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El soroll amenaça greument el fons marí 
 
 
 
 
 
 
 

Els cetacis són els millors bioindicadors del límit de 
tolerància acústica dels oceans. Si es veuen amenaçats 
pels sorolls de les activitats humanes, tota la cadena 
alimentària es pot desequilibrar. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tica per comunicar-se, alimentar-se o bé per orientar-se, converteix els 

cetacis en els millors bioindicadors del límit de tolerància acústica dels 

oceans. Els cetacis juguen un paper essencial en l'equilibri dels oceans, 

per tant, si aquesta espècie és amenaçada per l'activitat humana, es pot 

desequilibrar tota la cadena alimentària. 

El so es transmet molt més ràpid i amb més nitidesa sota l'aigua que a 

l'aire. Aquest fet provoca que fonts de sons induïdes per l'home que 

produeixen nivells tolerables de soroll ambiental en l'aire, en produir-sota 

el mar es magnifiquin originant una contaminació acústica que ocasiona 

des de lleus molèsties als animals marins, fins a greus lesions 

incompatibles amb la vida.  

La presència de soroll antropogènic en el medi marí pot alterar la 

detecció i emissió de senyals acústics ("emmascarament o masking") 

dels cetacis. Les conseqüències directes d'aquest emmascarament 

poden ser: disgregació de grups, impossibilitat d'alimentació, pèrdues de 

mares i cries, desorientació que pot acabar fent-los encallar a la platja...  

Però no només això, sinó que hi ha sorolls de molta intensitat com la 

construcció d'un parc eòlic o una plataforma petrolífera que actuen com 

una ona expansiva, rebentant l'estructura interna de la oïda.  El terme 

mitjà són els anomenats traumes acústics, similar al brunzit que 

nosaltres sentim a l'orella quan anem a un concert, però que si es 

perllonguen poden provocar una pèrdua de sensibilitat auditiva.  

La preocupació de la comunitat científica per les activitats que 

provoquen contaminació acústica al mar va creixent dia a dia, i el 

congrés  Oceanoise, celebrat el passat mes de maig n'és un exemple. 

Segons M. André, aquesta és l'amenaça més greu sobre el medi marí.  

El LAB fa anys que treballa per lluitar contra la contaminació acústica al 

fons del mar i un dels projectes que més fruits està donant és Listening 

to The Deep Ocean Environment (LIDO). Que avui dia, el transport 

marítim o la construcció en alta mar faci soroll no té sentit, afirmen. 

 
 

 

 
 

 

 
 

El soroll ens molesta, ens irrita i fins i tot ens pot provocar greus 

problemes de salut com demostren molts estudis. La contaminació 

acústica, també afecta els oceans de tot el món. Segons Michel André, 

director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), les persones no som prou 

conscients de la contaminació acústica que pateix el fons del mar 

perquè quan som a la platja i ens submergim dins de l'aigua, tenim la 

sensació de pau i silenci.  

Al mar sempre hi ha hagut soroll, el que passa és que les fonts han 

canviat. Abans els soroll provenia exclusivament de fonts naturals, com 

la pluja, les ones i els terratrèmols. Després s'hi van afegir els animals.  

Però a dia d'avui, la principal font de contaminació acústica són les 

activitats humanes com ara el transport marítim, la pesca, les maniobres 

militars, l’explotació de parcs eòlics, les extraccions de petroli, etc. 

Gairebé tots els organismes marins necessiten el so per a les seves 

funcions biològiques, però els cetacis (balenes, dofins, etc.) són els més 

susceptibles de patir els efectes de la contaminació acústica provocada 

per l'activitat humana. Aquesta dependència vital de la informació acús-  

 

  

Opta per comprar peix local i provinent de pesca artesanal i sostenible. 

Col·labora amb la Fundació per a la Recuperació d'Animals Marins 

(CRAM). Coneix el mar i participa en associacions i equipaments que 

vetllen per conservar-lo com: Submon, Animal Latitude, el Centre de la 

Platja... Disminueix el teu consum de petroli, reduint per exemple els 

plàstics que utilitzes, fent servir el transport públic... i recolza les 

campanyes per aturar els projectes d'exploració i extracció 

d'hidrocarburs marins. Recolza campanyes per reduir la despesa militar 

i les maniobres que fan al mar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

          

  * Text elaborat a partir d'una entrevista al diari el Público Contaminació acústica al fons del mar i de la informació del web del LAB 

http://oceanoise2015.com/
http://www.listentothedeep.com/
http://www.listentothedeep.com/
http://www.submon.org/
http://www.animallatitude.org/
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/equipaments-municipals/centre-de-la-platja
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/equipaments-municipals/centre-de-la-platja
http://alianzamarblava.org/ca/
http://www.un.org/depts/los/index.htm
https://secured.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/pescasostenible/que-es-la-pesca-sostenible/
http://www.lab.upc.edu/
http://www.objecciofiscal.org/index.php/ca/
http://www.listentothedeep.com/
http://sinmalaespina.org/
http://cram.org/ca/
http://www.icm.csic.es/
http://www.sospeix.org/ca/13-recursos/17-recomanacions-en-la-compra/tipus-de-pesca.html
https://projecteninam.wordpress.com/
http://eu.oceana.org/es
https://anabelherrera.files.wordpress.com/2011/07/pc3bablic-michel-andrc3a91.pdf
https://tv.upc.edu/continguts/contaminacio-acustica-al-mar-efectes-i-reptes-tecnologics
http://crashoil.blogspot.com.es/

