
  

Estudi de distribució i Foto-identificació de 
cetacis a la costa del Maresme



  

Objectius

  Elaboració d’un mapa de distribució sobre les espècies de cetacis albirades.

  Elaboració d’un catàleg de foto-identificació. 

 Recollida de dades de totes les espècies de cetacis que siguin albirades en l’àrea d’estudi, per obtenir 
informació i ampliar el coneixement sobre aquestes espècies.

  Recollida de dades d’altres espècies de megafauna marina (aus, tortugues, etc.) en col·laboració amb 
diferents plataformes de ciència ciutadana, contribuint així en la millora del coneixement i per tant en la 
conservació d’aquestes espècies.

  Divulgació, conscienciació i sensibilització sobre la importància de la conservació del medi marí i les 
espècies que hi habiten, així com del desenvolupament del projecte Dofins del Maresme
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Espècies objecte d’estudi

Catàleg de Foto-identificació: 

Dofí mular (Tursiops truncatus)

Cap d’olla gris (Grampus griseus)

Rorqual comú (Balaenoptera physalus).

Possibilitat ampliació dofí llistat (Stenella coeruleoalba)

Distribució: 

Dofí mular (Tursiops truncatus)

Dofí llistat (Stenella coeruleoalba)

Dofí comú (Delphinus delphis)

Cap d’olla gris (Grampus griseus)

Cap d’olla negra d’aleta llarga (Globicephala melas)

Rorqual comú (Balaenoptera physalus)

Catxalot (Physeter macrocephalus)

Balena de Cuvier (Ziphius cavirostris)



  

Àrea d’estudi: la zona costanera i els 
canyons submarins del Maresme



  

Foto-identificació



  

Metodologia
Recollida de dades ambientals

Recollida de dades ambientals cada hora. 



  



  

Metodologia. Recollida de dades albirament



  



  

Formulari d’albiraments

       Pàgina web Posidonia2021               Formulari albirament ciència ciutadana

https://posidonia2021.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeqYfgPE-PsEwryfyH1stOd9_sgA1PNRAhFgIC_i0SsXPMKA/viewform


  

Espai mòbil de protecció de cetacis



  

Aproximació als cetacis

- Prohibits els sistemes acústics i sonar

- Velocitat de l’embarcació constant i no superior a 4 nusos

- Un cop acabada l’observació no s’hauria de modificar la       
  velocitat fins estar fora de l’espai mòbil de protecció



  

Normativa davant d’un grup de cetacis

- Evitar el contacte físic d’embarcacions i/o persones

- No alimentar als animals

- No impedir el moviment lliure dels cetacis, ni interceptar la seva trajectòria

- No separar o dispersar al grup de cetacis, especialment no interposar-se entre 
  un adult i la seva cria

- No navegar en cercle al seu voltant

- No produir sorolls o sons forts i estridents per intentar atraure’ls o allunyar-los

- No fer «efecte crida» d’altres embarcacions

- No banyar-se o bussejar a la zona d’exclusió
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