CIENCIES

Els cetacis de les costes
empordanesa i selvatana
IGOR GRABOLOSA
C\s
coneixements actuáis sobre la
fauna cetológica d'aquest país no
serien segurament possibles si fa una
tretze anys unes guantes persones del
Museu de Zoología, pare Zoológic i
Universitat de Barcelona no s'haguessin aplegat dins la Institució Catalana
d'Historia Natural per tal de crear la
Comissió de Cetologia, que recollí
gran quantitat de dades, reuní una
important col.lecció osteológica i publica diferents treballs científics.
A les nostres costes de l'AIt i Baix
Empordá i Selva s'hi han observat 9
de les 1 9 especies citades a Catalunya
i Balears. Aqüestes especies son: la
balena franca, la balena blava, balena
geperuda, catxalot, balena de Cuvier,
dofí ratllat, mular, cap d'olla i dofí de
rissó

Balena franca (Balaenoptera
physalus. Linné, 1758,/
És una especie estesa per tots els
oceans i relativament freqüent en el
sector NE del Mediterraní occidental;
el misticet és el mes comú de les
nostres costes.
Pot arribat a mesurar uns 2 5 mts. i
presenta una coloració dorsal grisaNormalment naveguen sois o en parella a poca velocitat (de 3 a 4 nusos} i
s'ha comprovat que el mes de juliol és
ei període de concentració máxima a
la zona compresa entre Córsega i la
costa francesa, amb un desplacament
a SW a partit d'aquest. Aquesta
concentració es creu que está Migada a
l'existéncia d'una zona especialment
rica en aliments.
La zona compresa entre el Port de
la Selva i el Cap de Creus és on es
concentren la majoria de referéncies
que tenim d'aquesta especie a les
nostres costes, tant d'exemplars encallats com d'observacions realitzades
per pescadors, que considerem que
poden ésser d'aquest cetaci.
L'encallament
mes recent
d'un
exemplar identificat correspon a un
que encalla al Cap de Creus i'agost de
1 9 5 5 , que desperté gran espectació a
Cap d'olla (Globicephala melaena)
Sant Feliu de Guixols. 1972.
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Cetacis
l'AIt Empordá i va ser visitat per molta
gent. Fou arrossegat per un particular
fins a Llanca per a la seva comercialització, fet que motiva que la citació
d'aquest cetasi a la premsa científica
estigui referida erróniament darrera
poblado. En dades mes recents, pescadors de les nostres costes, especialment a la zona abans esmentada, han
observat igualment exemplars que,
per les referéncies donades, considerem que poden tractar-se d'aquesta
especie.

Balena blava (Balaenoptera
musculus. Linné, 1758,/
És un cetasi igualment estés per
tots els oceans on efectúa grans
migracions entre les altes i baixes
latituds i és amenapat d'extinció. Gaudeix actualment d'una "protecció t o tal". La seva presencia al Mediterrani
és considerada excepcional i a Catalunya tan sois es coneix una citació de
Lluís soler de l'any 1913, referent a un
exemplar capturat prop de Sant Feliu
de Guíxols.
D'una longitud total que pot passar
deis 3 0 mts, presenta una coloració
característicament blava, la qual cosa
ens fa suposar que un exemplar que
embarranca a la zona del Cap de Creus
fa uns decennis pugui pertányer a

aquesta especie, tot i que és una
citació que considerem indeterminada.

Balena geperuda (Megaptera
novaengliae. Borowski, 1 7 8 1 ^
S'estén per tots els oceans, pero es
coneixen molt pocs encallamenís sobre les costes europees, i és considerada excepcional al Mediterrani, on tan
sois es coneixen tres observacions.
dues a Franca i una a l'Empordá d'un
exemplar de 1 5,5 mts, embarrancat a
l'Escala Testiu del 1 8 2 9 .
Els exemplars d'aquesta especie
mesuren normalment menys de 15
mts, pero poden arribar fins ais 16
mts, essent les femelles de tamany
lleugerament superior.

Catxalot
(Phiseter
macrocephalus.
Linné, 1758^
La seva repartido en els diferents
oceans demostrarla aue freqüenta
essencialment les aigües situades entre les latituds Nord i Sud de 40°.
S'ha observat arreu del Mediterrani,
pero menorment a les costes d'Egipte,
Israel i Grecia, essent molí mes comú
ai Mediterrani occidental, especialment a Algéria. Tunísia, sud de la
Península Ibérica i costes franceses
del mar Lígur.

Pot mesurar mes de 15 mts de
Margada i és característica la gran
proporció del cap envers la resta del
eos, que representa un tere de la seva
longitud total.
A les nostres costes no sembla
gaire freqüent per les dades de qué
disposem. A la resta de Catalunya
s'han produit diferents encatlaments
en els darrers anys. Hospitalet de
l'lnfant, la platja del Grau i Badaiona
son algunos de les poblacions properes on hi ha referéncies sobre la
presencia d'aquest cetgci, a les quals
s'hauria d'afegir una citació inédita a
la premsa especialitzada, que hem
recollit d'una publicado sobre caca i
pesca, d'un exemplar embarrancat a la
platja de Castelldefels l'any 1 9 4 3 .
Una citació de la comarca de la
Selva de l'any 1 8 6 3 i una de recent al
Baix Empordá, recollida per nosaltres,
son les úniques referéncies que tenim
de la presencia d'aquest odontocet al
nostre litoral.

Balena de Cuvier (Ziphius
cavimstris. Cuvier, 1823^
És un cetasi cosmopolita que freqüenta generalment les aigües calentes i temperades de tots els oceans.
És considerada com una especie comuna prop de les costes mediterránies ibériques, a la part francesa del
mar Lígur, així com al voltant de
Sicilia, tot freqüentant essencialment
les aigües profundes, per rao del seu
régim alimeníari a base de cefalópodes.
Aquesta preferencia per aigües profundes és la que ens fa pensar que
sigui un factor important en la poca
freqüéncia en qué aquesta especie i
l'anterior semblen presentar-se a prop
de la nostra costa.
La balena de Cuvier és un odontocet
de tamany mitjá que pot arribar a
mesurar els 7 mts de llargada i que
només presenta un parell de dents a
la mandíbula inferior.
A l'Empordá s'han produit alguns
embarrancaments durant aquests darrers anys i a Blanes hi ha una citació
d'un exemplar embarrancat
l'any
1918.

Dof í ratllat (Stenella
Mayen, 1 833^
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Mular (Tursiaps truncatus)
particular de Roses.

naturalitzat.

propietat

d'un

coeruleoalba.

La primera sorpresa amb qué es
varen trobar els cetólegs de Barcelona
en iniciar l'estudí sistemátic de la
fauna cetológica ibérica, fou descobrir
que. a les nostres costes mediterránies, el dofí comú (Delphinus delphis.
Linné, 1758^ en realitat no era tan
freqüent com faria pensar el seu nom i,
per contra, una especie considerada
fins fa poc com a excepcional, el dofí
ratllat, es preseníava com la mes
comuna.

De dait a baix: Stenella

coeruleoatba;

La freqüéncia d'encallaments i observacions en els darrers anys han
confirmat aquest canvi d'status d'aquestes dues especies i avui el dofí
ratllat és considerat com el cetaci mes
comú i abundant de les nostres aigües.
Segons els estudis reallTzats per
diferents cetótegs, la creixent contaminació d'aquest sector del Mediterrani hauria provocat la fúgida del Dofí
comú. Per contra, el dofí ratllat, que
ocupa el mateix nínxoles ecológic,
hauria desenvolupat com a resposta
adaptativa una sobrenatalitat.
A les nostres aigües empordaneses
i selvatanes tan sois es teñen referéncies del dofi ratllat no havent-se citat
fins a! moment el dofí comú, tot i que
hi ha referéncies de la resta de
Catalunya.

Mular (Tursiops truncatus.
Montagu, 1 8 2 1 ^
Aquesta especie es troba a les
aigües cálides i temperades de tots els
oceans i a les nostres costes és
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Balaenoptera

physa/us;

Physeter

catodon.

l'espécie de dofí mes costanera, pero
la seva presencia disminueix de forma
aiarmant en el litoral empordanés i
selvatá.
Presenta una llargária máxima d'uns
4 mts i a TAdriátic es realitzen
captures freqüents pels dofinaris.
Fins fa uns decennis era normal veure
aquests dofins en les rades de moltes
poblacions. on sovint els anomenen
"ratoners", pero actualment cada dia
és mes rara la seva presencia.

Cap d'otla (Globicephala
Traill, 1 8 0 9 ;

melaena.

Aquest odoníocet freqüenta les aigües temperades de l'Atlántic Nord, el
Mar del Nord, la Mánega i el Mediterrani occidental. Alguns cetólegs consideren que en ia seva distribució
mediterránia efectivament es troba
timitat a la seva porció occidental, on
el consideren freqüent prop de les
costes d'Algéria, no havent-se observat, fins ara, a Tunísia. La seva
distribució al llarg de les costes
ibériques demostra una repartició irre-

gular, i així es considera molt comuna
a la zona de Gibraltar, pero esdevindria
molt menys freqüent al nord així com
a les costes del golf de Lieó, En el mar
Lígur s'ha observat que hi i s molt mes
comuna.
La captura d'un exemplar a l'any
1 9 0 8 i un embarrancament relativament recent al Baix Empordá, son les
úniques referéncies d'aauesta especie
a les nostres costes.

Dofí de rissó (Grampus
Cuvier, 1 8 1 2 ;

gríseus.

També anomenat cap d'olla perqué
ambdues especies teñen un cap de
forma característica, aquesta especie
és de tamany menor, uns 4 mts, i
presenta una distribució mundial molt
mes amplia.
Es considera una especie relativament comuna al Mediterráni occidental, pero amb una repartició irregular.
Considerada com forca rara al llarg de

I
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La regressió deis cetacis
^ e s primeres dades históriaues
sobre la caca continuada de grans
cetasis daten del segle XII i es
refereíxen a la persecució de qué eren
objecte per part deis bascos, els
catxalots i misticets a les aigües del
Cantábric.
A m b Tevolució técnica deis vaixells i
métodes de captura s'ana produint
una destrucció progressiva de tes
poblacions mundials deis cetacis.
Com exemple cal esmentar que a la
primera meitat d'aquest segle es varen
cacar 3 1 5 . 0 0 0 balenes blaves. El
1 9 5 0 només en pogueren capturar
5.000 i cinc anys mes tard 2,000. el
1 9 5 9 únicament en pogueren capturar 1.200. Actualment aquesta especie és "totalment protegida" per organismes internacionals i es recupera,
pero molt lentament.
En esgotar els stocks d'aquesta
especie els baleners es dedicaren a
perseguir la baiena franca, amb captures anyals de 2 5 . 0 0 0 exemplars, Al
Mediterrani es capturaven exemplars
d'aquesta especie grácies a les factories próximes a Gibraltar.
L'any 1946 es va crear la CB.I.
(Comissió Balenera Internacional) que
supervisa les operacions baleneres
deis seus signataris, els quals actualment son 4 0 i entre ells l'Estat
espanyol. D'aquest organisme cal dir
que durant molt temps funciona com
un club de pai'sos baleners i que a
mesura que passa el temps va agafant
postures mes conservacionisíes. L'any 1 9 8 2 el CB.I. va prendre l'acord de
fixar una moratoria de cinc anys en la
captura de balenes, que entrará en
vigor a partir de 1 9 8 6 i després de la
qual s'espera que cap país no remprengui í'activitat balenera, tot i que
queda el dubte respecte al Japó.
Igualment cada vegada hi ha mes
preocupado envers els anomenats
"petits cetacis".
En el Mediterrani, els factors de
destrucció de cetacis son molt diversos i han esíat analitzats per diferents
cetólegs (vegeu bibliografra).
Per a la baiena franca es considera
com a causa principal de mortalitat el
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xoc amb la quilla deis vaixells, pero no
se sap si es tracta d'animal suposadament endormiscat o bé ja malalt.
El catxalot és considerat c o m el que
pateix desíruccions mes nombroses i
amb métodes molí diversos, des d'explosius a filats a la deriva.
L'espécie proporcionalment
mes
freqüentment abatuda voluntáriament
és la baiena de Cuvier, especialment
per tir. I sembla ésser que és freqüentment utilitzada com a rodella pels
vaixells de guerra de l'Estat espanyol i
francés.
Els altres "petits cetacis" son freqüentment capturats amb els filats
deis pescadors t es considera el mular
com el que provoca mes conflictes
amb aquests.
Al nostre sector del Mediterrani és
molt possible que l'alt grau de contaminació de íes aigües sigui un factor
limitant per a algunes especies, així
com la destrucció voluntaria per part
deis pescadors.
És freqüent que els dofins que
embarranquen a la nostra costa esíiguin afectáis de processos tumorals
estesos per tot el eos i, per altra
banda, cada dia és mes freqüent de
trobar tumoracions en els peixos, fet
que aventurem que podría estar provocat per la c o n t a m i n a d o de la zona.
La caca voluntaria de dofins i altres
odontocets per part deis pescadors
sembla que era molt freqüent fa uns
anys i ara ho és menys perqué ja no
son abundants. Com exemple cal dir
que hem tingut noticia que, en temps
no gaire llunyans. un pescador de
Llanca n'havia abatut uns 3 8 0 exemplars amb tir d'escopeta. També ens
han manifestat diferents pescadors
que fins no fa gaire era freqüent l'ús
d'explosius per matar els dofins. ja que
feien malbé els filats.
En tot cas podem manifestar que, a
les aigües properes a la costa empordanesa i selvatana, es produeix una
regressió aíarmant en la presencia
- t a n t en freqüéncia com en nombre-,
de tot tipus de cetacis i la seva
observado per part deis pescadors es
va rarificant de forma progressiva.
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Cetacis
les costes espanyoles i Paísos Catalans i excepcional al Golf de Lleó, es
presenta com freqüent en el mar Lígur,
especialment a prop de la Riviera
francesa.
A les nostres costes, la bibliografía
consultada només fa referencia a dues
citacions: una femella encallada a
l'Estartit l'abríl de 1 9 7 3 i una altra d'un
exemplar capturat davant de Sant
Feliu de Guíxols el maig del mateix
any.

Altres especies del
Mediterrani
A part d'aquestes especies de les
quals s'ha comprovat la seva presencia prop de les costes empordaneses i
selvatanes, hi ha també altres cetasis
citats en el Mediterrani, els quals és
possible que hagin freqüentat la zona
en altres temps, o siguin observades
en un futur. És amb aquest criteri que
podem esmentar les següents especies:
Dofí {Stenella
fronta/is.
Cuvier,
1 829,) del qual s'ha donat recentment
una c i t a d o excepcional a prop de Tilla
de Menorca; dofí de morro llarg (Steno
bredanensis. Lesson, 1828,J especie
considerada molt rara al Mediterrani;
la falsa orea (Pseudorca
crassidens.
Owen, 1829) també excepcional; Torca (Orcinus orea. Linné, MbS) molt
rara; marsopa (Phocaena
phocaena.
Linné, 1758) actualment excepcional;
baiena de bec de Blainville (Mesoplon
densirostris. Blainville, 1817^ recentment descoberta al Mediterrani per
Tencallament d'una famella al sud de
Barcelona; la baiena d'aleta blanca
{Balaenoptera acutorostrata.
Lacépede, 1804y considerada com a molt
rara; baiena del nord
(Balaenoptera
borealis. Lesson, 1828^ de la qual tan
sois es considera com una observació
certa la d'un encallment al delta de
TEbre Tany 1 9 7 3 ; i la baiena basca
(Balaena glacialis
glacialis.
Muller,
1776^, que en altres temps es considera com a possible que penetres
forca raramení al Mediterrani.
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