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Resum 

Durant els últims anys la introducció al Delta de l’Ebre del Cranc Blau (Callinectes sapidus), una 

espècie invasora d’origen americà, ha esdevingut un greu problema per a la ecosistema i la 

biodiversitat de la zona. S'han plantejat diverses solucions per a controlar l'expansió d’aquesta 

invasió. Una de les possibles eines per a la lluita contra la plaga podria ser l’ús de l’exposició acústica 

per a debilitar la població de cranc blau. Caldrà però dissenyar prèviament una metodologia per tal 

d’estudiar el comportament d'aquesta espècie davant l'exposició a diferents sons i determinar si 

realment la tècnica pot tenir un efecte sobre el seu comportament. L'objectiu principal d'aquest 

treball és la posada a punt de la metodologia per poder avaluar els canvis de comportament en la 

recerca de l'aliment d’aquesta espècie quan se’ls exposa a diferents sons: paisatge sonor d'un escull 

coral·lí i sons de dos depredadors naturals diferents del cranc blau (la "corvina atlàntica" o 

"gurrubata" -Micropogonias undulatus- i el “corball ocel·lat” -Sciaenops ocellatus-). D’altra banda, 

es pretén estudiar els efectes en la recerca de l'aliment i en el “righting reflex” després de l'exposició 

a un escombratge d'ones sinusoïdals . Per això, s'ha experimentat amb exemplars de cranc blau al 

Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la 

Geltrú (LAB-UPC). En aquest estudi preliminar s’ha determinat que no hi ha diferències significatives 

en els experiments d’anàlisis del comportament de recerca de l’aliment, quan els animals estan 

sotmesos a diferents exposicions sonores de tipus natural. En canvi, hi ha diferencies significatives 

en el temps usat pels animals a recuperar la seva posició habitual (“Righting Reflex”) després de 

l’exposició a un escombratge d’ones sinusoïdals. No s’han vist diferències significatives en el temps 

de recerca de l'aliment després de l'exposició a aquest escombratge. Aquest resultats preliminars 

necessiten ser confirmats i replicats en futurs experiments que es duran a terme al LAB.  

 

Paraules clau: cranc blau (Callinectes sapidus), comportament, exposició sonora, escombratge 

d'ones sinusoïdals, Righting Reflex. 
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Resumen 

Durante los últimos años la introducción al Delta del Ebro del Cangrejo Azul (Callinectes sapidus), 

una especie invasora de origen americano, se ha convertido un grave problema para el ecosistema 

y la biodiversidad de la zona. Se han planteado varias soluciones para controlar la expansión de esta 

invasión. Una de las posibles herramientas para la lucha contra la plaga podría ser el uso de la 

exposición acústica para controlar la población de cangrejo azul, pero hará falta diseñar 

previamente una metodología para estudiar el comportamiento de esta especie ante la exposición 

a diferentes sonidos y determinar si realmente la técnica puede tener un efecto sobre su 

comportamiento. El objetivo principal de este trabajo es la puesta a punto de la metodología para 

poder evaluar los cambios de comportamiento en la búsqueda del alimento de esta especie, cuando 

se la expone a diferentes sonidos: paisaje sonoro de un arrecife de coral y sonidos de dos 

depredadores naturales diferentes del cangrejo azul (la corvina atlántica o "gurrubata" -

Micropogonias undulatus- y la corvina roja -Sciaenops ocellatus-). Por otro lado, también se 

pretende estudiar los efectos en la búsqueda del alimento y en el “righting reflex” después de la 

exposición a un barrido de ondas sinusoidales. Por eso, se ha experimentado con ejemplares de 

cangrejo azul en el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universitat Politècnica de 

Catalunya en Vilanova i la Geltrú (LAB-UPC). En este estudio preliminar se ha determinado que no 

hay diferencias significativas en los experimentos de análisis del comportamiento de búsqueda del 

alimento, cuando los animales están sometidos a diferentes exposiciones sonoras de tipo natural. 

En cambio, hay diferencies significativas en el tiempo usado por los animales para recuperar su 

posición habitual (“Righting Reflex”) después de la exposición a un barrido de ondas sinusoidales. 

No se han visto diferencias significativas en el tiempo de búsqueda del alimento después de la 

exposición a este barrido. Estos resultados preliminares necesitan ser confirmados y replicados en 

futuros experimentos que se efectuarán en el LAB.  

Palabras clave: cangrejo azul (Callinectes sapidus), comportamiento, exposición sonora, barrido de 

ondas sinusoidales, Righting Reflex. 
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Abstract 

In recent years the introduction of the Blue Crab (Callinectes sapidus), an American invasive species, 

in the Ebro’s delta has become a serious problem for the ecosystem and biodiversity of the area. 

Several solutions have been proposed to control the expansion of this invasion. One possible tool 

to fight the pest could be the use of acoustic exposure to weaken the blue crab population. 

However, a methodology must be defined to study the behavior of this species when exposed to 

different sounds and to determine whether the technique can have an effect on its behavior. The 

main objective of this work is to fine-tune a methodology to evaluate changes in food-search 

behavior of this species when it is exposed to different sounds: a coral reef soundscape and the 

sounds of two different natural predators of the blue crab (the Atlantic croaker -Micropogonias 

undulatus- and the red drum -Sciaenops ocellatus-). On the other hand, it is also intended to study 

the effects on food-search and "reflex righting" after exposure to a sine wave sweep. Experiments 

with blue crabs were carried out at the Laboratory of Applied Bioacoustics of the Technical 

University of Catalonia in Vilanova i la Geltrú (LAB-UPC). This preliminary study shows no significant 

differences in the crab food-search behavior under different natural sound exposures. Instead, 

there are significant differences in the time spent by the animals recovering their usual position 

("Righting Reflex") after exposure to a sinusoidal wave sweep. Moreover, no significant differences 

were observed on the time used in the food search after this sweep exposure. These preliminary 

results need to be confirmed and replicated in future experiments at the LAB.  

Keywords: blue crab (Callinectes sapidus), behavior, sound exposure, sine wave sweep, Righting 

Reflex. 
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Símbols i acrònims 

AL Alçada abdomen   
 

AW Amplada abdomen 

CL Longitud de la closca 

CW Alçada de la pinça 

HMC Alçada de la pinça 

LAB-UPC Laboratori d'aplicacions bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya  

LD1 Longitud del dàctil de la pota ambulatòria 

LM1 Longitud del mèrit de la pota ambulatòria 

LMC Longitud de la pinça 

SEM Scanning electron microscopy (Microscòpia Electrònica d’Escombratge) 

TLA1 Longitud total de la pota ambulatòria 

WM1 Amplada del mèrit de la pota ambulatòria 
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 Introducció 

El cranc blau (Callinectes sapidus, Rathbun 1896) és una espècie originària de la costa atlàntica 

americana que va ser introduïda a Hawaii, Japó, Àfrica, i  a Europa concretament a  les aigües del 

mar Mediterrani en l’últim segle, possiblement a causa de les aigües de llast de les grans 

embarcacions (Mancinelli et al., 2014). El novembre de 2012 en el Delta de l’Ebre, es va capturar el 

primer exemplar de cranc blau,  en aigües del Mar mediterrani espanyol (Castejón, Guerao, 2013).  

Es considera una de les 100 espècies invasores més perilloses del Mediterrani, per els impactes 

ocasionats tant en la biodiversitat com en l’economia (Strefteris, Zenetos 2006). A més a més va 

formar part del catàleg espanyol d’espècies exòtiques amb potencial invasor l’any 2011 (RD 

1628/2011). 

Els principals efectes d’aquesta espècie invasora de crancs, són la disminució de les poblacions de 

diverses espècies autòctones com el cranc verd (Carcinus aestuarii), bivalves en general, tellerina 

(Donax trunculus), escopinyes (Cerastoderma edule), llagostins (Penaeus kerathurus), sèpia (Sepia 

officinalis Linnaeus) (Rosas et al., 1994), i altres espècies de caràcter invasiu com el cargol poma 

(Pomacea canaliculata) (Gallego et al., 2020). Molts pescadors d’arts passives declaren que es tracta 

d’una espècie molt agressiva que es menja gran part de les captures de peixos, independentment 

de l’espècie que s’hagi capturat i de l’art que s’empra. El sector productiu de bivalves, constata que 

ha estat el principal causant de la desaparició del cultiu de cloïssa japonesa (Ruditapes 

philippinarum), l’únic parc de cultiu de bivalves soterrats que hi havia a la badia del Fangar. Pel que 

fa a la producció de musclo (Mytilus galloprovincialis) i ostra (Ostrea edulis i Cassostrea gigas), s’ha 

observat la capacitat dels crancs per enfilar-se i menjar-se aquests bivalves, això posa en perill la 

producció d’aquestes espècies cultivades en suspensió. Tot i l’esmentat anteriorment, existeix una 

falta general d’informació sobre els efectes negatius en les comunitats bentòniques envaïdes, en 

les espècies de tota  la columna d’aigua així com sobre el funcionament dels seus ecosistemes 

(Mancinelli et al., 2017). 

C. sapidus és una espècie d’alt valor comercial en zones costaneres de l’Atlàntic occidental des de 

Nova Escòcia fins a Argentina (Nehring, 2011). A partir del setembre de 2016 es va iniciar la seva 

pesca i comercialització al Delta de l’Ebre, com a mètode de control per tal d’evitar i/o limitar 
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l’expansió d’aquesta espècie en el territori. Aquesta mesura correctora podria ser insuficient per al 

control d’aquesta plaga, per això és important seguir cercant altres possibles solucions.  

La motivació a l’hora de realitzar aquest estudi, va sorgir de la idea de delimitar les zones on es 

troba el cranc blau  per a facilitar-ne el control i cercar mètodes de protecció en les instal·lacions de 

producció d’organismes aquàtics.  

Una possible solució per tal de limitar i controlar l'expansió del cranc blau, podria ser la 

implementació d’un sistema de barrera acústica per mitjà d'exposició sonora controlada que 

evitaria les barreres físiques en l'ecosistema.  

Prèviament al desenvolupament d’aquest sistema acústic es fa necessari un estudi exhaustiu en 

condicions de laboratori dels possibles efectes de l’exposició a so en el comportament natural del 

cranc blau. En aquest TFG es proposa avaluar l’efecte de l’exposició a un escombratge d’ones 

sinusoïdals d’entre 100 i 500 Hz en el comportament pel que fa a la recerca de l’aliment del cranc 

blau. 

 Callinectes sapidus, Rathbun 1896 

1.1.1. Taxonomia de C. Sapidus 

La taxonomia del C. sapidus es mostra en el següent esquema: 

REGNE - Animalia 

FÍLUM - Arthropoda 

SUBFÍLUM - Crustacea 

CLASSE - Malacostraca 

ORDRE - Decapoda 

SUBORDE - Pleocyemata 

INFRAORDRE - Brachyura 

SUPERFAMÍLIA - Portunoidea 

FAMÍLIA - Portunidae 

SUBFAMILIA - Portuninae 

GÈNERE - Callinectes 

ESPÈCIE -  C. sapidus 
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1.1.2. Característiques generals  de  Callinectes sapidus 

C. sapidus, conegut popularment com el cranc blau per la seva peculiar tonalitat, és un decàpode 

que presenta el primer parell de potes modificades en forma de pinces i, la resta de parells són 

potes ambulatòries abdominals. L'últim parell de potes, està adaptat a la natació (Tavares, 2002). 

La closca és més del doble d'ample que llarga i una mica convexa, amb dents entero-laterals, 

lleugerament còncaves i l’espina lateral de 3 a 4 vegades la longitud de les dents precedents 

(Taissoun, 1973; Tavares, 2002). 

Com il·lustra la Figura 1, l'espècie presenta un dimorfisme sexual molt marcat en el qual els mascles 

tenen els extrems terminals de les pinces de color blau, mentre que en les femelles és d'un vermell 

intens. L'abdomen, que està plegat sota el cefalotòrax, és també molt diferent, sent estret i amb 

forma de "T" inversa en els mascles, i ample, arrodonit i lliure en la part ventral en les femelles, per 

a transportar a sota la massa d'ous. Les femelles encara immadures mostren l'abdomen en forma 

de triangle i soldat al cos (Taissoun, 1973; Tavares, 2002).  

 

 

Figura 1. Vistes ventrals de Callinectes sapidus femenins (A) i masculins (B), i vistes exteriors 

i interiors de les pinces (Baldwin, Johnsen, 2009). 

A                                                         B 
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L'espècie habitualment viu en zones salobres de sistemes d'estuaris amb vegetació aquàtica 

submergida, que els serveix tant per a refugiar-se enfront dels depredadors com per a disposar de 

recursos alimentaris (Hines et al., 2003). Es tracta d'una espècie bentònica eurihalina i euriterma, 

cosa que fa que pugui viure en una gran varietat d'ambients d'aigües superficials, tant en aigua 

dolça com salada (Hines et al., 2007; Nehring, 2011) en badies, llacunes costaneres, 

desembocadures dels rius, platges i fins i tot en fons marins de fins a 35 m de profunditat (Minello, 

Webb, 1997; Tavares, 2002). Suporta un rang de temperatura del seu habitat entre 10 i 33 °C, ja 

que moren a temperatures superiors  i, per sota dels 10 °C la seves regulacions metabòlica i 

osmòtica empitjoren (Bauer, 2006). Aquest fet fa que la duració i la intensitat de l'hivern, siguin 

factors clau per a la supervivència de l'espècie. 

Aquesta espècie ovípara es reprodueix en aigües properes a les costes durant l'època de la 

primavera i l'estiu. Adquireix la maduresa sexual entre els 12 i 18 mesos. El cicle d'aparellament és 

complex amb migracions per part de la femella per aparellar-se i fresar que depenen de la salinitat, 

ja que les larves necessiten una salinitat superior a 20 ppm, sent 25-35 ppm el rang òptim. Aquestes 

presenten una fecunditat elevada amb postes de 2 a 6 milions d'ous. La fase larvària es divideix en 

dues subfases, la planctònica amb vuit estadis i la megalopa amb nou estudis, fase durant la qual 

s'alimenten de zooplàncton (Millikin, Williams, 1984). 

C. sapidus és una espècie omnívora, voraç i molt agressiva, que competeix constantment per l'espai 

i l'aliment. La seva alimentació es basa principalment en bivalves, que representen un 35% de la 

seva dieta (Laughlin, 1982). Altres fons d'aliment són els crustacis incloent la seva pròpia espècie, 

peixos, gran varietat de mol·luscs i algues (Hughes, Seed, 1981; Hines et al., 2007). 

1.1.3. Estatocist i antènula 

Els crancs blaus disposen de mecanoreceptors anomenats estatocists (Figura 2), que s’encarreguen 

de la percepció de l’equilibri respecte la gravetat i participen en el manteniment de la posició 

(Budelmann, 1992; Cate, Roye, 1997), controlen el moviment en la columna d’aigua, el moviment 

dels ulls (Sandeman, Okajima, 1972) i participen en la percepció de les ones acústiques i vibracions. 

Cada estatocist és un òrgan esfèric que consisteix en una cambra plena de fluid que conté 

estructures calcàries, els estatòlits formats per grans de sorra incrustats en una matriu gelatinosa, 
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que es troba en contacte amb les sensílies sensorials (cèl·lules ciliades) que recobreixen part de les 

parets de la cambra (Cohen, Dijkgraaf, 1961; Cate, Roye, 1997).   

Sota els efectes de la gravetat, els estatòlits pressionen i estimulen les sensílies. Per tant, depenent 

de la posició de l’animal,  els estatòlits estimularan diferents grups de cèl·lules sensorials que 

enviaran informació al cervell de l’animal a través dels plexes nerviosos connectats amb la base de 

les sensílies. Aquesta informació l’ajudarà a redreçar i mantenir la seva posició.  

En els crancs decàpodes els estatocists es troben a la zona basal dels primer parells d’antenes 

(antènules). S’ha constatat que l’estatòlit és sensible a la component direccional de les vibracions 

(Janse, 1980; Breithaupt, Tautz, 1988) per tant, pot ajudar a determinar la direcció de la qual prové 

un senyal sonor (Popper et al., 2001).  

S’ha  demostrat que el C. sapidus utilitza indicacions de flux, tant químiques com hidrodinàmiques, 

per localitzar la font d’una olor i així donar lloc a cerques amb trajectòries més directes i menys 

correccions del rumb (Weissburg, Zimmer-Faust, 1993, 1994; Weissburg, 2000; Webster, 

Weissburg, 2001; Weissburg et al., 2002; Weissburg, Dusenbery, 2002; Keller et al., 2003).  L’òrgan 

responsable de la percepció de les olors en els crancs és el primer parell d’antenes, les antènules  

situades entre els ulls (Figura 3). Aquestes antènules presenten un paquet abundant de sensílies 

sensorials que són quimioreceptors sensibles a les molècules oloroses (Krang et al., 2012; Waldrop 

et al., 2016).   
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Figura 2. Morfologia dels estatocists dels braquidis: A, diagrama que mostra la posició relativa i 

l'orientació dels estatocists (mida exagerada); B, dissecció de l’articulació basal de l’antènula dreta 

(per darrere): canals horitzontals i verticals de l’estatocist i els seus nervis; C, vista diagramàtica des 

de la línia mitjana de l’estatocist de la dreta que mostra la direcció del flux del fluid (A, After Warner, 

1977; B, C, after Sandeman, Okajima, 1972).  

 

Figura 3. Disposició de les antenes i anténules de C. sapidus: A, antenes; B, antènules 

(Stuck et al., 2009). 

A 

B 

B 

A 
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 Marc del treball 

Es presenten els resultats de la diagnosi del cranc blau (Callinectes sapidus) a la mar de l’Ebre, des 

de les cases d’Alcanar fins a l’Ampolla, que té com a objectiu obtenir informació de l’estat actual de 

les poblacions de l’espècie (figura 4). 

Des de la seva primera troballa, l’any 2012, les captures de l’espècie han passat de ser testimonials 

a superar les 15 tones el 2017. Es suggereix una expansió activa de distribució d'aquesta espècie 

per tota la costa mediterrània de la Península (figura 5). Així mateix, totes aquestes captures, 

impliquen que C. sapidus està establint-se de manera permanent a les nostres costes, tal i com s’ha 

registrat en altres regions del Mediterrani (López, Rodon, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolució de les deteccions de C. sapidus de l'any 2012 fins al 2017 al Delta de l’Ebre 

(López, Rodon, 2018). 



18   

 

 

  

Figura 5. Evolució de les deteccions de C. sapidus de l'any 2012 (A)  fins al 2020 (B) al 

Mediterrani (Rathbun, 1896).  

A: Deteccions any 2012 

B: Deteccions any 2020 



Avaluació de l’efecte de l'exposició sonora en el comportament del cranc blau Callinectes sapidus

   19 

 Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 Antecedents 

S’ha observat la sensibilitat al so en diferents animals marins, tant en cetacis com en peixos i en 

alguns  invertebrats (Rihardson et al. 1995, Slabberkoorn et al. 2010, André et al. 2011). L’exposició 

a sons d’origen antropogènic pot afectar negativament  aquest animals a nivell comportamental, 

anatòmic i fisiològic (Solé et al., 2013; Solé et al., 2016; Day et al., 2019).  

 

Alguns estudis de la Dra. Solé mostren com en diverses especies de cefalòpodes  (Sepia officinalis, 

Octopus vulgaris, Loligo vulgaris, Illex coindetii) i meduses (Cotylorhiza tuberculata i Rhizostoma 

pulmo), l’exposició a diferents sons causa danys a nivell ultraestructural en les cèl·lules ciliades de 

l’estatocist i l’òrgan anàleg a la línia lateral (Solé et al. 2013; Solé et al. 2016). En el cas dels 

cefalòpodes tot i que no es produeix la mort immediata després de l’exposició, sí que s’ha observat 

un deteriorament en las capacitats dels animals i canvis en el seu comportament que porten a la 

mort dels animals al cap de cert temps. 

 

També s’han vist efectes a nivell de cèl·lules sensorials de l’estatocist en crustacis després de 

l’exposició a so (Day et al., 2019). S’ha observat que a més de tenir efectes a nivell ultaestructural 

aquesta exposició provoca canvis en el  temps necessari per a recuperar la posició original (“righting 

reflex”).   

Actualment en el cranc blau (Callinectes sapidus) no s’han realitzat estudis per tal de determinar 

l’impacte a l’exposició acústica. Per tant aquest treball serà el primer estudi a avaluar l’afectació de 

l’exposició sonora en C. sapidus, i alhora la posada a punt de la metodologia d’experimentació 

necessària per a determinar-la. 
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 Objectius 

 Consideracions prèvies 

El desenvolupament d’aquest estudi s’ha vist afectat per l’excepcionalitat del confinament degut a 

la pandèmia de la COVID 19, fent necessària la reformulació dels objectius inicials per tal d’adaptar-

los a les possibilitats reals imposades per la situació. 

 

L'objectiu general consistia en avaluar els canvis del comportament pel que fa a l'alimentació dels 

crancs blaus (Callinectes sapidus) en exposar-los a diferents sons: paisatge sonor d’un escull coral·lí, 

sons de dos depredadors naturals del cranc blau diferents (la “corvina atlàntica” o “gurrubata” - 

Micropogonias undulatus-  i el corball ocel·lat - Sciaenops ocellatus-). També es volia estudiar els 

efectes en el comportament alimentari i les possibles afectacions a nivell d’ultraestructura de 

l’estatocist (l’òrgan de l’equilibri dels invertebrats) després de l’exposició a un escombratge d’ones 

sinusoïdals.   

 

Aquest estudi s’ha realitzat a les instal·lacions del Laboratori d'aplicacions bioacústiques de la UPC 

(Vilanova i la Geltrú), però la situació de confinament va impedir l'accés a aquestes instal·lacions 

fins a la finalització de l'estat d'alarma per la pandèmia. 

Malauradament a causa d'aquestes circumstàncies es va escurçar i retardar el període 

d'experimentació. Tan sols es va disposar de dos mesos d'experimentació en comptes dels sis 

mesos plantejats inicialment. 

La situació esmentada anteriorment va obligar a redefinir els objectius plantejats inicialment. Es van 

eliminar els experiments previstos de l'estudi de l’efecte en el comportament alimentari en 

condicions de randomització de la posició de l’aliment i l'anàlisi ultraestructural dels estatocists per 

microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) després de l’exposició a l’escombratge d'ones 

sinusoïdals.   

Es van eliminar aquests experiments per la manca de temps i, en el cas de l’estudi ultraestructural 

per SEM també per a la impossibilitat d’accedir a les instal·lacions de microscòpia electrònica de 

l’ICM - CSIC (Institut de Ciències del mar – Consell Superior d’Investigacions Científiques) degut a 

l’excepcionalitat de la situació de confinament causada per la pandèmia. 
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Així doncs, finalment els objectius definits per aquest treball són els següents:  

 Objectiu general 

L'objectiu general d'aquest treball de final de grau és avaluar els canvis de comportament pel que 

fa a la recerca de l’aliment dels crancs blaus (Callinectes sapidus) en exposar-lo a diferents sons:  

paisatge sonor d’un escull coral·lí , sons de dos depredadors naturals del cranc blau diferents (la 

“corvina atlàntica” o “gurrubata” - Micropogonias undulatus-  i el corball ocel·lat - Sciaenops 

ocellatus-). També es pretén estudiar els efectes en la recerca de l’aliment després de l’exposició a 

un escombratge d’ones sinusoïdals.   

 Objectius específics  

La definició dels objectius específics servirà per aconseguir l'objectiu general. Els plantejats en 

aquest treball són els següents: 

- Assolir la posada a punt de la metodologia de l'estudi. 

 

- Determinar si existeixen diferencies comportamentals  en la recerca de l’aliment del cranc 

blau dins el perímetre d’un laberint després de l’exposició a sons produïts  per dos 

depredadors naturals del cranc blau diferents (la “corvina atlàntica” o “gurrubata” - 

Micropogonias undulatus-  i el corball ocel·lat - Sciaenops ocellatus-). 

 

- Determinar si existeixen diferencies comportamentals  en la recerca de l’aliment del cranc 

blau dins el perímetre d’un laberint després de l’exposició a la gravació del paisatge sonor 

d’un escull coral·lí. 

 

- Determinar si existeixen diferencies comportamentals  en la recerca de l’aliment del cranc 

blau dins el perímetre d’un laberint després de l’exposició a un escombratge d’ones 

sinusoïdals d’entre 100 i 500 Hz. 
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- Determinar si el “righting  reflex” (la capacitat del cranc de recuperar la seva posició normal 

amb el dors cap amunt després de col·locar-lo en posició ventral) es veu afectat per 

l’exposició a  un escombratge d’ones sinusoïdals d’entre 100 i 500 Hz. 
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 Materials i Mètodes 

La figura 6 presenta un esquema del disseny experimental d’aquest estudi, que permet entendre 

des del principi els experiments duts a terme i el seu ordre. En l’esquema es pot veure la distribució 

dels individus en el tanc de manteniment i el tanc experimental, així com la seva progressiva retirada 

pel sacrifici que en el futur permetrà fer l’anàlisi ultraestructural dels estatocist. 

Figura 6. Diagrama de la metodologia emprada 
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  Callinectes sapidus  

Es van utilitzar 31 Crancs blaus (Callinectes sapidus) procedents del Delta de l’Ebre (Tarragona, 

Espanya) al juliol del 2020. Entre ells hi havia 15 animals de sexe femení i 16 animals de sexe masculí 

amb un pes comprès entre 100 i 200 grams, i una amplada de closca entre 11 i 16 cm.  

Com es mostra en la figura 7, els individus es van numerar, per tal de poder identificar-los. També 

es va pintar un punt blanc en la seva closca per poder seguir els seus moviments en les gravacions 

fetes amb una càmera.  

Es van caracteritzar tots els individus mitjançant el sexe, el pes i les seves mides (figura 8). 

 

 

Figura 7. Femella de cranc blau numerada.  

 

Figura 8. Mascle de cranc blau a sobre la 

balança durant la 

caracterització.  
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 Instal·lacions 

Tancs de manteniment i experimentació 

L’estudi es va realitzar al Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de 

Catalunya a Vilanova i la Geltrú (LAB-UPC). Els animals es van mantenir en una instal·lació formada 

per dos tancs exteriors de plàstic reforçat amb fibra de vidre (figura 9) d’un volum de 2000 L cada 

un connectats entre ells a través d’un sistema tancat de recirculació d’aigua natural del mar (a 15-

17 °C, salinitat del 35% i pressió natural de l’oxigen) impulsat per una bomba de recirculació, i amb 

un filtre mecànic de filtració fisicoquímica per carbó actiu i gradient de sorra de diferents mides.  

Els animals es van alimentar amb concentrat de peix durant tot l’experiment, exceptuant el dia previ 

a cada experiment, quan els animals es privaven d’aliment per tal de potenciar-ne la recerca durant 

l’experiment.  

 

 

 

 

 

 

Es van utilitzar tres tipus d’instal·lacions diferents:  

- Tanc de manteniment: els animals eren mantinguts en un dels tancs.  

- Tanc experimental: servia per a la realització dels experiments comportamentals de la 

recerca de l’aliment. En aquest tanc on es realitzaven els experiments es va introduir un 

laberint (figura 10) a la superfície de l’aigua del tanc, i  un transductor model Lubell LL9642 

Figura 9. Imatge del tanc on es van realitzar els experiments de comportament.  
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(veure l’apartat 3.4)  en la part central del fons del tanc. Per tal de poder gravar tot el procés 

i controlar el comportament dels individus, es va instal·lar una càmera en el sostre de 

cobriment dels dos tancs, en concret a sobre del tanc d’experimentació. 

 

 

 

 

 

- Túnel acústic: un altre indret on es va realitzar part de l’experimentació, va ser en l’interior 

del LAB, on hi ha un túnel acústic. Aquest túnel acústic consisteix en un dipòsit ple d’aigua 

(més de 150.000 litres) que amb les parets absorbents del so per limitar la reflexió acústica 

(com en una cambra anecoica). Per a la realització d’aquest experiment es va introduir, 

amb l’ajuda d’una grua, un transductor Lubell LL1424HP lligat a una gàbia de pesca 

artesanal (figura 11) que contenia els crancs  i es va mantenir suspesa a 3,5 metres de 

fondària i a 1 m  del transductor, per realitzar l’experiment.  

 

 

Figura 10. Fotografia del laberint preparat per realitzar un dels experiments dins del tanc 

d’experimentació. 

Figura 11. Fotografia dels crancs blaus dins una gàbia de pesca preparats per realitzar l’experiment 

d’exposició a ones sinusoïdals. 
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Figura 12. Fotografia del transductor lligat la gàbia pesquera que contenia els crancs blaus a punt de ser 

submergits en el túnel acústic.  

Figura 13. Fotografia de les instal·lacions del túnel acústic on es va realitzar l’experiment d’exposició del 

cranc a ones sinusoïdals.  
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 Laberint 

Per a la realització de tots el experiments de comportament realitzats en el tanc d’experimentació, 

es va utilitzar un laberint de metacrilat de 153,80 cm x 153, 80 cm x 20 cm en forma de “creu grega” 

que conté un compartiment central  i quatre compartiments finals distribuïts en 4 braços (figura 

14) . Aquest es va disposar en el centre del tanc de forma estàtica (mantinguda per mitjà de trossos 

d’espuma) i es va omplir fins cobrir els crancs amb aigua del tanc de manteniment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposició acústica  

L’exposició acústica es va realitzar amb l’ajuda de dos transductors.  

Per a l’exposició als sons del paisatge sonor d’un escull coral·lí i els dels dos depredadors naturals 

del cranc blau es va utilitzar un transductor Lubell LL9642 que es va situar al fons del tanc 

d’experimentació de 2000 L a una distancia d’un metre per sota el laberint. 

 

Figura 14. Fotografia del laberint fora del tanc.  
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Per a l’exposició a l’escombratge d’ones sinusoïdals es va usar un transductor Lubell LL1424HP que 

es va situar a uns 30 cm del fons del túnel acústic i a una distancia aproximada d’un metre de la 

gàbia amb els crancs. 

 

Per a la reproducció dels sons d’exposició, es va elaborar un sistema capaç de transformar el senyal 

d'entrada dels sons per poder reproduir-los a través dels transductors (figura 15). Aquest sistema 

va consistir en un petit ordinador Raspberry pi (3B) connectat a un amplificador per ajustar la tensió 

d'entrada d'1 V a una tensió de sortida de 30 V. Aquest Amplificador es va connectar a un 

transformador per tal d'ajustar l'entrada i la sortida d'àudio. Finalment a través del transductor 

(figura 16) es va reproduir el so al tanc d’experimentació. 

  

Figura 15. Fotografia dels components del sistema per a la reproducció del so mitjançant el 

transductor. D’esquerra a dreta: Transformador, Amplificador, Monitor, Ordinador 

“Raspberry pi (3B)” . 

Transformador                                        Monitor 

Ordinador “Raspberry pi (3B)” Amplificador   
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Transductor 1: 

 

 

 

 

 

L’exposició  acústica amb aquest transductor va consistir en tres experiments duts a terme en el 

tanc d’experimentació exterior. Es va exposar els crancs a la gravació del so natural d’un escull 

coral·lí i, a la gravació del so produït pels dos depredadors naturals del cranc blau:  

- la “corvina atlàntica” o “gurrubata” - Micropogonias undulatus-   

(https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/atlantic-croaker/) 

- i el corball ocel·lat - Sciaenops ocellatus-    

(https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/red-drum/) 

 

Aquests sons es van reproduir de forma discontinua dins el rang de freqüència de 250 Hz a 20 kHz 

marcat per l’aparell, i a nivell de pressió sonora rebut (SPL) d’aproximadament 140 dB. 

 

 

 

Figura 16. Fotografia del transductor Lubell LL9642 utilitzat en els experiments de comportament 

alimentari durant l’exposició  als sons del paisatge sonor d’un escull coral·lí i els dels dos 

depredadors naturals del cranc blau.  

https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/atlantic-croaker/
https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/red-drum/
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Transductor 2:  

 

 

 

 

 

 

L’exposició  acústica amb el transductor 2 (figura 17) es va fer al tanc interior del LAB i va consistir  

en un escombratge d’ones sinusoïdals de 100-500 Hz de freqüència amb un cicle de treball del 100% 

i un període d’un segon durant dues hores. El nivell de pressió sonora rebut (SPL) va ser de 171 dB 

de 1 μPa mesurat amb un hidròfon calibrat BiK 8106 i un nivell màxim d’aproximadament de 180 

dB de 1 μPa. 

 Enregistrament de les imatges 

Per tal de poder analitzar i processar els experiments, es van gravar amb l’ajuda de dues càmeres 

GoPro HERO4® i GoPro HERO5 Session® fixades al sostre del tanc d’experimentació durant els 

experiments. Posteriorment es van editar amb el programa FIJI-ImageJ per a Windows per poder 

processar els vídeos i continua amb l’anàlisi amb l’ajuda del programa Ilastik 1.4.0b3 per a Windows. 

La figura 18 mostra la interfície del programa Ilastik utilitzada per l’anàlisi dels vídeos d’alguns 

experiments. 

Figura 17. Fotografia del transductor Lubell LL1424HP utilitzat en els experiments d’exposició a 

l’escombratge d’ones sinusoïdals.  
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 Etapes 

3.6.1. Etapa 0 (Assajos preliminars) 

En aquesta etapa es van realitzar un seguit d’experiments preliminars a l’estudi, per tal de dissenyar 

i ajustar tots els paràmetres de l’experiment per prèviament la realització d’aquest.  

- A. Experiment de dispersió de l’aliment sense crancs 

En aquest experiment es va observar la dispersió d’un colorant alimentari dins l’aigua per tal de 

calcular el temps necessari per a que, en el moment de realitzar l’experiment l’olor de l’aliment 

arribés al centre del laberint i els crancs poguessin detectar-lo. Es va utilitzar l’instrument metàl·lic 

i porós descrit anteriorment, que contenia una esponja amb una solució d’aigua i colorant. Un cop 

es va introduir el instrument a l’aigual del laberint, es va comptabilitzar el temps en que el colorant 

es va dispersar per l’aigua fins arribar al centre del laberint. Es va registrar tot l’experiment 

mitjançant fotografies.  

Figura 18. Imatge de la interfície del programa Ilastik.  



Avaluació de l’efecte de l'exposició sonora en el comportament del cranc blau Callinectes sapidus

   33 

 Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

- B. Experiment de comportament sense estímuls 

Per tal de determinar si els crancs tenien preferències predeterminades per a alguna zona del 

laberint, en aquest experiment es va observar el normal comportament dels crancs  en el laberint 

sense estar sotmesos a cap estímul. Es va dipositar el cranc al centre del laberint i es va observar el 

seu comportament durant un mínim de 20 minuts. 

- C. Experiment de comportament amb diferents estímuls 

En aquest experiment es va observar el comportament dels crancs en el laberint quan se’ls va 

exposar a la presència de diferents tipus d’aliments (barretes de concentrat de peix, combinació de 

concentrat de peix i un l’enzim digestor Tripsina (0,001 g ± 0,0001 g) (figura 20) , i musclos frescos. 

L’aliment es va dipositar dins d’un “dispensador” (instrument metàl·lic porós) (figura 19) en un dels 

braços del laberint durant 1 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fotografia de l’aparell metàl·lic porós (“dispensador” d’aliment) utilitzat en els 

experiments.  
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- D. Experiment de comportament amb estímuls i aclimatació 

Per a determinar el període d’aclimatació necessari, es va observar el comportament normal dels 

crancs dins del laberint passats 15 minuts d’aclimatació dintre d’una reixa metàl·lica.  Passats el 15 

minuts es va alliberar el cranc per a que es mogués lliurement en el laberint. L’estímul de l’aliment, 

els musclos  (Mytilus galloprovincialis) , va ser dipositat en el laberint passats 14 minuts 

d’aclimatació (1 minut abans d’alliberar el cranc) per tal que l’olor pogués arribar al centre del 

laberint (segons resultats experiment A)  .  

Aquest experiment es va repetir per a un temps menor d’aclimatació, 5 minuts. 

- E. Experiment de comportament  amb  “dispensadors” d’aliment buits (sense estímuls)   

Per descartar que els crancs fossin capaços d’associar l’aliment amb els “dispensadors” en aquest 

experiment es va observar el comportament dels crancs en normalitat  i sense estímuls a dintre del 

laberint. Es van dipositar quatre instruments metàl·lics, un a cada vèrtex i posteriorment es va 

introduir el cranc al centre del laberint, deixant-lo 5 minuts dintre de la reixa metàl·lica per a que 

s’aclimatés.   

Figura 20. Fotografia de l’elaboració de la mescla de l’enzim tripsina amb el concentrat de peix. 
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- F. Experiment de  comportament segons la dispersió de l’aliment 

Es va observar el comportament dels crancs en normalitat a dintre del laberint amb l’estímul de 

l’aliment. Primerament es va  deixar el cranc en el centre del laberint durant 5 minuts amb l’ajuda 

d’una reixa metàl·lica, i posteriorment es va deixar l’aliment (musclos) en un vèrtex del laberint 

durant 5 minuts. Passat el temps es va retirar la reixa per tal de veure el comportament del animal.  

Aquest experiment es va repetir deixant l’aliment al laberint durant 20 minuts. 

- G. Experiment de comportament amb estímuls químics, feromones 

Es va introduir un cranc mascle en el laberint transcorreguts 10 minuts es va introduir un cranc 

femella al centre del laberint per tal d’observar el comportament dels individus. 

3.6.2. Etapa 1 

En aquesta etapa, es van dur a terme quatre tipus d’experiments, per tal de descriure el 

comportament del cranc blau en el laberint quan era sotmès a: 

- L’estímul de l’aliment (11 repeticions). 

- L’estímul de l’aliment durant l’exposició al paisatge sonor d’un escull coral·lí (15 

repeticions). 

- L’estímul de l’aliment durant l’exposició al so del 1r depredador (“corvina atlàntica” o 

“gurrubata” - Micropogonias undulatus- (https://dosits.org/galleries/audio-

gallery/fishes/atlantic-croaker/)) (11 repeticions). 

- L’estímul de l’aliment durant l’exposició al so del 2n depredador (corball ocel·lat - 

Sciaenops ocellatus-). Red drum (Sciaenops ocellatus) (https://dosits.org/galleries/audio-

gallery/fishes/red-drum/)) (12 repeticions). 

3.6.2.1. Experiments d’anàlisi del comportament de recerca de l’aliment 

Els experiments de recerca de l’aliment es van realitzar en ordre aleatori en el tanc 

d’experimentació exterior del laboratori, amb les mateixes característiques i condicions que el tanc 

de manteniment dels crancs situat al costat d’aquest. En el tanc es va introduir un laberint (figura 

14) de forma estàtica amb aigua procedent del tanc de manteniment dels crancs. L’aliment es va 

https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/atlantic-croaker/)
https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/atlantic-croaker/)
https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/red-drum/)
https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/red-drum/)
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dipositar dintre d’un instrument metàl·lic resistent a les pinces del cranc i porós (figura 19), per tal  

d’afavorir el flux d’aigua i la dispersió de les partícules odoríferes de l’aliment en el medi.  

Cada un dels experiments van ser gravats amb l’ajuda de dues càmeres GoPro HERO4® i GoPro 

HERO5 Session®, per tal d’enregistrar el comportament del cranc i facilitar el seu estudi. En els  

vídeos obtinguts a partir dels experiments es van enregistrar el recorregut del crancs durant la cerca 

de l’aliment. Per tal de poder controlar els seus moviments, es va dividir el laberint en cinc parts 

diferents, el centre i els quatre costat (figura 22). Cada cop que l’animal canviava de zona 

s’enregistrava el temps, i també es controlava el temps que el individu necessitava per a trobar el 

menjar.    

Per tal de reproduir el sons de l’escull de corall, del depredador “corvina atlàntica” o “gurrubata” - 

Micropogonias undulatus-  i el corball ocel·lat - Sciaenops ocellatus- , es van utilitzar els àudios 

facilitats per la plataforma “dosits” (https://dosits.org/): - Micropogonias undulatus- 

(https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/atlantic-croaker/)), Red drum (Sciaenops 

ocellatus) (https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/red-drum/)), per a ser reproduïts en un 

transductor Lubell LL9642 submergit en el centre del fons del tanc secundari.  

Un cop es va realitzar l’experiment, es van processar les dades  dels moviments dels animals 

enregistrats en els vídeos,  per mitja dels programes mencionats anteriorment.  

3.6.3. Etapa 2 

En aquesta segona etapa es van exposar 21 animals a l’escombratge d’ones sinusoïdals de 100 a 

500 Hz de freqüència amb un cicle de treball del 100 % i un període d’un segon durant dues hores,  

per tal d’estudiar  posteriorment el seu comportament  de recerca de l’aliment en el laberint i veure 

si l’exposició tenia conseqüències en el “righting  reflex” (la capacitat del cranc de recuperar la seva 

posició normal amb el dors cap amunt després de col·locar-lo en posició ventral). 

3.6.3.1. Exposició d’ones acústiques 100-500 Hz  

La realització de l’exposició dels animals a l’escombratge d’ones sinusoïdals es va realitzar en el 

túnel  acústic interior a les instal·lacions del LAB. Per aquest experiment es va utilitzar un gàbia 

metàl·lica (figura 11), amb la qual es van submergir els crancs en el túnel fins una altura de 3,5 m 

sota l’aigua. 

https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/atlantic-croaker/)
https://dosits.org/galleries/audio-gallery/fishes/red-drum/)
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 A mes més, per tal de reproduir els sons, es va utilitzar un transductor de  Lubell Labs model LL-

1424HP, situat al fons del tanc i a 1 m de la gàbia que contenia els animals.  

3.6.3.2. Righting Reflex 

En aquest experiment es va enregistrar el temps necessari per a que  els crancs fora de l’aigua es 

donessin la volta 180°, i tornessin a la seva posició natural. Aquesta prova consistia en posicionar 

els crancs al reves, fent-los un gir de 180°, de tal forma que es recolzaven sobre les seves esquenes 

i els seus abdòmens quedaven a la part superior. A continuació s’enregistrava el temps que els 

crancs necessitaven per tornar a la posició natural, on els seus abdòmens queden en contacte amb 

el terra. 

El “Righting Reflex” es va analitzar per a tots els individus, abans i després d’exposar-los a 

l’escombratge d’ones sinusoïdals. Un cop passades 48 h de l’exposició acústica i abans de 

“l’experiment de recerca d’aliment al laberint després de l’exposició acústica” corresponent a les 48 

h, es va tornar a realitzar el Righting Reflex per a cada un dels 31 animals (inclosos els 21 exposats i 

10 controls que no havien estat sotmesos a exposició acústica). El mateix es va fer 120 h després de 

l’exposició a so i abans de realitzar “l’experiment de recerca d’aliment al laberint” amb els crancs 

restants (10 crancs exposats i 5 més del grup control). La resta de crancs havien estat sacrificats just 

després de “l’experiment de recerca d’aliment al laberint” de les 48 h després de l’exposició acústica 

per tal de processar-los per a l’anàlisi ultraestructural per SEM. 

3.6.3.3. Experiments de recerca de l’aliment després de l’exposició acústica 

Aquests experiments van consistir en reproduir l’experiment de recerca de l’aliment, on els 

individus tenien l’estímul del aliment, però no estaven sotmesos als sons d’escull de corall ni al dels 

depredadors realitzats anteriorment.  

Es van realitzar en dos períodes de temps diferents: 10 individus van ser utilitzats en un primer 

experiment realitzat  48 h després de l’exposició acústica, i uns altres 10 en un segon experiment  

realitzat 120 h després de l’exposició acústica. 



38   

 

3.6.4. Etapa 3 

3.6.4.1. Sacrifici , caracterització i preparació per al SEM  

De fet aquesta etapa es va realitzar simultàniament a l’apartat “Experiments de recerca de l’aliment 

després de l’exposició acústica” de l’etapa 2. Un cop fets els experiments de recerca de l’aliment a 

48 h i 120 h després de l’exposició acústica, es van sacrificar els animals per tal de processar-los per 

a l’anàlisi ultraestructural per SEM. Prèviament al seu sacrifici els animals van ser anestesiats amb 

2-Phenoxyethanol, 99%. Es va diluir 100 ml  d’aquest compost en 10 L d’aigua i es van introduir els 

animals en el tanc d’anestèsia durant 1 h.  

Amb els animals anestesiats (fins a la seva mort) es va realitzar la caracterització de tots els 

exemplars mesures individuals de pes y mides (longitud de la closca (CL) , amplada de la closca (CW), 

alçada de la pinça (HMC), longitud del dàctil de la pota ambulatòria (LD1), longitud de la pinça 

(LMC), longitud del mèrit de la pota ambulatòria (LM1), longitud total de la pota ambulatòria (TLA1), 

amplada del mèrit de pota ambulatòria (WM1), amplada abdomen (AW), alçada abdomen(AL) 

(Marochi et al., 2016)) (figura 21). Seguidament es va realitzar la preparació de mostres d’estatocist 

seguint els protocol rutinari de fixació i deshidratació per a l’anàlisi per microscòpia electrònica 

d’escombratge  (SEM). Malauradament, l’anàlisi ultraestructural per SEM es va haver d’aplaçar 

degut a la pandèmia de la COVID-19 i per tant, en aquesta memòria, no es poden presentar aquests 

resultats. 
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Figura 21. Mides de la caracterització. CL: longitud de la closca, CW: amplada de la closca, HMC: 

alçada de la pinça, LD1: longitud del dàctil de la pota ambulatòria, LMC: longitud de la 

pinça; LM1: longitud del mèrit de la pota ambulatòria, TLA1: longitud total de la pota 

ambulatòria, WM1: amplada del mèrit de pota ambulatòria, AW: amplada abdomen, 

AL: alçada abdomen (Marochi et al., 2016). 



40   

 

 Anàlisi dels vídeos  

L’anàlisi dels vídeos es va efectuar primerament amb l’ajuda del programa Ilastik. Aquest es va 

encarregar de classificar les imatges per a diferenciar el cranc del laberint. Un cop el classificador va 

processar tots els vídeos, es va utilitzar el mateix programa per a enregistrar el comportament dels 

crancs generant un full Excel que contenia diferents paràmetres relacionats amb el moviment.  

A més a més a partir dels vídeos enregistrats, es va calcular manualment el temps que necessitava 

el cranc per tal de trobar l’aliment. Per tal d’estudiar el seu comportament, es va analitzar el 

recorregut del cranc en el laberint i es va anar anotant el temps que el cranc estava en les diferents 

zones en que havíem dividit l’àrea del laberint (figura 22).  

 

 

  

Figura 22. Imatge del laberint amb cinc zones diferenciades. 
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 Tractament estadístic  

L’anàlisi estadístic es va realitzar per als següents experiments: 

- Experiment d’anàlisis del comportament durant la recerca de l’aliment (Etapa 1) 

- Experiment d’anàlisis del comportament durant la recerca de l’aliment després de 

l’exposició a l’escombratge d’ones sinusoïdals entre  100 i 500 Hz (Etapa 2)  

- Comparació del Righting Reflex abans i després de l’exposició a l’escombratge d’ones 

sinusoïdals entre  100-500 Hz (Etapa 2)  

A partir de les dades obtingudes del treball es va fer un triatge dels resultats entre els individus que 

havien realitzat els experiments de forma òptima i els que no. Aquest triatge es va realitzar limitant 

la variable del temps de reacció dels crancs a l'estímul a un temps màxim de 20 minuts, excepte en 

l’experiment Righting Reflex on no es va determinar cap temps màxim, ja que només es va observar  

si assoleixen l’objectiu o no. Per als individus seleccionats es va realitzar l'anàlisi estadístic. 

Per tal de processar aquestes dades es va utilitzar estadística descriptiva a través del programa 

Minitab 18 per a Windows. Aquesta anàlisi estadístic es va realitzar a partir de la comparació dels 

diferents grups de cada experiment:  

• Experiment d’anàlisis del comportament durant la recerca de l’aliment (Etapa 1). Es van 

agrupar les dades del temps requerit per cada animal per trobar l’aliment en els 4 tractaments 

desenvolupats a la fase 1: 

1. Els individus estudiats que estaven sotmesos únicament a l’estímul de l’aliment 

(Aliment). 

2. Els individus estudiats que estaven sotmesos a l’estímul de l’aliment durant 

l’exposició al  la gravació del paisatge sonor d’un escull coral·lí  (Escull coral·lí). 

3. Els individus estudiats que estaven sotmesos a l’estímul de l’aliment durant 

l’exposició al so del 1r depredador “corvina atlàntica” o “gurrubata” - Micropogonias 

undulatus- (Corvina atlàntica). 

4. Els individus estudiats que estaven sotmesos a l’estímul de l’aliment durant 

l’exposició al so del 2n depredador (corball ocel·lat - Sciaenops ocellatus-) (Corball 

ocel·lat). 
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• Experiment d’anàlisis del comportament durant la recerca de l’aliment després de l’exposició 

a l’escombratge d’ones sinusoïdals  d’entre 100 i 500 Hz (Etapa 2). Es van agrupar les dades del 

temps requerit per cada animal per trobar l’aliment  en  els 3 tractaments desenvolupats a la 

fase 2: 

1. Els controls que no van ser exposats a so (Controls). 

2. Els  individus que van realitzar la recerca d’aliment en el laberint 48 h després de 

l’exposició (48 h post Exp). 

3. Els  individus que van realitzar la recerca d’aliment en el laberint 120 h després de 

l’exposició (120 h post Exp). 

 

• Comparació del Righting Reflex abans i després de l’exposició a l’escombratge d’ones 

sinusoïdals d’entre  100-500 Hz (Etapa 2). Es van agrupar les dades del temps requerit per cada 

animal per tornar a la seva posició inicial en  els 4 tractaments desenvolupats a la fase 2: 

1. Els controls que no van ser exposats (Controls). 

2. Els  individus que van realitzar les proves de righting reflex immediatament després de  

l’exposició (0 h post Exp). 

3. Els  individus que van realitzar les proves de righting reflex 48 h després de l’exposició 

(48 h post Exp). 

4. Els  individus que van realitzar les proves de righting reflex 120 h després de l’exposició 

(120 h post Exp). 

 

En primer lloc, es va realitzar la prova d’igualtat de variància per tal de comprovar si les dades 

complien amb els requisits de normalitat de variables i homogeneïtat de variàncies dels diferents 

grups que es volien comparar. Un cop comprovat que les dades complien aquests requisits, es va 

prosseguir a realitzar un test ANOVA per tal de valorar si hi havia diferencies significatives entre els 

diferents tractaments respecte a la variable del temps. Seguidament, si hi havia diferencies 

significatives en els resultats, es va aplicar un test Tukey de comparació de mitjanes per realitzar 

totes les possibles comparacions de tractaments de dos en dos. 

 

En totes les proves es va treballar amb un nivell de significació de α= 0,05 
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 Resultats 

 Etapes 

4.1.1. Etapa 0 (Assajos preliminars) 

- A. Experiment de dispersió de l’aliment sense crancs 

Es va observar que al minut d’introduir el colorant alimentari en l’aigua, aquest es dispersava fins 

arribar al centre del tanc en 10 min. En la figura 23 es pot observar la dispersió del colorant i el 

temps (figura 23). 

 

 

Figura 23. Conjunt de fotografies de la dispersió de l’aliment en el tanc a diferents temps. 
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- B. Experiment de comportament sense estímuls 

Els individus es desplaçaven pel laberint amb normalitat, no van mostrar cap preferència per les 

diferents zones del laberint. 

- C. Experiment de comportament amb diferents estímuls 

Els crancs van mostrar interès per als musclos frescos però no es van apropar a les barretes de 

concentrat de peix ni per la combinació de concentrat de peix i un l’enzim digestor Tripsina (0,001 

g ± 0,0001 g). Per tant vam decidir usar els musclos frescos per als experiments. 

- D. Experiment de comportament amb estímuls i aclimatació 

Es va observar tant quan el temps d’aclimatació era de 15 minuts com de 5 minuts, que l’individu 

tendia a quedar-se quiet al mig del laberint amb tranquil·litat. Posteriorment iniciava la cerca de 

l’aliment. Per tant vam decidir usar un temps d’aclimatació de 5 minuts durant els experiments. 

- E. Experiment de comportament  amb “dispensadors” d’aliment buits (sense estímuls) 

No es va observar cap comportament que es pogués relacionar amb el fet que el cranc associés el 

menjar amb els “dispensadors”. 

- F. Experiment de  comportament segons la dispersió de l’olor de l’aliment 

En aquest experiment per estudiar la dispersió de l’aliment en el laberint passats 5 minuts, es va 

observar que el cranc cercava l’estímul de l’aliment.  

En l’experiment repetit deixant l’aliment al laberint durant 20 minuts, no es va observar cap 

comportament mogut per l’estímul de l’aliment, possiblement perquè l’olor de l’aliment ja s’havia 

distribuït per tot el laberint.  

Es va decidir posar l’aliment  un minut abans de posar el cranc al laberint. 

- G. Experiment de comportament amb estímuls químics, feromones 

No es va observar cap interacció entre els dos individus de l’experiment, per tant no hi ha indicis de 

canvi de comportament amb les feromones, estímuls químics. Per tant es va descartar fer 
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experiments amb l’estímul sexual com a incitador del comportament dins del laberint i treballar 

només amb l’aliment com a estímul. 

4.1.2. Etapa 1 

La recol·lecció de les dades es va dur a terme durant un període de tres setmanes després d’haver 

deixat els crancs aclimatar-se al tanc durant la setmana prèvia als experiments. L’enregistrament 

de les dades es va realitzar segons l’apartat “ Experiments d’anàlisi del comportament de recerca de 

l’aliment” d’aquesta memòria. 

4.1.2.1. Experiments d’anàlisi del comportament de recerca de l’aliment 

Després d'haver realitzat el test d'igualtat de variàncies als diferents tractaments per a la variable 

del temps, vam veure que no hi ha diferències significatives; per tant, vam procedir a realitzar 

l'ANOVA, on no es mostren diferencies estadísticament significatives (p-valor > 0.05). 

Com podem observar en la figura 24, les mitjanes per als diferents tractaments poden seguir 

tendències diferents. La corvina atlàntica i el corball ocel·lat presenten mitjanes al voltant dels 3 

Figura 24. Diagrama de caixa del temps (min), amb un nivell de significació del 5%. 
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minuts,  valors inferiors a les de l’aliment i l’escull coral·lí, que mostren mitjanes aproximades als 

6 minuts. 

En el diagrama també es pot observar que en l’experiment de la corvina atlàntica hi ha un valor 

atípic aproximadament als 16 minuts. 

4.1.3. Etapa 2 

La recol·lecció de les dades es va dur a terme durant un període d’una setmana, un cop els crancs 

ja havien realitzat els experiments de l’etapa 1. L’enregistrament de les dades es va realitzar segons  

l’apartat 3.6.3 i  3.7 d’aquesta memòria. 

4.1.3.1. Righting Reflex 

Realitzant el tes d'igualtat de variàncies als diferents tractaments per a la variable temps, no hi ha 

diferencies significatives; per tant, podem procedir a realitzar l'ANOVA, on es mostren diferencies 

Figura 25. Diagrama de caixa del temps (s), amb un nivell de significació del 5%. 
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estadísticament significatives (p-valor < 0.05). Tenint en compte que almenys una de les mitjanes 

és diferent de la resta, es realitza la prova de Tukey (figura 25). 

S’observen tres valors atípics en 0 h post Exp aproximadament sobre els 10 i 15 minuts, i un altre 

en el tractament dels Controls aproximadament als 10 minuts. 

Les mitjanes del temps dels tractaments Controls, 120 h post Exp, 0 h post Exp i 48 h post Exp 

mostren valors  ascendents en aquest ordre (taula 1).  

Tractament Temps (s) 

Controls 2,900 ± 1,626b 

0 h post Exp 4,875 ± 3,810a 

48 h post Exp 5,100 ± 2,075a 

120 h post Exp 4,750 ± 1,669ab 

Les dades es van expressar amb la mitjana ± DE. Les lletres en els superíndexs mostren la informació 

d’agrupació, utilitzant el mètode de Tukey (95% de confiança). Les mitjanes que no comparteixen una lletra 

son significativament diferents. 

 

Taula 1. Resultats de la determinació del temps (s). 
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Tal com s’observa a la gràfica, hi ha diferencies significatives entre els grups Controls i 0 h post Exp 

i entre Controls i 48 h post Exp, però no entre els Controls i les 120 h post Exp. 

Figura 26. Gràfica d’intervals del temps (s), amb un nivell de significació del 5%. 
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4.1.3.2. Experiments de recerca de l’aliment després de l’exposició acústica 

Realitzant el test d'igualtat de variàncies als diferents tractaments per a la variable del temps, no hi 

ha diferencies significatives; per tant, podem procedir a realitzar l'ANOVA, on no es mostren 

diferencies estadísticament significatives (p-valor> 0.05). 

Un cop realitzat aquesta anàlisi es va obtenir el següent diagrama: 

A partir de la figura 27  es pot observar valors de mitjana aproximats en els tractaments de Controls 

i els de 120 h post Exp, mentre la mitjana del tractament 48 h post Exp mostra un valor lleugerament 

superior. 

 

Figura 27. Diagrama de caixa del temps (min), amb un nivell de significació del 5%. 
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4.1.4. Etapa 3 

4.1.4.1. Sacrifici , caracterització i preparació per al SEM  

Els resultats de la caracterització dels individus es reflecteixen en la taula 2: 

LMC (cm) HMC (cm) TLA1 (cm) WM1 (cm) LM1 (cm) LD1 (cm) 

5,10 ± 1,62 2,80 ± 1,06 8,70 ± 0,77 0,90 ± 0,15 2,90 ± 0,37 2,10 ± 0,37 

 CL: longitud de la closca, CW: amplada de la closca, HMC: alçada de la pinça, LD1: longitud del dàctil de la 

pota ambulatòria, LMC: longitud de la pinça; LM1: longitud del mèrit de la pota ambulatòria, TLA1: longitud 

total de la pota ambulatòria, WM1: amplada del mèrit de pota ambulatòria, AW: Amplada abdomen, AL: 

Alçada abdomen. 

Tal com s'ha mencionat anteriorment a l'apartat "Sacrifici, caracterització i preparació per al SEM", 

l'anàlisi ultraestructura per SEM es va haver d'ajornar a causa de la pandèmia de la COVID-19 i per 

tant, en aquesta memòria, no es poden presentar aquests resultats. 

 Anàlisi dels vídeos 

Finalment, no es va poder realitzar l’anàlisi dels vídeos a causa de la manca de temps per la 

pandèmia de la COVID-19 i per tant, en aquest estudi, no es poden presentar aquests resultats.  

  

Taula 2. Resultats de la caracterització dels crancs (mitjanes del valors ± desviació estàndard). 

Pes (g) CL (cm) CW (cm) AW (cm) AL (cm) 

147,42 ± 35,60 13,15 ± 1,46 6,70 ± 0,58 3,75 ± 1,69 3,85 ± 1,95 
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 Discussió 

 Etapes 

5.1.1. Etapa 0 (Assajos preliminars) 

En aquesta etapa es van realitzar els experiments preliminars per tal de dissenyar la metodologia 

de l'estudi. 

Quant a l'experiment de comportament amb diferents estímuls es va decidir utilitzar el musclo 

fresc, dipositat dins d'un "dispensador" en un dels braços del laberint durant 1 minut, ja que si ho 

haguéssim deixat més temps, hi hauria el perill que les partícules de l'aliment dissoltes en l'aigua 

anessin cap a un altre dels vèrtexs del laberint induint al cranc a l'error en la cerca de l'aliment. 

Es va determinar el temps d'aclimatació del cranc en 5 minuts perquè es va comprovar que era 

suficient, i es van descartar els 15 minuts a causa de la duració excessiva de temps per a cada 

experiment i comprometria els temps (tres setmanes) de realització dels experiments de l'estudi. 

El temps final de les proves va ser determinat a partir de l'experiment de comportament segons la 

dispersió de l'aliment i va ser de 20 minuts, ja que passats aquest temps el cranc ja no podria 

detectar on es trobava l'estímul de l'aliment. 

Finalment es va descartar l'experiment de comportament amb estímuls químics (interacció entre 

mascle i femella) en veure que no hi havia interacció entre els dos individus de l'experiment. 

5.1.2. Etapa 1 

5.1.2.1. Experiments d’anàlisi del comportament de recerca de l’aliment 

Encara que no podem parlar de diferències significatives amb el grup control pel que fa als grups 

sotmesos a sons d’escull coral·lí i els depredadors del cranc blau si que observem una tendència 

que podria resultar de l’alteració en el comportament del cranc en ser sotmès als diferents sons.  

En el cas de l’experiment amb so de vocalització de la corbina atlàntica i el corball ocel·lat, 

contràriament al que s’esperava, tal com està referenciat a Hughes et al., 2014 on els crancs van 
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quedar paralitzats en sentir el so dels depredadors, els crancs van tenir una reacció de reducció del 

temps emprat en la recerca de l’aliment. Podrien atribuir aquest fet a que el cranc blau és una 

espècie dominant i agressiva (Reichmuth et al., 2011) que davant del perill que podria representar 

la presència del depredador tendeix a incentivar la seva supervivència cercant l'aliment de forma 

més rapida. 

El mateix raonament el podríem fer servir en el cas de l’experiment amb so d’escull coral·lí, on la 

seva reacció és més rapida que en el grup control de recerca de l'aliment. Això pots ser degut al fet 

que el cranc en detectar un paisatge sonor diferent al que és el seu habitual (és un cranc de riu) 

entri en estat d'alerta i cerqui l’aliment de manera més ràpida. En aquest sentit s’ha vist que el cranc 

ermità (Pagurus bernhardus), que periòdicament necessita fer el canvi de la seva closca degut a 

l’augment de la seva mida en créixer, usa menys temps investigant la nova closca i triga menys en 

entra-hi quan ho fa sotmès a so d’origen antropogènic (Walsh, 2017). Per tant en ambdós casos els  

canvis en el paisatge sonor habitual afectarien el comportament dels crancs modificant els 

processos de selecció d’un recurs vital. 

En comparar las reaccions del cranc quan són sotmesos als sons dels depredadors i al so de l’escull 

coral·lí, el temps emprat en la recerca de l’aliment és més petit en el cas dels depredadors. Aquesta 

diferència probablement podria ser deguda a que el cranc detecta la presència del depredador com 

un perill més gran per a la seva supervivència que el so d’un paisatge sonor desconegut. 

5.1.3. Etapa 2  

5.1.3.1. Righting Reflex 

El resultats de l’experiment d’avaluació del righting reflex mostren diferències significatives entre 

els grups controls i 0 h post Exp, i entre Controls i 48 h post Exp. D’aquests resultats podem deduir 

que l’exposició al so del l’escombratge de freqüències entre 100 i 500 Hz afecta el temps de 

recuperació de la posició normal del cranc. Efectes similar pel que fa al righting reflex s’ha vist en la 

llagosta Jassus edwardsii (Day et al., 2019) que presentava canvis en el righting reflex i lesions en 

l’estatocist després d’estar sotmès al so usat per a fer prospeccions geofísiques.  

L’estatocist, l’òrgan de l’equilibri en els invertebrats, està implicat en molts altres processos de 

mecanorecepció, el righting reflex entre ells. Com que, degut a les limitacions de temps ha estat 
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impossible fer-ho dins del període d’aquest TFG, caldrà esperar als resultat d’anàlisi ultraestructural 

per microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) per a comprovar si l’estatocist ha resultat afectat 

i per tant, això ha pogut modificar el temps emprat per al righting reflex, tal com semblen indicar 

aquest resultats.  

En comparació amb experiències prèvies (Solé et al., 2013; Solé et al., 2016; Day et al., 2019) caldria 

esperar que a les 120 h el cranc necessités més temps per a tornar a la posició original, degut a un 

increment en les lesions a l’estatocist amb el temps després de l’exposició sonora. El fet de no trobar 

diferències significatives entre el grup control i el de les 120 h després de l’exposició es podria 

explicar pel nombre petit de repeticions de l’experiment en aquest grup. Caldrà realitzar en un futur 

més repeticions de l’experiment, per tal de confirmar i/o modificar els resultats obtinguts. 

Un altra possible explicació per al fet que a les 120 h els animals necessitessin menys temps per 

tornar a la posició original que en els altres grups exposats podria ser que els individus es recuperen 

amb el temps de l'efecte de l'exposició, tal com s’ha vist en altres espècies d'animals marins (Solé 

et al., 2018; Lombarte et al., 1993; Smith et al., 2006). Però per tal de confirmar aquesta hipòtesi, 

també ens faria falta realitzar més repeticions, com en el cas de l’anterior. 

5.1.3.2. Experiments de recerca de l’aliment després de l’exposició acústica 

Tot i no obtenir diferencies significatives entre els diferents tractaments en l'experiment, podem 

veure com en el tractament de 48 h post Exp, els crancs de mitjana tarden més temps a trobar 

l'aliment que en el control. Aquests resultats junt amb els obtinguts en l'experiment del "Righting 

Reflex", fan pensar en que l’exposició al so de l’escombratge de freqüències entre 100 - 500 Hz 

afecta la capacitat de recerca de l’aliment dels cranc, incrementant-ne el temps.  Aquest fet podria 

estar originat en les possibles lesions en l'esteatòcit del cranc. Caldrà esperar als resultats de 

microscòpia electrònica (SEM) per tal de poder-ho confirmar. 

Per l'altra banda i amb concordança amb els resultats del "Righting Reflex", el tractament 120 h 

post Exp que ens ha mostrat resultats més ràpids que el tractament de 48 h post Exp. Les mateixes 

explicacions raonades en l’apartat anterior ("Righting Reflex") podrien explicar aquest resultat no 

esperat: una possible recuperació dels individus al cap del temps o la falta de repeticions de 

l'experiment a causa de la manca de temps per realitzar l'estudi. 
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 Limitacions 

El limitant més greu per a la realització del TFG va ser el temps, ja que es va haver d'ajornar 

l'experiment per la COVID 19, durant 6 mesos. Finalment es va decidir realitzar l'experiment durant 

dos mesos a partir del juliol i finals d’agost. 

La formulació dels objectius d'aquesta investigació es van veure modificats a causa de la manca de 

temps. Els resultats i les corresponents interpretacions s'han vist afectades per la impossibilitat de 

realitzar la microscòpia electrònica de les mostres i l'anàlisi dels vídeos d'aquestes mostres. 

La mateixa causa va impedir la replicació dels experiments, fet que hauria millorat molt l’estudi 

estadístic. 

Per tal d’adaptar l’experimentació a les possibilitats temporals es van reduir els objectius del TFG a 

la posada a punt de la metodologia per a l’estudi de l’impacte acústic en situació de laberint i a 

l’anàlisi estadístic d’uns resultats preliminars que hauran de ser confirmats en futurs experiments. 

El LAB repetirà l’experimentació en un futur pròxim per tal de avaluar la validesa de la metodologia 

i obtenir resultats referendats per valors amb significació estadística. 
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 Conclusions 

Les conclusions que s'han extret d'aquest treball d'investigació són les següents: 

• S'ha aconseguit una bona posada a punt de la metodologia dels experiments a partir dels 

resultats preliminars. 

 

• En l’avaluació dels canvis de comportament pel que fa a la recerca de l'aliment, el cranc 

blau ha mostrat tendències diferents segons l’estímul acústic que requereixen un estudi 

més ampli. 

 

• Hi ha diferencies significatives en l'experiment del "Righting Reflex" en les 0 hores i 48 hores 

posteriors a l’exposició al so de l’escombratge d’ones sinusoïdals respecte dels controls. No 

s’han determinat efectes significatius 120 hores després de l'exposició. Caldria repetir i 

replicar aquest estudi per tal de tenir més informació dels efectes a llarg termini. 

 

• No s'han trobat diferències significatives en l'avaluació dels canvis de comportament pel 

que fa a la recerca de l'aliment després de l'exposició a un escombratge d'ones sinusoïdals. 

Els crancs blaus han mostrat temps de resposta similars, fet que fa evident la necessitat 

d’un estudi més ampli amb un nombre de repeticions major. 

 

• El laberint és efectiu per a l'estudi del comportament del cranc blau en la cerca d'aliment, 

i la seva anàlisis mitjançant vídeos pot ser un bon mètode per aplicar en futurs experiments. 

 

• En un futur, és necessari una anàlisi ultraestructural dels epitelis sensorials dels estatocists 

dels crancs realitzat amb la microscòpia electrònica per a determinar si el so causa danys 

morfològics a l'individu. 

 

• Per poder seguir estudiant en aquest camp i ampliar coneixement, és recomanable 

treballar amb sons d'altres depredadors de crancs i altres paisatges de sons marins, siguin 

d'origen natural o antropogènic, com per exemple els sons dels parcs eòlics, grans vaixells 

de transport marítim o l'explotació petroliera i de gas. 
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• Aquest TFG és la posada a punt d’una metodologia d’estudi que pot esdevenir una eina 

molt útil en propers experiments. 

. 
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Annex 

Resultats experimentals 

n° 
individus 

Sexe 
(M/F) 

Pes (g) 
CL 

(cm) 
CW 
(cm) 

AW 
(cm) 

AL 
(cm) 

LMC 
(cm) 

HMC 
(cm) 

TLA1 
(cm) 

WM1 
(cm) 

LM1 
(cm) 

LD1 
(cm) 

1 F 90,24 11,5 5,5 3,6 3,2 5,3 1,7 8,7 0,6 2,4 2,0 

2 F 111,60 12,3 6,0 4,3 3,5 6,1 1,7 8,1 0,7 2,6 2,1 

3 F 170,28 14,9 7,5 4,9 4,6 7,3 2,0 9,4 1,1 3,0 2,5 

4 M 176,55 14,0 6,7 3,1 3,9 7,3 1,8 9,4 0,8 3,3 2,4 

5 F 107,74 12,8 6,1 4,3 3,5 5,8 1,7 8,3 0,7 2,8 2,0 

6 F 120,75 12,6 6,3 4,4 3,6 6,1 1,6 8,4 0,9 2,7 2,1 

7 M 153,81 13,7 6,6 4,8 3,8 6,4 1,9 8,5 0,9 2,8 2,0 

8 M 207,92 14,1 6,8 3,2 4,4 8,3 2,3 9,9 1,1 3,6 2,4 

9 F 126,75 13,2 6,7 3,9 3,6 6,6 1,7 8,2 0,9 2,7 2,1 

10 M 177,06 15,3 7,6 5,3 3,1 7,2 2,5 9,4 1,0 3,3 2,2 

11 M 196,33 14,1 7,2 3,2 4,4 7,9 2,4 9,3 1,1 3,6 2,1 

12 F 125,78 12,4 6,4 4,3 3,5 6,1 1,6 7,9 0,7 2,4 1,7 

13 F 126,8 13,0 6,4 4,4 3,6 6,3 1,7 7,3 0,8 2,6 1,6 

14 M 113,81 12,9 6,7 4,3 3,8 5,9 1,8 7,6 0,9 2,8 1,5 

15 M 150,46 13,1 6,7 3,3 3,9 7,4 2,2 9,4 1,0 3,4 2,6 

16 M 197,44 15,1 7,2 7,3 2,1 4,9 3,8 9,5 1,0 3,1 2,4 

17 F 150,60 13,5 6,8 5,2 1,4 4,6 3,7 8,8 0,7 2,9 2,2 

18 M 181,30 13,1 6,7 7,2 1,9 2,9 3,9 9,9 1,0 3,4 2,5 

19 F 145,80 13,4 6,3 6,7 1,8 3,4 4,4 8,7 0,7 2,7 2,1 

20 M 120,75 12,6 6,3 4,4 3,6 4,4 3,2 8,6 0,9 2,4 2,1 

21 F 135,79 12,2 6,9 1,6 8,1 3,7 4,1 8,6 0,8 2,8 2,1 

22 M 143,81 11,0 5,6 1,8 7,1 3,8 3,1 8,7 1,0 2,9 2,1 

23 M 247,04 14,8 7,9 2,2 8,3 4,3 3,3 10,6 1,1 3,6 2,7 

24 M 178,43 18,8 6,9 1,8 7,0 4,1 3,1 9,0 0,9 3,1 2,3 

25 F 108,45 12,6 6,1 1,6 5,8 3,2 4,4 7,9 0,7 3,0 2,0 

26 F 147,27 13,4 7,6 1,5 6,3 3,5 4,3 9,6 0,9 2,9 2,1 

27 M 115,33 12,7 5,8 1,3 4,7 3,5 3,8 7,8 0,6 2,9 1,8 

28 F 172,02 14,6 7,1 2,1 6,9 3,9 4,4 9,4 0,8 3,0 2,3 

29 M 147,56 12,1 6,7 2,0 8,1 3,4 3,1 9,6 0,9 3,6 3,4 

30 F 169,82 14,4 6,6 1,9 6,7 3,4 4,5 8,7 0,8 3,3 1,7 

Taula 1. Resultats de la caracterització de cada individu. 
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Taula 2. Resultats dels experiments d’anàlisi del comportament de recerca de l’aliment. 

n° 
repliques 

Temps (min) per la cerca d'aliment 

sense so 
so corvina 
atlantica 

so corball 
ocel·lat 

so escull 
coral·lí 

1 1,12 15,15 3,18 0,30 

2 <20 7,42 1,55 <20 

3 <20 3,3 <20 <20 

4 4,32 0,30 0,67 <20 

5 4,28 <20 9,53 17,43 

6 10,44 1,07 1,24 8,10 

7 11,15 0,42 2,01 1,53 

8 0,7 1,21 0,5 2,16 

9 0,45 0,93 <20 <20 

10 16,14 0,50 10,50 8,36 

11 4,20 0,58 0,58 5,44 

12 - - 2,35 <20 

13 - - - 3,25 

14 - - - <20 

15 - - - <20 
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n° 
repliques 

Temps (s) per Righting Reflex 

controls 
0 h post 

Exp 
48 h post 

Exp 
120 h post 

Exp 

1 1 <30 4 5 

2 4 4 4 7 

3 <30 5 3 4 

4 3 1 6 <30 

5 2 <30 5 2 

6 1 1 4 6 

7 4 4 4 3 

8 1 5 7 5 

9 2 10 4 <30 

10 2 4 3 6 

11 2 2 9 - 

12 3 1 3 - 

13 2 <30 <30 - 

14 4 5 5 - 

15 3 5 10 - 

16 3 15 5 - 

17 5 10 7 - 

18 2 <30 6 - 

19 1 3 4 - 

20 4 <30 7 - 

21 2 3 2 - 

22 1 - - - 

23 2 - - - 

24 4 - - - 

25 3 - - - 

26 3 - - - 

27 4 - - - 

28 4 - - - 

29 2 - - - 

30 9 - - - 

31 4 - - - 

 

 

 

Taula 3. Resultats del Righting Reflex. 
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n° 
repliques 

Temps (s) per Righting Reflex 

controls 48 h  controls 120 h 

1 5 2 

2 6 5 

3 0 1 

4 2 4 

5 4 2 

6 1 - 

7 1 - 

8 4 - 

9 3 - 

10 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Resultats del Righting Reflex per a individus no exposats a so a les 48 i 120 hores 

posteriors al experiments a l’exposició d’ones acústiques de 100 a 500 Hz . 

Taula 5. Resultats dels experiments de recerca de l’aliment després 

de l’exposició acústica 

n° 
repliques 

Temps (min) per la cerca d'aliment 

Aliment 
48 h post 

Exp 
120 h post 

Exp 

1 1,12 1,00 <20 

2 <20 <20 15,13 

3 <20 13,10 <20 

4 4,32 14,44 0,42 

5 4,28 1,00 0,67 

6 10,44 15,00 <20 

7 11,15 17,11 7,10 

8 0,70 1,11 <20 

9 0,45 1,44 <20 

10 16,14 <20 5,44 

11 4,20 - - 


