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“Anàlisi del nivell de renou submarí a Eivissa i la seva correlació amb la presència de 

cetacis: ELS NOSTRES DOFINS 2019” 
 

Promogut per part de l’Associació Tursiops, entitat fundada el 1998 amb l’objecte 
d’estudiar i difondre l’estudi dels cetacis i altres especies marines, especialment a 
l’àmbit de les Illes Balears. Aquest projecte, ambiciós en objectius, neix fruit de la 
preocupació per part dels actors locals vers la conservació de la riquesa natural a les 
Pitiüsses. El ventall d’entitats i grups que recolzen la iniciativa és molt ample. A nivell 
econòmic, han contribuït la Fundació per a la Conservació d’Eivissa i Formentera, 
7Pines Ressort, Patricio Cris i un donant anònim. A més es compta amb la 
col·laboració des Nàutic de Sant Antoni cedint espais i amarrament per 
l’embarcació, Active Dive cedint material de busseig i el recolzament institucional 
dels Ajuntaments de Sant Josep de s’Atalàia, de Sant Antoni i de les Reserves 
naturals del Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. Així com amb la inestimable 
empenta del grups conservacionistes d’acció local, GEN-GOB, CREM, Ibiza Hands, IB 
Splash...  
 
Antecedents 
La introducció d’energia al medi marí, especialment en forma de renou, constitueix 
un important impacte per a moltes espècies. Donat que els cetacis basen el 100% de 
les seves activitats a les seves capacitats acústiques, són el grup animal més afectat 
per aquesta mena d’alteració del medi. El caràcter costaner del dofí mular (Tursiops 
truncatus) l’obliga a conviure a la franja marina de major activitat antròpica amb 
l’impacte acústic d’una multitud d’embarcacions. El renou submarí, conjuntament 
amb la interacció amb la pesca i la contaminació química, fan que el dofí mular sigui 
l’espècie de cetaci més agredida de la Mediterrània.  
La franja del mar circumdant a l’Illa d’Eivissa, sobretot a l’estiu, constitueix un 
autèntic punt calent de presència i moviment d’embarcacions recreatives i de 
transport de passatgers. Els Freus, el pas entre Eivissa i Formentera, és la zona 
geogràfica balear que concentra una major densitat d’embarcacions i 
probablement, ho sigui també de tota la Mediterrània occidental. Donada la 
naturalesa de l’impacte i del dofí mular, el seguiment acústic és la tècnica idònia per 
a monitoritzar i avaluar la correlació entre la presència d’aquesta espècie i la 
contaminació per renou associada a la navegació. A l’Associació Tursiops es treballa 
amb aquestes tècniques d’ençà 2006.  
La principal fortalesa de l’ús de l’acústica passiva per els estudis a medi marí, va 
lligada a la robustesa i riquesa de les dades que proporciona. El dispositiu 
d’enregistrament Soundtrap, té la capacitat de registrar sistemàticament un ample 
espectre de senyals acústiques a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de l’any, pel 
que constitueix el sistema de monitoreig més altament eficaç i efectiu. Enregistra 
cetacis i renou alhora i no requereix d’un gran desplegament logístic per a ser 
instal·lat i per les operacions de manteniment.  
 
D’ençà que Tursiops fa feina amb instrumental acústic, ha assolit un nivell 
d’experiència òptim tant en el maneig de l’instrumental com en la gestió de les 
dades obtingudes. Del resultat de diversos anys de seguiment en coordinació amb 
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altres grups d’investigació, es va publicar un treball que analitza la presència del dofí 
mular a diferents àrees protegides espanyoles, entre elles, la Reserva Marina del 
Freus d’Eivissa i Formentera (Castellote et al, 2014). Aquest treball dóna llum sobre 
aspectes tals com el patró estacional de presència de Tursiops truncatus, una 
descripció de l’ús de l’hàbitat per a alimentació així com l’ús diferencial dia/nit a cada 
zona. Una de les principals conclusions, és la evidència d’un efecte de desplaçament 
del dofí mular cap a zones allunyades a costa durant els mesos de major presència 
humana a les reserves. A la mateixa línia de treball, es desenvolupà l’”Estudi Acústic 
sobre la presència i us del LIC ES5310108, Àrea Marina de Cap Martinet, per el dofí 
mular (Tursiops truncatus) i proposta de mesures de gestió”, realitzat entre 2014 i 
2015 per a la Divisió per a la Protecció de la Costa i el Mar. Actualment Tursiops, 
treballa a l’estudi de la correlació entre renou submarí i la presència de cetacis a les 
muntanyes submarines del Canal de Mallorca amb el recolzament de la Fundación 
Biodiversidad. 
 
Metodologia 
Els dispositius d’enregistrament Soundtrap, són hidròfons submarins connectats a 
un ordenador programat específicament per a gravar sons subaquàtics. S’instal·la 
degudament al fons i, periòdicament, es visita per a descarregar el disc dur i 
reemplaçar les bateries. Desprès, els arxius de so són degudament filtrats, 
processats i tractats per a la identificació, quantificació i anàlisis estadístic dels sons 
enregistrats.  
Per a la obtenció d’una visió global de la situació a nivell de contaminació acústica i 
la seva correlació amb la presència de cetacis al litoral d’Eivissa, s’han calat 3 unitats 
Soundtrap. Una a cala Xarraca (municipi de Sant Joan), al Nord-Oest de l’illa 
d’Eivissa, àrea identificada com punt més allunyat dels ports principals i de mínima 
presència relativa d’activitat humana. Una a les Reserves Naturals des Vedrà, es 
Vedranell i els Illots de Ponent, per la seva riquesa natural i per ser un punt moderat 
d’activitat antròpica. I una última, situada als Freus d’Eivissa i Formentera, per ser el 
punt de més intensa presència humana. 
L’estudi inicialment es plantejà amb 12 mesos de presa de dades, si bé, l’òptim seria 
allargar aquest període fins als 24 o 36 mesos per tal de poder comprovar els 
possibles biaixos de la presència de cetacis derivats de variacions interanuals 
naturals. 
 
Objectius de l’estudi 
 
L’objectiu general de l’estudi és identificar l’impacte del renou a Eivissa i la seva 
correlació amb la presencia de cetacis, principalment, T. truncatus.  
 
Els objectius concrets inclouen: 

✓ Valorar la presència del dofí mular (T. truncatus) als tres punts de calament: 
NW d’Eivissa, Illots de Ponent i els Freus d’Eivissa i Formentera.  

✓ Identificar patrons d’us de l’hàbitat per part de T.truncatus.  
✓ Identificar patrons horaris i estacionals per part de T.truncatus.  
✓ Valorar la presencia d’altres espècies de cetacis com ara el Catxalot (Physeter 

macrocephalus), Rorqual comú (Balaenoptera physalus), Dofí comú 



  

 
Asociación Tursiops. CIF G-07931595. C/Jordi Martí Rosselló,2 1r 07010 Palma.  

www.asociaciontursiops.org /  info@asociaciontursiops.org 

(Delphinus delphis), Dofí llistat (Stenella corueroalba), Cap d’Olla gris 
(Grampus griseus) i Cap d’Olla (Globicephala melas).   

✓ Quantificar el nivell de renou a la costa Eivissenca al llarg de l’any.  
✓ Identificar eventuals esdeveniment acústics extraordinaris com poden ser les 

prospeccions sísmiques per a la recerca d’hidrocarburs. 
 


