » Nombre 
d’albiraments: 10

 » Mida mitjana 
del grup: 23

 » Profunditat 
mitjana: 855 m

Figura 11: Distribució en funció de 
l’esforç pel cap d’olla gris al 2021.

Projecte Foto-id · Fitxes d’espècies

Taula 8: Resultats de l’anàlisis de foto-
identificació pel cap d’olla gris.
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FOTO - IDENTIFICACIÓ

Total Individus 
fotografiats

Total individus 
identificats

Total individus 
nous

Total individus 
realbirats

Total individus 
albirats més 

d’un cop el 2021

160 115
(100 adults / 15 cries)

87
(72 adults / 15 cries)

28
(28 adults / 0 cries)

21
(19 adults / 2 cries)

Dofí mular

Com hem anat veient en altres temporades[19,20,21,22], i com s’ha vist en altres 
àrees del Mediterrani[40], els albiraments de dofí mular s’han distribuït 
sobretot per la plataforma continental, arribant a les capçaleres d’alguns 
dels canyons submarins. L’espècie s’ha anat albirant al llarg de l’any, 
indicant que la seva presència no semblaria respondre a un patró estacional 
marcat. Dels 115 individus identificats aquest any, un 24% ja havien sigut 
albirats en anys anteriors i 87 corresponen a individus nous, de manera 
que s’ha ampliat el catàleg fins a 414 individus. Un 18% dels individus 
foto-identificats s’han albirat en més d’una ocasió al llarg de l’any, alguns 
d’ells fins a 3 ocasions. Pel que fa a les cries, aquest any se n’han albirat 
15 individus, totes elles per primera vegada i dues d’elles s’han albirat en 
més d’una ocasió juntament amb les seves mares. Les anàlisis de foto-
identificació també han permès determinar realbiraments reiterats de sis 
individus (TT0052, TT0157, TT0208, TT0313, TT0314 i TT0318) en un període de 
15 dies.

 » Nombre 
d’albiraments: 6

 » Mida mitjana 
del grup: 9

 » Profunditat 
mitjana: 99 m

Figura 12: Distribució en funció de 
l’esforç pel dofí mular al 2021

Taula 9: Resultats de l’anàlisis de foto-
identificació pel dofí mular
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Dofí ratllat

L’espècie albirada en més ocasions aquesta temporada ha estat el 
dofí llistat, que, com s’ha vist en altres temporades i a altres indrets del 
Mediterrani, ha estat distribuïda sobretot en aigües del talús continental, 
evitant la plataforma. L’espècie s’ha vist al llarg de tot l’any, agrupant-se en 
grups més nombrosos durant els mesos d’estiu. Durant els mesos del final 
d’estiu i principis de tardor s’han documentat cries nascudes l’any 2021.

* Foto-identificació: Amb aquesta espècie no es treballa la foto-identificació.

 » Nombre 
d’albiraments: 113

 » Mida mitjana 
del grup: 16

 » Profunditat 
mitjana: 690 m

Figura 13: Distribució en funció de 
l’esforç pel dofí ratllat al 2021
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Zífid de cuvier (Ziphius cavirostris)

Degut al seu perfil d’immersió, que el condueix a estar molt de temps 
sota l’aigua, el zífid de Cuvier és segurament un dels cetacis que es poden 
albirar a la costa del Garraf més difícils de documentar. Enguany, es va 
poder observar en tres ocasions, i com es pot documentar en altres àrees 
del Mediterrani[41], semblaria més aviat associat a les zones més escarpades 
del canyó del Foix.

* Foto-identificació: Amb aquesta espècie no es treballa la foto-identificació.

 » Nombre 
d’albiraments: 3

 » Mida mitjana 
del grup: 21

 » Profunditat 
mitjana: 636 m

Figura 14: Distribució en funció de 
l’esforç pel zífid de Cuvier al 2021
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Projecte Foto-id

COL·LABORACIÓ 
AMB ALTRES 
ENTITATS

Al llarg del 2021 s’ha consolidat la col·laboració amb les entitats amb les que 
hi havia un conveni de col·laboració i s’ha afegit una nova entitat, Delfini del 
Ponente, localitzada a Itàlia. S’ha treballat sobretot amb tres espècies, dofí 
mular, cap d’olla gris i rorqual comú.

 » Dofí mular: En aquest cas, s’ha pogut completar la comparació amb les 
entitats Noa18Nusos, Tursiops, Miraceti, Edmaktub i Delfini del Ponente. 
Destaca el fet que s’han trobat coincidències entre el nostre catàleg i el de 
la resta d’entitats, excepte amb Tursiops, ubicada a les Balears. Aquest fet 
suggereix que els moviments d’aquesta espècie es produirien sobretot al 
llarg de la costa continental del Mediterrani occidental. Actualment estem 
s’està treballant per acabar la comparació amb totes les entitats.

 » Cap d’olla gris: Aquest any 2021 s’ha pogut completar la comparació 
amb els catàlegs de les entitats Noa18Nusos, Miraceti, ANSE, Tursiops i 
Tethys. Per a la comparació de catàlegs de foto-identificació s’ha utilitzat 
el programa finFindR que no s’havia utilitzat prèviament en cap estudi 
per a aquesta espècie. A falta de la comprovació manual, la comparació de 
catàlegs amb finFindR només ha presentat coincidències entre el catàleg 
d’Associació Cetàcea i els de Noa18Nusos (a Palamós) i Miraceti (al sud-est 
de França). Això fa pensar que hi podria haver diverses subpoblacions al 
Mediterrani, ja que es coneix una població resident al mar Ligur amb la qual 
no s’han trobat coincidències (Tethys).

 » Rorqual comú: En el cas del rorqual comú, s’està comparant el catàleg de 
foto-identificació amb el de l’associació Edmaktub.
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CONCLUSIONS 
GENERALS

De forma general, l’anàlisi de les dades obtingudes aquest any, sobretot en 
allò referent a la mida de grup, distribució i profunditat, coincideix amb el 
que s’ha observat en temporades anteriors al Garraf[19,20,21,22] i en altres indrets 
del Mediterrani[6,7,18]. Mirant amb més atenció la informació obtinguda per 
algunes espècies hi ha una sèrie d’aspectes que cal considerar amb més 
deteniment.

 » Rorqual comú: 

El nombre d’albiraments per unitat d’esforç d’aquesta espècie al Garraf 
ha variat d’una temporada a l’altra[19,20,21,22]. Aquesta temporada ha sigut 
l’any que s’ha documentat un nombre més gran d’albiraments per unitat 
d’esforç (el doble que en la millor de les temporades anteriors), i fins i tot 
agrupacions de diversos individus mostrant comportament d’alimentació. 
L’alta concentració, contrasta amb el que s’havia pogut documentar en 
temporades anteriors[19,20,21,22].

Els patrons migratoris del rorqual comú al Mediterrani han estat i són 
objecte de debat des de fa dècades. Les diferents hipòtesis que intenten 
explicar-los coincideixen en que l’espècie es concentra al mar Ligur durant 
els mesos d’estiu, però divergeixen en descriure la distribució al Mediterrani 
al llarg de la resta de l’any[42,43,44,45]. Gràcies a l’ús de marques satèl·lit s’ha 
pogut comprovar que alguns individus del mar Ligur es desplacen fins 
les nostres costes[46]. La hipòtesi més recent, sosté que els moviments de 
l’espècie al Mediterrani vindrien determinats sobretot per la ubicació dels 
hàbitats òptims d’alimentació[23,46]. Aquesta hipòtesi vindria reforçada per 
models d’idoneïtat d’hàbitat, que mostren com els hàbitats òptims per 
l’alimentació canvien al llarg de l’any[47]. A la vegada, la identitat poblacional 
també es troba actualment en debat. Estudis recents mostren que rorquals 
d’origen Atlàntic penetren al Mediterrani fins al mar catalano-balear[48,49], 
per tant a la zona d’estudi del Garraf es podria produir una barreja 
d’individus d’origen Atlàntic i Mediterrani. 

Tradicionalment, la costa catalana s’ha considerat com un pas migratori 
de rorquals en primavera, moment en que es desplaçarien cap a les zones 
d’alimentació situades al mar Ligur[56]. En els últims anys, i en especial 
aquesta darrera temporada, s’ha documentat rorquals alimentant-se al 
Garraf[50]. Tenint en compte les diferents hipòtesis que es contemplen 
al Mediterrani, es plantegen diferents escenaris per explicar aquesta 
variabilitat en els albiraments de rorqual comú a la zona del Garraf. Per 
un costat podria ser que la zona formés part de la seva ruta migratòria 
cap al mar Ligur, però, com s’ha vist en altres àrees, si es donessin les 
condicions adequades, alguns individus podrien aprofitar per alimentar-
se[51]. Per altra banda, podria ser que la costa del Garraf presentés les 
condicions adequades per a l’alimentació de l’espècie durant els mesos de 
primavera com semblaria indicar l’estudi de Druon et al. (2012)[47]. En aquest 
cas, la variabilitat en la presència d’exemplars, respondria precisament 
a la variabilitat interanual pel que fa a les condicions ambientals que 
determinarien la idoneïtat de l’hàbitat per l’alimentació. 
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 » Cap d’olla gris: 

Aquesta temporada s’ha mantingut la tendència iniciada l’any 2020 
d’albirar grups nombrosos (de més de 30 individus), sobretot a la segona 
part de l’any. L’elevat nombre d’individus podria respondre a la presència 
d’un nombre important de cries en aquests grups[52]. L’anàlisis de foto-
identificació ha permès determinar que en aquests grups més nombrosos, 
més del 50% dels individus albirats són individus que es realbiren de forma 
bastant recorrent, indicant una possible residència d’alguns individus 
a la zona del Garraf, com s’ha vist en altres àrees del Mediterrani[53]. El 
realbirament continuat d’alguns individus del catàleg, com el GG0003, el 
GG0003_C1, el GG0004 o el GG0010, que s’han anat albirant en repetides 
ocasions des del 2014, o bé el GG0066 i el GG0083 que s’han albirat durant 
3 anys consecutius, semblaria confirmar aquesta hipòtesi i seria semblant al 
que s’ha observat en altres àrees, on grups reduïts mantindrien una fidelitat 
més alta[54].

Aquesta hipòtesi vindria reforçada pel fet de no haver-se trobat 
coincidències amb àrees allunyades de la nostra àrea d’estudi. Aquest fet, 
podria indicar que, a més a més de presentar un cert grau de residència, 
la costa del Garraf podria ser una àrea important per a l’espècie[53]. Anàlisis 
més exhaustives hauran de permetre avaluar en un futur el grau de 
residència i de fidelitat al lloc de l’espècie.

 » Dofí mular: 

Anàlisis preliminars de foto-identificació de l’espècie, que mostren un grau 
variable de realbiraments amb altres entitats del Mediterrani, semblarien 
indicar la naturalesa transeünt dels individus observats al Garraf, tal i com 
ja ha estat documentat anteriorment[40,55]. Tot i això, la presència recurrent 
d’alguns individus documentada enguany, es podria explicar per una 
elevada residència en el cas d’alguns individus[55]. Futures anàlisis de foto-
identificació hauran de permetre aclarir aquests aspectes.

 » Dofí comú: 

Aquesta temporada s’han pogut documentar dos albiraments de dofí 
comú, que són els primers des de 2017. Es tracta d’una espècie poc 
habitual a la costa catalana i a la zona del Garraf[56]. Recentment, gràcies al 
projecte Amics del Mar, s’han pogut documentar albiraments oportunistes 
d’aquesta espècie a altres zones de la costa catalana. 

Projecte Foto-id · Conclusions generals
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VALORACIÓ FINAL En aquesta temporada s’ha intentat incrementar l’esforç de mostreig, 
realitzant sortides entre setmana i els caps de setmana. Des del punt de 
vista estrictament científic, se’n fa una valoració molt positiva, ja que aquest 
increment ha permès augmentar les dades obtingudes al llarg de l’any. 
A més a més, també ha servit per poder obtenir dades sobre activitats 
pesqueres, que quedarien menys representades en el cas que només es 
fessin sortides en cap de setmana. Es valora de forma molt positiva l’esforç 
realitzat per part de l’equip que ha permès dur a terme, no només aquest 
increment de recollida de dades, sinó que també la gestió i l’anàlisi de 
dades i fotografies directament associades.

Assoliment dels objectius marcats:

A l’inici de la temporada 2021 ens vam marcar una sèrie d’objectius que 
hem intentat assolir al llarg de l’any. Aquests serien:

 » Consolidació de la metodologia actual: 

Aquesta temporada ha servit per consolidar la metodologia en la presa de 
dades, sobretot en aquells aspectes iniciats l’any passat, de documentació 
d’activitats humanes i espècies d’interès. A més a més, la temporada actual 
ha permès fer un salt quantitatiu en les sortides de mostreig, permetent 
l’obtenció de més dades al llarg de l’any.

 » Inici de campanyes específiques: 

Enguany es volien començar sortides de mostreig específiques destinades 
a obtenir dades sobre espècies lligades als canyons submarins i sobre el 
dofí mular. S’han realitzat quatre sortides de mostreig que han permès 
recórrer la totalitat de cadascun dels canyons de l’àrea d’estudi. Tot i això, 
no s’ha assolit l’objectiu de realitzar-ne una cada mes, degut sobretot a les 
condicions meteorològiques i marítimes inadequades. Ha quedat pendent 
l’inici de les sortides de mostreig específiques pel dofí mular.
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 » Anàlisi i publicació de dades: 

A l’inici de la temporada ens vam posar com objectiu poder fer un anàlisi 
més exhaustiu de les dades obtingudes fins ara, de tal forma que es 
poguessin utilitzar per ser publicades en revistes de revisió per parelles. Tot i 
que s’ha treballat en aquest sentit, encara no s’ha pogut enllestir cap article 
per ser publicat. Tot i això, es valora positivament els treballs presentats 
al XII congrés de la Sociedad Española de Cetáceos com a resultat dels 
Treballs de Fi de Grau (TFGs) realitzats durant els primers mesos de 2021.

 » Optimització de la foto-identificació amb altres entitats: 

A partir de l’ús del programa finFindR s’ha treballat per agilitzar el procés 
de comparació de catàlegs. En aquest sentit es fa una valoració positiva 
perquè s’ha pogut enllestir la comparació dels catàlegs de cap d’olla gris, 
i avançar molt en la comparació dels catàlegs de dofí mular. De totes 
maneres, fins ara només s’ha pogut enllestir una comparació basada en l’ús 
de l’esmentat programa i queda pendent una revisió manual.

Com a reptes futurs es plategen poder dur a terme campanyes 
específiques, ja sigui per les zones menys estudiades o per espècies 
concretes. També es pretén continuar recopilant dades que aportin 
informació sobre la interacció entre les activitats humanes i cetacis de la 
zona d’estudi. 

Apostem per mantenir l’elevat nombre de sortides anuals realitzades, que 
permetran tenir una visió més complerta de l’abundància i fenologia de les 
diferents espècies. 

Per últim ens marquem l’objectiu de plasmar les observacions realitzades 
en articles científics.
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Aus marines a la costa del Garraf

PROJECTE PLOMES AL MAR
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INTRODUCCIÓ Els ocells marins constitueixen uns bons bioindicadors de l’estat del medi 
marí, per la seva elevada posició tròfica (que permet integrar els impactes 
que afecten a qualsevol punt de la xarxa tròfica), la seva àmplia distribució, 
la seva diversitat (això permet utilitzar diferents espècies per abordar 
diferents objectius), la seva vistositat (que els converteix en bones eines de 
seguiment) i el seu vincle amb terra ferma per reproduir-se (que permet 
accedir a ells de forma relativament senzilla, concentrant-se aquestes 
en llocs concrets que seleccionen). Finalment, és important destacar que 
aquestes característiques que converteixen els ocells marins en bons 
indicadors també les converteixen en un dels grups d’ocells més amenaçats 
a nivell mundial.

La informació sobre els ocells marins a Espanya que aporten els treballs 
duts a terme en colònies de cria aporten informació rellevant sobre l’estat 
de les poblacions reproductores, tanmateix és necessari complementar-
la amb informació sobre el que ocorre en el mar, tant per les espècies 
reproductores com per les migratòries i hivernants: patrons de distribució 
i abundància, selecció d’hàbitat, comportament i interaccions. En aquest 
sentit, la informació sobre els patrons de distribució i ecologia dels ocells 
marins en el seu hàbitat principal, el mar, és encara escassa a l’estat 
espanyol.

A Catalunya, 8 de les 74 famílies d’ocells que hi podem trobar són 
típicament marines: la família de les calàbries (Gaviidae), hivernants 
escassos; els ocells de tempesta (Hydrobatidae) i les baldrigues 
(Procellariidae), ocells estrictament marins; els mascarells (Suliidae); els 
corbs marins (Phalacrocoraciidae); les gavines i xatracs (Laridae), amb una 
gran diversitat d’espècies; els paràsits (Stercorariidae); i els gavots i similars 
(Alcidae), hivernants estrictament marins. No totes les espècies tenen el 
mateix grau d’amenaça. 

En aquest sentit, fins que no es disposi del catàleg català d’espècies 
amenaçades d’extinció (en tramitació), el Reial Decret 139/2011 i 
modificacions posteriors estableix el llistat d’espècies protegides i 
amenaçades d’extinció a nivell estatal. 

D’acord amb el Catàleg, actualment dos terços de les espècies d’ocells 
marins citats a Catalunya estan protegides (36 espècies) i cinc d’elles 
catalogades com a espècies amenaçades d’extinció en diferents graus, 
entre les quals trobem catalogades com a vulnerables la baldriga cendrosa 
(Calonectris diomedea), el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii), i la gavina corsa (Larus audouinii) i en perill d’extinció la 
baldriga balear (Puffinus mauretanicus) i el fumarell negre (Chlidonias 
niger).
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El projecte Plomes al Mar té com a objectiu principal obtenir informació 
sobre els diferents ocells marins que trobem al llarg de l’any a la costa 
central catalana i més concretament a la costa del Garraf amb la intenció 
de conèixer la seva l’abundància i diversitat així com conèixer quins són els 
paràmetres ambientals que determinen la seva presència i distribució en la 
zona d’estudi.

Projecte Plomes al mar

OBJECTIUS

Per a l’obtenció de dades d’abundància i localització de les diferents 
espècies s’ha comptat sempre amb la presència d’un mínim de 2 persones 
investigadores a bord, intentant ampliar el nombre a 3, sempre que ha estat 
possible. Les jornades de mostreig s’han dut a terme des d’embarcacions 
diferents en funció de la disponibilitat, però totes elles d’entre 11 i 12 metres 
d’eslora i una alçada d’observació d’entre 2 i 3 metres sobre el nivell del 
mar. La identificació de les espècies s’ha realitzat mitjançant l’observació 
directa amb prismàtics i la georeferenciació de les diferents observacions 
mitjançant GPS de manera estandarditzada[57]. S’han comptabilitzat els 
ocells observats en una franja imaginària de 300 metres al voltant del vaixell 
a mesura que aquest avança amb una velocitat constant. Les observacions 
fora de transsecte, és a dir més enllà de 300m, també s’han registrat de 
manera complementària. Pel que a fa als registres en els que una espècie 
no s’ha pogut identificar al moment, s’ha fotografiat per posteriorment 
identificar-la amb suport d’eines informàtiques. Cal destacar també el 
fet que per l’espècie del gavià argentat no s’ha realitzat el registre de les 
observacions durant els transsectes realitzats.

Anàlisis d’abundància

Pel que fa a l’anàlisi de l’abundància de les diferents espècies observades 
s’han comptabilitzat el total d’observacions i el total d’invidus per a 
cada espècie. Cal destacar que al mes de gener no es va realitzar cap 
sortida i per tant no es disposa de dades. D’altra banda, i de manera 
complementària s’ha analitzat l’abundància relativa tenint en compte el 
nombre d’observacions realitzades en cada mes respecte al nombre total 
de quilòmetres navegats per cada mes analitzat. 

Anàlisi de distribució

Pel que fa a l’anàlisi a partir de la georeferenciació de les observacions 
s’han elaborat diferents mapes de distribució per a les principals espècies 
estudiades, mitjançant el software QGIS 3.14. A més, s’ha fet una anàlisi de 
la distribució de les observacions en relació a les figures de protecció de la 
Xarxa Natura 2000 presents a la zona d’estudi, com són la ZEC Costes del 
Garraf i la ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf i tenint en compte els 
quilòmetres de navegació realitzats en les àrees d’interès. En aquest sentit, 
el nombre d’observacions s’han dividit en relació als quilòmetres navegats 
en l’àrea ZEC (1.158,3Km), en l’àrea ZEPA (933Km) i les àrees externes 
(3.948Km).

Projecte Plomes al mar

MATERIAL I 
MÈTODES
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RESULTATS Durant l’any 2021 s’han realitzat un total de 55 sortides de mostreig on 
s’han obtingut un total de 1.778 observacions d’aus marines. Del total 
d’observacions s’ha arribat identificar un total de 8.384 individus que es 
corresponen amb un total de 50 espècies diferents (Taula 10 i Figura 15). Des 
d’un punt de vista de l’abundància relativa d’ocells observats en relació als 
quilòmetres navegats, de manera general observem una major abundància 
a la tardor i l’hivern, mentre que l’estiu és l’estació amb menor abundància 
(Figura 15). Cal destacar a més, que la major abundància d’ocells observats 
ha estat concentrada al mes de març. 
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Agró Roig Ardea purpurea 1 1 1

Ànec collverd Anas platyrhynchos 1 2 2

Ànec no identificat - 1 18 18

Arpella no 
identificada Circus sp. 1 1 1

Baldriga balear Puffinus 
mauretanicus 56 151 16 75 43 1 13 3

Baldriga balear/
mediterrània Puffinus sp. 454 2.677 42 131 398 492 629 367 14 8 188 173 235

Baldriga cendrosa Calonectris 
diomedea 244 431 31 223 101 42 34

Baldriga 
mediterrània Puffinus yelkouan 34 102 50 2 15 4 7 8 1 5 4 6

Becplaner Platalea leucorodia 1 6 6

Bernat pescaire Ardea cinerea 8 26 13 2 1 4 6

Colom domèstic Columba livia 
domestica 1 1 1

Corb marí 
emplomallat

Phalacrocorax 
aristotelis 8 10 1 4 4 1

Corb marí gros Phalacrocorax 
carbo 19 40 3 3 2 7 4 2 18 1

Corb marí sp. Phalacrocorax sp. 24 132 6 8 3 1 9 8 4 90 3

Cotxa fumada Phoenicurus 
ochruros 3 3 1 2

Cuareta blanca Motacilla alba 1 1 1

Estornell Sturnus vulgaris 3 3 1 2

Falciot Apus sp. 1 1 1

Falciot negre Apus apus 1 1 1

Fraret Fratercula arctica 106 196 143 27 16 3 7

Fumarell carablanc Chlidonias hybrida 1 10 10

Fumarell negre Chlidonias niger 6 48 48

Gafarró Serinus serinus 1 1 1

Taula 10: Detall de les observacions 
d'aus registrades al 2021
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Gavina capnegra Ichthyaetus 
melanocephalus 281 1.499 131 278 8 8 108 2 291 151 522

Gavina corsa Larus audouinii 105 163 1 27 26 54 42 7 1 2 1 2

Gavina menuda Hydrocoleus 
minutus 64 2.061 57 1.863 132 1 8

Gavina vulgar/
riallera Larus ridibundus 28 258 202 3 1 15 1 31 4 1

Gavineta 
de tres dits Rissa tridactyla 3 3 2 1

Gavot Alca torda 3 5 5

Martinet blanc Egretta garzetta 1 6 6

Martinet de nit Nycticorax 
nycticorax 1 1 1

Mascarell Morus bassanus 71 91 21 6 1 1 10 15 27 10

Milà reial Milvus milvus 1 1

Mosquiter Phylloscopus sp. 3 3 2 1

Mosquiter comú Phylloscopus 
collybita 1 1 1

Mussol emigrant Asio flammeus 3 3 1 2

Ocell de tempesta Hydrobates 
pelagicus 88 102 16 23 32 9 14 7 1

Oreneta vulgar Hirundo rústica 27 46 36 3 4 3

Oreneta/ Falciot 
no identificat - 3 5 1 4

Paràsit cuaample Stercorarius 
pomarinus 1 1 1

Paràsit 
cuapunxegut

Stercorarius 
parasiticus 1 1 1

Paràsit gros Stercorarius skua 8 8 3 3 1 1

Paràsit no 
identificat Stercorarius sp. 2 2 2

Passeriforme no 
identificat - 1 7 7

Pit-roig Erithacus 
rubecula 6 6 1 5

Puput Upupa epops 2 2 1 1

Tord comú Turdus philomelos 1 1 1

Xatrac becllarg Thalasseus 
sandvicensis 80 214 7 87 23 43 28 5 4 1 4 4 8

Xatrac comú Sterna hirundo 6 6 1 2 1 1 1

Xatrac sp. Sterna sp. 8 22 15 1 1 4 1

Xoriguer comú Falco tinnunculus 3 4 2 1 1

TOTAL 1.681 8.138 662 2.394 746 693 999 534 200 40 719 363 788

Projecte Plomes al mar · Resultats
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Figura 15: Observacions totals d’aus 
registrades al 2021. A sota es mostra 

la variació mensual del nombre 
d’individus observats en funció dels 

quilòmetres navegats
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Baldrigues Mediterrànies i Balears

Entre les espècies amb major nombre d’observacions i abundàncies 
detectades destaquen els ocells procelariformes i més concretament les 
baldrigues mediterrànies i balears. Així s’han registrat un total de 544 
observacions de les espècies del gènere Puffinus amb un total de 2.930 
individus. Del total d’aquestes observacions, 56 corresponen a la baldriga 
mediterrània, 34 a la baldriga balear i 454 observacions es van enregistrar 
com a baldriga mediterrània/balear, ja que no es va arribar a diferenciar 
l’espècie. Pel que fa a la distribució relativa d’aquestes observacions en 
relació a les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 i tenint en 
compte els quilòmetres de navegació realitzats en les diferents àrees de 
la zona d’estudi, destacar que gran part de les observacions realitzades 
ocorren en les àrees de les figures protecció i en major mesura en l’àrea ZEC 
Costes del Garraf. D’altra banda, si analitzem la fenologia dels d’individus 
observats, aquestes es distribueixen al llarg de tot el any, tot i que amb dos 
punts màxims que es corresponen al mes de maig i al mes de novembre i 
obtenint el mínim d’observacions durant l’estiu. 

Projecte Plomes al mar
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Baldriga cendrosa

S’han enregistrat un total de 244 observacions de baldriga cendrosa, 
corresponents a un total de 431 individus. Pel que fa a la distribució 
relativa d’aquestes observacions en relació a les figures de protecció de 
la Xarxa Natura 2000 i tenint en compte els quilòmetres de navegació 
realitzats en les diferents àrees de la zona d’estudi, destacar que de manera 
similar a la baldriga balear/mediterrània, gran part de les observacions 
van estar incloses dins de les àrees de la Xarxa Natura 2000 tot i que no 
s’observen diferències destacables entre l’àrea ZEC Costes del Garraf i 
l’àrea ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf. Pel que fa a la fenologia 
d’aquesta espècie, contràriament al que ocorre amb les baldrigues del 
gènere Puffinus, la presència d’aquesta espècie es concentra entre finals 
de primavera i principis de tardor. L’abundància d’individus observats es 
distribueix a finals de primavera i començament d’estiu, on les màximes 
abundàncies les trobem al mes de juny. 
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Ocell de tempesta

S’han realitzat un total de 88 observacions d’ocell de tempesta, amb 
un total de 102 individus observats. Pel que fa a la distribució relativa 
d’aquestes observacions tenint en compte els quilòmetres de navegació 
realitzats en les diferents àrees de la zona d’estudi, no s’observen diferències 
destacables entre les àrees internes i externes a la Xarxa Natura 2000. 
Destacar a més que les observacions tendeixen a concentrar-se més a 
l’àrea ZEPA: Espai marí del Baix Llobregat-Garraf respecte a l’àrea ZEC. 
Aquestes dades també suggereixen que les observacions d’aquesta espècie 
tendeixen a realitzar-se en punts llunyans a la costa i especialment en zones 
del talús continental i els canyons submarins. . D’altra banda i pel que fa a la 
fenologia de l’ocell de tempesta a l’àrea d’estudi, destacar que l’abundància 
d’individus observats es distribueix durant la primavera i l’estiu, essent el 
mes d’agost el període de major nombre d’individus observats per unitat 
d’esforç (km navegats) a l’àrea d’estudi. 

Projecte Plomes mar · Fitxes d’espècies
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Gavina capnegra i Gavina riallera

Entre les gavines, l’espècie amb major nombre d’observacions i individus 
identificats correspon a la gavina capnegra amb un total de 1.499 
individus distribuïts en 281 observacions. Pel que fa a la distribució 
relativa d’aquestes observacions tenint en compte els quilòmetres de 
navegació realitzats en les diferents àrees de la zona d’estudi, el nombre 
d’observacions fora de la Xarxa Natura 2000 són són lleugerament 
superiors respecte a les registrades en les àrees de la Xarxa Natura 2000. 
En aquestes àrees, l’espècie tendeix a ser més observada en l’àrea ZEPA 
Espai marí del Baix Llobregat-Garraf respecte a la ZEC Costes del Garraf. 
Pel que fa a la distribució temporal de l’abundància d’individus, la gavina 
capnegra es va observar en menor abundància a l’hivern i a començament 
de l’estiu, i augmenta durant la tardor fins a un màxim al mes de desembre. 
Pel que fa a la gavina riallera, s’han realitzat un total de 28 observacions 
que es corresponen amb 258 individus observats. Pel que fa a la distribució 
relativa d’aquestes observacions tenint en compte els quilòmetres de 
navegació realitzats en les diferents àrees de la zona d’estudi, no s’observen 
diferències destacables entre les àrees externes i internes a les figures de 
protecció de la Xarxa Natura 2000 ni entre les àrees ZEC Costes del Garraf 
i ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf. Pel que fa a la seva fenologia, 
tot i presentar una fenologia similar a la gavina capnegra, trobem una 
major abundància de la gavina riallera durant el mes de febrer i menor a la 
tardor i hivern respecte a la gavina capnegra.
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Gavina corsa

S’han realitzat un total de 105 observacions de gavina corsa amb un total 
de 163 individus. Pel que fa a la distribució relativa d’aquestes observacions 
tenint en compte els quilòmetres de navegació realitzats en les diferents 
àrees de la zona d’estudi, aquesta espècie tendeix a ser més observada en 
les àrees de la Xarxa Natura 2000 i més concretament en l’àrea ZEC Costes 
del Garraf respecte a l’àrea ZEPA Espai Marí del Baix Llobregat-Garraf. 
Des d’un punt de vista fenològic, l’abundància dels individus es distribueix 
principalment durant la primavera i en menor mesura a la tardor.
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Gavina menuda i gavineta de tres dits

S’han realitzat un total de 64 observacions de gavina menuda amb un 
total de 2.061 individus. Pel que fa a la distribució relativa d’aquestes 
observacions tenint en compte els quilòmetres de navegació realitzats 
en les diferents àrees de la zona d’estudi, les observacions tendeixen a 
concentrar-se principalment en les àrees de la Xarxa Natura 2000. Des 
d’un punt de vista fenològic, les observacions dels individus han estat 
concentrades en el mesos de febrer, març i abril on destaca el mes de març 
com el període amb major nombre d’individus observats. Pel que fa a la 
gavineta de tres dits, tan sols s’ha observat al mes de març i a l’octubre, 
molt probablement en el període de migració prenupcial i postnupcial 
d’aquesta espècie. Les observacions han estat situades principalment en 
l’àrea ZEC Costes del Garraf. 
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Mascarell

S’han realitzat un total de 71 observacions de mascarell que es 
corresponen amb un total de 91 individus. Pel que fa a la distribució relativa 
d’aquestes observacions tenint en compte els quilòmetres de navegació 
realitzats en les diferents àrees de la zona d’estudi, destaca principalment el 
fet el mascarell s’observa de manera quasi exclusiva a les àrees de la Xarxa 
Natura 2000 i en major mesura en l’àrea ZEC Costes del Garraf respecte a 
la ZEPA Espai marí Baix Llobregat-Garraf. Des d’un punt de vista fenològic, 
la major abundància es va registrar a la tardor i l’hivern, especialment 
durant el mes de novembre, tot i que en menor mesura es van registrar 
observacions durant l’estiu.
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Corbs marins

S’han realitzat un total de 19 observacions de corb marí gros, 8 de corb 
marí emplomallat i 24 de corbs marins d’espècie no identificada amb 
un total de de 40, 10 i 132 individus observats respectivament. Pel que 
fa a la distribució relativa d’aquestes observacions tenint en compte els 
quilòmetres de navegació realitzats en les diferents àrees de la zona 
d’estudi, les observacions de corb marí es concentren principalment en 
l’àrea ZEC de la Xarxa Natura 2000. Respecte a la fenologia, destacar que 
el mes d’octubre va ser el període amb major nombre d’individus observats 
de corbs marins.
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Frarets i Gavots

S’han realitzat un total de 106 observacions de fraret amb un total de 
196 individus observats. Pel que fa a la distribució relativa d’aquestes 
observacions tenint en compte els quilòmetres de navegació realitzats 
en les diferents àrees de la zona d’estudi, les observacions tendeixen 
a observar-se en major mesura en les àrees de la Xarxa Natura 2000 i 
especialment en l’àrea ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf respecte 
a la ZEC Costes del Garraf, la qual cosa suggereix que aquesta espècie 
tendeix a seleccionar àrees allunyades de la costa en la nostra àrea d’estudi. 
Pel que fa al gavot, tan sols s’ha realitzat un total de 3 observacions, les 
quals han estat observades en l’àrea ZEC Costes del Garraf. Des d’un punt 
de vista fenològic el màxim d’observacions s’han realitzat durant el mes 
de febrer per les dues espècies. Així, podem dir també que de manera 
general l’abundància disminueix a mesura que finalitza l’hivern i comença 
la primavera. 
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Paràsits - Paràsit gros

Pel que fa a les espècies de paràsits del gènere Stercorarius, s’han realitzat 
un total de 12 observacions de les quals vuit corresponen al paràsit gros, 
una de paràsit cuaample, una de paràsit cuapunxegut, i dues de paràsit 
no identificat. Pel que fa a la distribució relativa d’aquestes observacions 
tenint en compte els quilòmetres de navegació realitzats en les diferents 
àrees de la zona d’estudi, destacar que el paràsit gros tendeix a observar-se 
a les àrees de la Xarxa Natura 2000 i especialment en l’àrea ZEC Costes del 
Garraf respecte a la ZEPA Espai Marí Baix Llobregat-Garraf. Destacar des 
d’un punt de vista fenològic, que els individus observats del paràsit gros 
han estat als mesos de febrer i març mentre que les observacions de paràsit 
cuaample i cuapunxegut han estat als mesos d’abril i maig respectivament, 
molt probablement relacionades amb la migració prenupcial que realitzen 
aquestes espècies
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Xatracs i Fumarells

En el grup dels xatracs i fumarells, destaca pel que fa a les observacions 
i abundància el xatrac becllarg amb un total de 80 observacions que 
es corresponen amb 214 individus. Pel que fa a la distribució relativa 
d’aquestes observacions tenint en compte els quilòmetres de navegació 
realitzats en les diferents àrees de la zona d’estudi, destaca el fet que les 
observacions de xatrac becllarg tendeixen a concentrar-se principalment 
en les àrees de la Xarxa Natura 2000 i especialment i en major mesura en 
l’àrea ZEC Costes del Garraf que l’àrea ZEPA Espai Marí Baix Llobregat-
Garraf. Pel que fa a la seva fenologia, aquesta espècie s’observa al llarg de 
tot l’any i principalment a la primavera, on és especialment abundant al 
mes de març. Pel que fa al xatrac comú, s’han registrat 6 observacions 4 
de les quals han estat externes a les figures de protecció de la Xarxa Natura 
2000. Finalment i pel que fa als fumarells, destaca en primer lloc el fumarell 
negre amb 6 observacions amb un total de 48 individus concentrats 
al mes de febrer així com una observació de 10 individus de fumarell 
carablanc en el mateix mes. Molt probablement es tracti d’individus 
migrant en l’època pre-nupcial, més si tenim en compte que es trobaven 
lluny de la costa
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Pelecaniformes

Entre les espècies de pelecaniformes detectades, destaca en primer lloc 
el bernat pescaire amb 8 observacions que es corresponen amb un 
total de 26 individus. En aquest sentit, ha sigut l’espècie més observada i 
amb major abundància d’aquest grup d’ocells. Pel que fa a la distribució 
relativa de les observacions de especies pelecaniformes tenint en compte 
els quilòmetres de navegació realitzats en les diferents àrees de la zona 
d’estudi, destaca el fet que hi ha una tendència a observar-les en àrees de 
la Xarxa natura 2000 i especialment en àrees properes a la costa com és 
l’àrea ZEC Costes del Garraf respecte a la ZEPA Espai Marí Baix LLobregat-
Garraf. Destaquen igualment, dues observacions lluny de costa i fora de les 
àrees de les figures de protecció. D’altra banda, val la pena també destacar 
una observació d’agró roig a l’abril, externa a les figures de protecció i lluny 
de costa. Molt probablement es tractés d’un individu en migració cap a 
les àrees de reproducció d’aquesta espècie. Pel que fa a la fenologia dels 
pelecaniformes a l’àrea d’estudi, les observacions es concentren a principis 
de primavera i finals d’estiu. 
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Rapinyaires

S’han realitzat un total de 8 observacions de rapinyaires on hi destaquen 
3 observacions de mussol emigrant. També destaquen 3 observacions 
de xoriguer comú i milà reial lluny de la costa. Tenint en compte que les 
observacions d’aquests rapinyaires s’han realitzat al març i al setembre-
octubre, es tractaria d’individus en migració pre-nupcial i post-nupcial 
respectivament. Pel que fa a la distribució, amb les dades disponibles no 
s’observen diferències destacables entre les àrees externes i internes de la 
Xarxa Natura 2000.
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Passeriformes

S’han realitzat un total de 53 observacions d’ocells passeriformes 
que es corresponen amb 74 individus. D’aquests, l’espècie amb major 
nombre d’observacions és l’oreneta vulgar amb 27 observacions. També 
destaquen 6 observacions de pit-roig, de les quals 5, van estar situades 
en àrees externes a les figures de protecció i lluny de la costa. Pel que fa 
a la distribució relativa d’aquestes observacions de passeriformes tenint 
en compte els quilòmetres de navegació realitzats en les diferents àrees 
de la zona d’estudi, les observacions tendeixen a realitzar-se lluny de la 
costa i fora de les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000. A més, des 
d’un punt de vista fenològic, si tenim en compte que les observacions de 
passeriformes estan concentrades en els períodes de març i setembre-
octubre, aquestes dades suggereixen que aquestes observacions 
corresponen a individus que realitzaven migracions pre-nupcials i 
postnupcials respectivament i en general lluny de la costa. 
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Durant el transcurs de la sortida de mostreig del 13 de juny vam poder 
documentar la presència d’una baldriga cendrosa, tres gavines corses i 
una baldriga balear atrapades en un palangre de superfície. Les aus van 
ser trobades al llarg de 2 km d’un palangre de superfície que s’estenia al 
llarg de més de 10 km dintre de la zona ZEPA i que havia estat calat en 
plena llum del dia (Mapa inferior). La baldriga cendrosa només estava 
enredada i va poder ser alliberada immediatament. Les gavines corses i la 
baldriga balear s’havien empassat un ham i van haver de ser traslladades 
a les instal·lacions de la Fundació CRAM, on les gavines van poder ser 
alliberades ja sense ham. La baldriga balear, malauradament no va poder 
superar aquest episodi. Dos dies més tard, en una altra sortida de mostreig, 
vam poder documentar una baldriga cendrosa morta com a conseqüència 
d’un ham de palangre a la mateixa zona.

Projecte Plomes al mar

AMENACES 
DETECTADES

El palangre de superfície és una tècnica de pesca que consisteix en lligar 
una sèrie d’hams amb esquer a un fil de pesca o línia, que es pot estendre al 
llarg de varis quilòmetres incloent entre 2.000 i 5.000 hams. Aquests hams 
es mantenen a pocs metres de la superfície gràcies a una sèrie de boies fet 
que fa la tècnica òptima per pescar espècies pelàgiques de peix com ara la 
tonyina o el peix espasa (Figura inferior). Aquesta tècnica suposa una de les 
amenaces més importants per a les aus marines al Mediterrani[58].

Dibuix esquemàtic d’un palangre de superfície | CC: Associacio Cetàcea

Localització del palangre en l’area ZEPA 
Espai marí del Baix Llobregat-Garraf
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Trobem molt preocupant aquesta captura accidental d’aus en un palangre 
de superfície calat en una zona ZEPA. Si bé és cert que la normativa no 
prohibeix calar aquest tipus de pesca en aquestes àrees de la Xarxa Natura 
2000, si que en regula les hores a la que poden ser calats, especificant que 
ho han de fser en hores sense llum. Aquell dia vam poder observar una 
embarcació de palangre de superfície treballant a la zona, fet que ens fa 
sospitar que el palangre va ser calat en hores diürnes, augmentant el risc 
d’atracció d’aus i de que aquestes hi quedessin atrapades. Tot i haver pogut 
certificar l’afectació de 5 animals i tot i que no es pot fer una extrapolació 
directa a la totalitat de la línia de palangre, és molt probable que l’activitat 
pesquera duta a terme aquell dia afectés a un nombre superior d’aus.

A més a més, les morts per captura accidental d’aus en època de cria, 
com va ser el cas de la baldriga balear, poden tenir efectes negatius més 
importants a nivell poblacional. Aquest fet pren especial rellevància quan 
afecta a espècies com la baldriga balear, segurament l’au marina més 
amenaçada d’Europa.
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Durant la temporada 2021 s’han realitzat un total de 55 sortides de 
mostreig en el marc del projecte “Plomes al Mar” on s’han obtingut un 
total de 1.778 observacions de 50 espècies diferents amb 8.384 individus 
observats. 

Des d’un punt de vista de l’abundància relativa d’ocells observats a l’àrea 
d’estudi en relació als quilòmetres navegats, de manera general s’observa 
una major abundància d’ocells a la tardor i l’hivern, mentre que l’estiu és 
l’estació amb menor abundància. Aquests resultats suggereixen que les 
costes del Garraf es configuren com una àrea important d’hivernada per als 
ocells marins i d’altres espècies no estrictament marines. 

Les baldrigues balear i mediterrània han sigut les espècies amb major 
nombre d’observacions , seguides per la gavina capnegra i la baldriga 
cendrosa. 

Entre les gavines destaca especialment la gavina menuda, amb una alta 
concentració d’observacions i abundància d’individus a finals d’hivern i 
especialment al mes de març.

S’ha caracteritzat la distribució temporal i espacial de les observacions 
realitzades tenint en compte les diferents espècies identificades i les 
diferents figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 presents a l’àrea 
d’estudi.

Pel que fa les anàlisis de distribució espacial entre les espècies que 
tendeixen a observar-se principalment en les àrees de la Xarxa Natura 
2000 destaquen: la baldriga balear, baldriga mediterrània, gavina corsa, 
gavina menuda, gavineta de tres dits, corb marins, frarets, gavots, paràsit 
gros i mascarells. Totes aquestes espècies, a excepció del fraret i en menor 
mesura la baldriga cendrosa i la gavina menuda, tendeixen a ser observades 
principalment en l’àrea més propera a la costa que correspon a la ZEC Costes 
del Garraf respecte a la ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf. 

Entre les principals amenaces detectades en la zona d’estudi destaca 
de manera preocupant la captura accidental o bycatch. En aquest sentit 
s’ha registrat la captura accidental d’individus de gavina corsa i baldriga 
balear, dues espècies que estan considerades com a vulnerables i en perill 
d’extinció respectivament segons la Unió Internacional per la Conservació 
de la Naturalesa (UICN).

Projecte Plomes al mar

CONCLUSIONS
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VALORACIÓ FINAL 
I MIRADA AL 
FUTUR

El projecte “Plomes al Mar” iniciat l’any 2020 ha permès durant l’any 2021 
configurar-se com una eina fonamental per al seguiment de les poblacions 
d’ocells marins i d’altres espècies no estrictament marines que fan ús de les 
costes del Garraf. 

En aquest sentit, les dades obtingudes prenen especial rellevància des 
del punt de vista de la recerca si tenim en compte la presència de dos 
figures de protecció incloses en la Xarxa Natura 2000, que acullen diferents 
espècies d’ocells marins protegides, amenaçades o vulnerables des d’un 
punt de vista de la seva conservació. 

A més, el fet de desenvolupar de manera constant i continuada el registre 
d’observacions al llarg de l’any, permet caracteritzar d’una forma més 
precisa la distribució espacial i temporal de les espècies d’ocells marins que 
trobem en les nostres sortides de mostreig. 

D’altra banda, la caracterització de la diversitat i abundància d’ocells 
presents en l’àrea d’estudi en combinació amb les dades obtingudes 
d’altres grans depredadors com són els cetacis, permet obtenir informació 
rellevant de l’estat de l’ecosistema, més si tenim en compte que tots dos 
grups són considerats bons bioindicadors del medi marí. 

En definitiva, el projecte “Plomes al Mar” permet i permetrà a curt, mig i 
llarg termini avançar en el coneixement dels requeriments ecològics de les 
diferents espècies d’ocells presents en una de les àrees més importants de 
Catalunya per a la conservació.
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Ciència ciutadana

PROJECTE AMICS DEL MAR

Es tracta d’un projecte de ciència ciutadana que té per objectiu recollir 
informació sobre aquelles observacions de cetacis realitzades per la societat 
en general al llarg de la costa catalana. Des de l’inici de les restriccions 
derivades de la SARS-CoV-2, el projecte ha disminuït la seva activitat. 
S’ha aprofitat l’actualització del web de l’entitat per millorar el formulari 
d’introducció de dades i facilitar així la col·laboració de la ciutadania.
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Informe 2021

TREBALLS DE FI 
DE GRAU

Durant l’any 2021 dos estudiants han realitzat el TFG amb nosaltres, 
presentant-lo de forma exitosa al juny. Es tracta de la Sandra Turró, 
estudiant del grau de Biologia de la Universitat de Girona i d’en Marc Rams, 
estudiant del grau de Biologia Ambiental de la Autònoma. 

Sandra Turró

En aquest estudi, la Sandra ha aplicat la 
tècnica de la foto-identificació a l’estudi dels 
moviments del cap d’olla gris al Mediterrani 
occidental. En concret ha utilitzat el catàleg 
de foto-identificació de l’espècie obtingut per 
l’associació Cetàcea gràcies al Projecte Foto-
identificació amb els de cinc entitats de l’oest 
del Mediterrani (Noa18nusos, ANSE, Tursiops, 
Tethys i MIRACETI) per a poder establir els 
moviments de l’espècie. Utilitzant les fitxes 
d’albiraments i dades ambientals, conjuntament 
amb la posició geogràfica, ha pogut realitzar 
l’anàlisi estadística i la representació gràfica dels 
albiraments. Per a la comparació de catàlegs 
de foto-identificació ha utilitzat el programa 
finFindR que no s’havia utilitzat prèviament en 
cap estudi per a aquesta espècie. Per al treball 
també s’ha utilitzat fotografies de les necròpsies, 
a partir de fotografies d’avaraments a la costa 
catalana proporcionades per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), de manera que 
s’han trobat coincidències d’individus morts que 
eren presents al catàleg de l’Associació Cetàcea. 
La comparació mostra coincidències només 
amb els catàlegs de Palamós i França, en un baix 
percentatge.

Marc Rams

Dofí ratllat, mular i cap d’olla gris: Estudi de 
la seva distribució a les costes del Garraf: En 
aquest estudi, en Marc ha fet servir models 
de distribució de màxima entropia (MaxEnt) 
amb dues variables físiques per a descriure la 
preferència i la distribució de l’hàbitat de tres 
cetacis al Garraf: el dofí mular, el dofí ratllat 
i el cap d’olla gris. El model mostra que els 
hàbitats òptims pel dofí mular es situen sobre 
la plataforma continental a una profunditat no 
superior dels 500 metres. En canvi, els hàbitats 
òptims pel dofí ratllat es localitzarien en àrees del 
talús continental, amb un elevat pendent i amb 
profunditats d’entre 500 i 1.200 metres. Per últim, 
els hàbitats òptims pel cap d’olla gris es situarien 
en àrees de canyons submarins amb elevat 
pendent i entre els 500 i 1.500 metres. Aquestes 
preferències podrien ser degudes als seus hàbits 
alimentaris.
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Durant l’any 2021 s’han supervisat diferents treballs de recerca que es 
detallen a continuació:

 » Marina Rodríguez Dueñas: Foto-identificació de dofins mulars (Tursiops 
truncatus) a la costa del Garraf 

 » Olga Frowd Llobet: Estudi de cetacis a les costes del Garraf.

Delfín listado, mular y calderón gris. Estudio de su 
distribución en las costas del Garraf (Barcelona):

Estudi basat en el TFG realitzat per en Marc Rams, 
centrat a descriure els hàbitats més òptims per 
aquestes espècies de cetacis al Garraf utilitzant 
un model de màxima entropia (MaxEnt).

Comparación de catálogos de foto-identifica-
ción del calderón gris (Grampus griseus) en el 
Mediterráneo Español:

Estudi basat en el TFG de la Sandra Turró, centrat 
en entendre els moviments del cap d’olla gris 
entre diferents indrets del Mediterrani occiden-
tal (Garraf, Palamós, Múrcia, Balears, Marsella i 
nord-oest d’Itàlia) mitjançant la foto-identificació.

TREBALLS DE 
RECERCA

Informe 2021

A principis d’octubre va tenir lloc el XII congrés de la Sociedad Española de 
Cetáceos, que es va realitzar de forma virtual. En aquest congrés l’associació 
hi va presentar dos treballs:

TREBALLS 
PRESENTATS EN 
CONGRESOS

Informe 2021
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