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0-INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball d’investigació té com a objectiu principal l’aplicació de les 
tècniques de representació de sons en una situació real i l’obtenció de resultats a 
partir d’aquestes. 
 
El treball consta de dues parts; una primera part pràctica que inclou la gravació 
dels cants a la natura, la seva classificació i anàlisi, i una segona del seu estudi a 
través dels sonogrames aplicant criteris físics i l’extracció de conclusions. 
Per a poder realitzar la part pràctica necessitava ampliar els meus coneixements 
teòrics tant en el relacionat amb la física d’ones i els sonogrames com en el dels 
hàbits i biologia del tallarol de casquet. 
 
La meva intenció inicial era fer un treball relacionat únicament amb la física 
d’ones. Aquest tema m’ha interessat des que el vaig descobrir; segurament 
perquè durant els onze anys que porto estudiant música l’he anat interioritzant 
sense adonar-me’n. 
Quan ja tenia decidit que aquest seria l’eix del meu treball i ja començava a 
informar-me sobre el tema, em vaig assabentar de l’existència de la bioacústica i 
em va semblar molt més original estudiar, a través de les ones, un animal que un 
instrument musical. 
 
Seguint per aquest camí, l’objecte de l’estudi havia de ser, per força, un ocell. 
Enregistrar sons d’insectes, amfibis o mamífers (els altres grups d’animals que es 
poden comunicar mitjançant sons) resultava molt més complicat. 
 
Donada l’època de l’any en la que em trobava vaig elegir un ocell que tingués un 
cant suficientment peculiar com per estudiar-lo i, sobre tot, com per reconèixer-
lo; que encara cantés a meitats de juliol i del que pogués obtenir suficients 
gravacions com per fer un estudi comparatiu de diversos individus. L’ocell que 
reunia aquestes condicions i del que vaig aconseguir més gravacions va ser el 
tallarol de casquet. I aquest ocell és el que estudio. 
 
Vull esmentar que les principals dificultats les he trobat en la part pràctica, 
sobretot a l’hora d’analitzar les gravacions. La utilització d’un programa 
desconegut per mi, tan complex i en anglès, m’ha complicat molt la realització de 
les anàlisis (ja difícil en sí mateixa). A això he de afegir-hi la necessitat de seguir 
un procediment científic i la meva desconeixença en el tema. 
L’escassetat  d’informació també ha estat un problema important. La bibliografia 
relacionada amb el tallarol de casquet la he aconseguit a la Biblioteca de la 
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona; però per a la relacionada 
amb els sonogrames i l’estudi del cant dels ocells he hagut de recórrer a articles 
publicats (majoritàriament en anglès) a diverses revistes científiques, i a petites 
cites a diversos llibres. 
Evidentment, la teoria que explico al treball també m’ha comportat dificultats, 
però aquestes són de tipus conceptual i les he pogut solucionar amb la recerca de 
més informació.  
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1-FÍSICA DEL SO 
 
1.1- EL SO 
 
El so és un moviment ondulatori originat per la vibració d’un cos i transmès a 
través d’un medi elàstic. 
 
Segons aquesta definició, el necessari per l’existència del so és: 
 - Estímul inicial 
 - Medi de propagació (a diferència de la llum, que es pot propagar pel 
buit). 
A les ones que necessiten un medi de propagació (que es transmeten a través de 
partícules materials) se les anomena ones mecàniques. 
 
 
Les ones poden ser transversals, si la direcció de la pertorbació és perpendicular 
a la direcció en què es propaga; o longitudinals, si la pertorbació té lloc en la 
mateixa direcció en que es propaga l’ona. 
 
El so és una ona mecànica, longitudinal i tridimensional; ja que la pertorbació 
necessita un medi material per transmetre’s, es dóna en la direcció de propagació 
de l’ona i es transmet al seu voltant per tot l’espai (en les 3 dimensions). Això 
provoca, entre altres coses, que sigui tan difícil d’eliminar. 
 
 
1.1.1-Forma d’una ona sonora: 
 
La forma d’una ona sonora està relacionada amb el sinus trigonomètric. 
 
L’elongació (y) d’una onda sinusoidal ve donat en funció del sinus d’omega 
segons l’expressió 
 
y  = A sin(ωt-kx+φ) 
 
On A és l’amplitud de l’ona, ω la velocitat angular de l’ona, t el temps, k un 
número enter qualsevol, x el desplaçament i φ l’angle de fase. 
 
 
1.1.2-La freqüència i el període: 
 
El so, és un fenomen periòdic. Això significa que hi ha un patró en les 
variacions, que fa que aquestes es repeteixin successivament  sempre de manera 
idèntica. 
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El temps que dura una oscil·lació completa o cicle és el període (T) i el nombre 
de cicles per unitat de temps és l’anomenada freqüència (ν). Es mesura en Hertz 
(Hz)  
Aquestes dues magnituds són inverses. 
 
 
1.1.3-L’amplitud, la longitud d’ona i la velocitat de 
propagació: 
 
L’amplitud és el desplaçament màxim d’una onda sinusoidal. Està relacionada 
amb la quantitat d’energia que conté l’ona.  
 
En les ones periòdiques, la longitud d’ona és la distància entre pics positius veïns 
d’un tren d’ones que es troben en la mateixa fase. Es representa per λ. 
 
La velocitat de propagació és la distància a la qual es transmet una ona en una 
unitat de temps a través d’un medi determinat. És directament proporcional a la 
freqüència v=λν 
 
En el cas del so, el medi de propagació i la temperatura del medi influeixen molt 
en la velocitat de propagació. Això es degut a que tant el medi com la 
temperatura condicionen la freqüència amb la qual les partícules que transporten 
la vibració interaccionen entre elles.   
 
En general, la velocitat del so és major en els sòlids que en els líquids i és major 
en els líquids que en els gasos. 
La velocitat de propagació del so a l’aire (a una temperatura de 0 °C) és de 331 
m/s i augmenta 0,6 m/s per cada grau centígrad que s’incrementi la temperatura. 
A l’aigua la velocitat és de 1440m/s i a l’acer, de 5100 m/s. 
 
 
1.2- CARACTERÍSTIQUES DEL SO 
 
El so també es pot definir com la sensació produïda en l’oïda per un moviment 
vibratori periòdic de freqüència, intensitat i timbre determinats. 
Si en un so poden diferenciar-se aquestes tres qualitats parlarem de so i no de 
soroll. 
 
1.2.1-Intensitat (dB):   
 
La intensitat és l’energia que transmet una ona per unitat de temps i per unitat de 
superfície perpendicular a la seva direcció de propagació. 
És directament proporcional al quadrat de l’amplitud.  
És el que nosaltres expressem quotidianament com fort-fluix. 
 
La intensitat es mesura en una escala logarítmica que mesura la pressió sonora.  
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(incrementar 10dB=x10) 
El llindar del dolor humà és de l’ordre de 130 dB (per a una freqüència de 1000 
Hz) 
 
1.2.2-Freqüència (Hz):  
 
La freqüència és el nombre d’oscil·lacions per unitat de temps. Es calcula a partir 
de la longitud d’ona.  
És el que anomenem agut-greu; l’altura o to d’un so. 
 
Els sons aguts corresponen a freqüències altes, és a dir, a velocitats d’ona més 
ràpides, mentre que els greus els formen freqüències baixes, amb velocitats més 
lentes. 
 
L’any 1939 es va establir per conveni que la freqüència de 440 Hz es 
correspongués  al La3. Doblar la freqüència es tradueix musicalment en 
augmentar una octava. Per exemple, 880 Hz es corresponen al La4. 
Les relacions freqüencials dins l’escala musical ja les havia descobert Pitàgores a 
l’Antiga Grècia. 
 
Rang de freqüències audibles per l’oïda humana: 20 Hz - 20000 Hz.  
Rang de freqüències de la veu humana: 60 Hz -1150 Hz. 
 
1.2.3-Timbre:  
 
El timbre ve caracteritzat pel nombre i intensitat dels harmònics que acompanyen 
el so fonamental. La desigual proporció d’harmònics permet distingir entre dos 
instruments musicals que donen la mateixa nota o dues persones per la seva veu. 
El diapasó té el timbre més simple perquè és una ona sinusoidal simple i, en 
conseqüència només té un harmònic. 
 

 
 
Relació existent entre els harmònics i la forma de l’ona sonora. (Font de la imatge: www.data1.blog.de) 
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1.3-ANÀLISI I SÍNTESI DE FOURIER 
 
Tota funció periòdica pot descomposar-se de manera única com la superposició 
(suma) de funcions sinusoidals, les freqüències de les quals són múltiples de la 
més baixa. Aquestes ones sinusoidals són les components de Fourier de la 
configuració complexa. 
 
Si F(t) és una funció periòdica en el temps, aleshores podem escriure: 
F(t) =A1 sin(ωt+φ1) + A2 sin(2ωt+φ2) + … 
 
El terme immediat és l’harmònic fonamental; el següent, el segon harmònic; i 
així successivament.  Els harmònics tenen amplituds que solen decréixer al 
augmentar l’ordre, en tal cas, a partir d’una freqüència determinada, les 
intensitats dels harmònics seran tan petites que es podran menysprear. 
 
 
Més endavant exposaré la utilitat que presenta l’anàlisi de Fourier en la 
representació de sons. 
 
 
 

 
 
Figura 2: Ona periòdica complexa produïda per la superposició de tres ones sinusoïdals  
(Font: CROMER, Fisica para las ciencias de la vida.) 
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1.4-COM AFECTA EL MEDI A LES EMISSIONS 
SONORES 
 
Totes aquestes característiques del so es veuen molt condicionades pel medi: 
 
1.4.1-Atenuació: 
 
És el fenomen de la disminució de la intensitat de l’ona en allunyar-se del focus. 
Un estímul sonor emès en un medi ideal es propaga en totes direccions, seguint 
una dispersió esfèrica. En les ones esfèriques la intensitat en un punt és 
inversament proporcional al quadrat de la distància al focus emissor. I=P/4πr² 
Això provoca que, a mesura que el so s’allunya del focus, la intensitat inicial 
provocada per l’estímul disminueixi. 
En condicions ideals un senyal experimenta una pèrdua d’uns 60 dB en la seva 
intensitat per cada vegada que es dobla la distància des de la seva font. 
 
1.4.2-Efecte sòl:  
 
Un senyal emès ran de terra està subjecte als efectes de la reflexió i l’atenuació 
del sòl. L’atenuació és deguda a que el terra absorbeix una porció de l’energia de 
l’ona sonora. A més a més, es crea una interferència entre les fases de les ones 
directes i les reflectides pel terra. La majoria dels ocells eviten cantar quan són a 
terra perquè a més de ser més vulnerables, la intensitat del senyal que emeten es 
perd més ràpidament. 
 
1.4.3-Emmascarament: 
 
Es produeix quan la nostra orella no pot discriminar entre dos sons. És 
segurament allò que condiciona més l’emissió de l’ona sonora i la recepció del so 
a la natura. 
 
A la natura, la competència dels senyals acústics amb el so ambiental és intensa. 
Això ha provocat que cada espècie busqui una estratègia que permeti que un 
senyal sobresurti per sobre del soroll ambiental i compleixi la seva funció 
comunicativa. 
 
Les pressions selectives sobre els senyals han afavorit una repartició del canal 
acústic segons diferents mecanismes. Per exemple, la repartició sol ser 
relacionada amb la freqüència de l’emissió (especialment en senyals curts, sense 
possible variació en el ritme) però animals que produeixen senyals acústics amb 
freqüències semblants han optat per establir uns patrons rítmics molt diferents. 
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Figura 3: Representació gràfica del repartiment del canal acústic entre quatre espècies de granotes de 
l’Amazònia. (freqüència en funció del temps) 
(Font: ESCOBAR, Diana. Sons i ressons.) 
 

 
 
Figura 4: Representació gràfica del repartiment temporal del canal acústic entre dues aus europees que 
comparteixen hàbitat; el verdum (a) i el tallarol (b) 
(Font: ESCOBAR, Diana. Sons i ressons.) 
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2-BIOLOGIA DEL TALLAROL DE CASQUET 
 
2.1-LES AUS 
 
Els ocells són vertebrats homeoterms (la temperatura del seu cos no varia amb la 
del medi) de temperatura elevada i reproducció ovípara, proveïts de plomes i amb 
els membres anteriors transformats en ales. Això els porta al bipedisme obligat.  
El seu cos acompleix totes les característiques per tal d’adaptar-se al vol: 
lleugeresa, potència i perfil aerodinàmic; característiques que han aconseguit 
gràcies a la presència de plomes i ales, a les cambres d’aire en els ossos, la sang 
calenta, els músculs pectorals molt potents i un cor gran i fort que batega molt 
ràpid. Connectats als ossos i als pulmons disposen de sacs aeris que 
contribueixen a alleugerir i fer més eficients els pulmons.  
 
La presència de plomes té diverses funcions: conformar la superfície de vol de 
les ales i la cua, crear una capa aïllant al voltant del cos, ajudar l’aerodinamisme i 
mantenir el cos impermeable i a la temperatura adequada. L’estructura i ubicació 
de les plomes impliquen un desgast que obliga a reemplaçar-les periòdicament 
amb un considerable desgast energètic. 
 
L’activitat energètica necessària per volar implica un metabolisme alt, les 
temperatures internes oscil·len entre 38 i 45 graus centígrads.  
 
La concentració de sucre en sang és el doble que la dels mamífers; així com la 
pressió arterial. L’alimentació ha de ser altament calòrica (llavors,fruits,insectes i 
petits vertebrats). Les aus excreten àcid úric en lloc d’urea, això permet un gran 
estalvi d’aigua.  
 
L’esperança de vida de la majoria de les espècies petites és inferior a 2 anys. Els 
ocells es reprodueixen en un període de l’any determinat que coincideix amb la 
màxima disponibilitat de recursos alimentaris. 
El cicle anual dels ocells es relaciona amb la reproducció i la muda (i esta regulat 
pel fotoperíode natural i el punt de viratge el marquen els equinoccis) i amb la 
migració en el cas de les espècies migratòries. La migració dels ocells constitueix 
una resposta a les condicions fluctuants del medi i es donen en moltes espècies 
de tots els grups sistemàtics.  
 
A la zona mediterrània es consideren 21 ordes d’aus; entre els quals trobem els 
Passeriformes (Moixons terreneixants, orenetes, tords, tallarols, papamosques, 
mallerengues; moixons enfiladissos, estornells, moixons granívols...) 
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2.2-ELS PASSERIFORMES 
P

Popularment anomenats moixons. És l’ordre que es 
considera d’aparició més recent i amb un gran nombre 
de famílies. La seva principal característica és el 
desenvolupament del cant que troba la màxima 
expressió en la família dels turdids. També hi ha un 
psiquisme desenvolupat. El més alt  grau 
d’intel·ligència està representat a la família dels 
còrvids. 
 
Com a característiques es pot considerar que són aus 
petites (exceptuant els còrvids) i cantaires. Tenen una peculiar adaptació del peu 
per sostenir-se a la perxa amb tres dits endavant i un enrera independent.  
Les cries son nidícoles; no deixen el niu en néixer i necessiten de la cura dels 
pares durant algun temps. En molts casos són migratoris. 
Tenen un especial desenvolupament de la siringe que els permet  produir 
vocalitzacions (cants i reclams) i que és un òrgan molt diferent al humà. Es tracta 
d’una estructura òssia única que se situa a l’extrem inferior de la tràquea, rodejat 
per un sac aeri clavicular i a vegades es troba en la part més profunda  de la 
cavitat pectoral. En aquesta posició, la siringe es converteix en una cambra de 
ressonància (els sacs aeris també poden ressonar) en conjunció amb les elàstiques 
membranes vibrants. Una sèrie de músculs especialitzats controlen els 
moviments de la siringe, inclosa la tensió de les membranes (que por ajustar-se 
com la pell d’un tambor). La intensitat i la freqüència varien mitjançant la pressió 
de l’aire que passa pels pulmons a la siringe i alterant la tensió exercida  pels 
músculs de la siringe contra les membranes. Els atributs del cant  que 
caracteritzen a les diverses espècies resulten de diferents processos 
d’aprenentatge, no de diferències en els òrgans de la veu.   
 

 
Figura 6: Esquema de la siringe  
(Font: ESCOBAR, Diana. Sons i ressons.) 
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Existeixen regions especifiques al cervell de l’au que controlen el cant i que 
tenen mides diferents en funció dels sexes i del repertori de cants que tingui 
l’individu. 
En les aus el so té un important paper en les relacions comunicatives entre els 
individus d’una mateixa espècie i, eventualment, amb els d’altres. Per això tenen 
òrgans especialitzats tant per produir com per detectar ones sonores. 
Les manifestacions sonores en les aus són molt variades i responen a diferents 
situacions. Es distingeixen dos grans categories: 
 
Cant:  
Senyal acústica de significació territorial dirigida a altres individus de la mateixa 
espècie. Per regla general els mascles són els que canten a la primavera, 
delimitant el seu territori, exhibint la seva jerarquia i manifestant les seves 
aptituds genètiques. Les femelles reconeixen en els cants missatges 
d’aparellament i poden reconèixer el seu mascle. 
Generalment els mascles canten cada vegada menys o deixen de cantar 
completament una vegada ha tingut lloc la posta. 
 
 
Durant tot el treball es distingiran 3 nivells de divisió del cant: 
 
 
-Element o nota: unitat més petita de la vocalització d’un ocell. És una única 
nota separada d’altres sons per un silenci breu. 
-Síl·laba: agrupació d’una o més notes consecutives que constitueixen una unitat 
sonora. 
-Frase: successió de síl·labes semblants o iguals separada d’altres estrofes per 
pauses ben definides. 
 
 
 
Reclams: 
No es limiten ni a l’època reproductora ni són exclusius dels mascles. 
Els reclams són essencials per a la supervivència de l’individu. Són sons 
d’estructura i complexitat normalment bastant simple que constitueixen la forma 
més freqüent de comunicació i reconeixement entre les aus, intraespecífica o 
interespecífica. 
Segons la seva estructura, el context en què són emesos i el receptor al que van 
dirigits poden tenir un significat o un altre. 
Es poden agrupar en: 
 - reclams de contacte (poden ser emesos en ple vol): entre membres de la 
parella, d’un grup, entre pares i cries... 
 - reclams d’inquietud, alarma o angoixa: solen ser els mateixos reclams 
que els de contacte però repetits amb major o menor intensitat segons el grau de 
perill. En algunes espècies existeixen veus d’alarma per situacions concretes. 
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Els reclams d’alarma, per la seva simplicitat, text fonètic i estructura, són de 
característiques molt semblants en quasi totes les espècies i solen ser 
comprensibles per totes les d’una mateixa comunitat. 
 - reclams de comportaments alimentaris: indiquen el descobriment d’una 
font d’aliment. 
 
 
 
El cant es diferencia dels reclams per la seva riquesa, complexitat i major durada. 
Segurament ha evolucionat a partir d’aquests. 
Cada espècie té un esquema comú però cada individu aporta un petit numero de 
variacions i algunes espècies presenten imitacions de fragments del cant d’altres 
espècies. 
 
 
 
2.3-LES SYLVIES 
 
Grup d’aus molt petites i gràcils, pròpies d’ambients de vegetació densa. Són 
insectívores; encara que algunes espècies s’alimenten també de fruits, tal com ho 
indica la forma del bec, que és prim i llarg. La majoria són de colors grisencs o 
terrossos i s’oculten fàcilment entre els matolls i el boscatge. 
La posició del cos es horitzontal i el cap gran. Són de moviments nerviosos i 
actius, es desplacen a salts i alcen molt sovint la cua. Rarament baixen al terra. 
Les ales son curtes i el vol es ondulat amb aletejos intermitents. 
 
Els mascles i les femelles són marcadament diferents i els individus joves solen 
ser molt semblants a les femelles. 
La seva conducta és solitària, generalment son monògams i construeixen el niu 
en forma de tassa  amb matèria vegetal en matolls o canyars a poca alçada del 
terra. 
Recerquen insectes entre la vegetació; no els capturen al vol. 
 
Hi ha moltes espècies d’aspecte molt semblant i per tant en moltes ocasions la 
identificació visual no es senzilla. És per això que la conducta, l’hàbitat i la veu 
resulten claus, tot i que les notes del reclam sovint són també similars. 
En general totes presenten reclams aspres de tipus <<Txurr>> o <<txak>>. En la 
majoria d’espècies en el punt àlgid del cant els mascles efectuen una breu parada 
i després mostren el cant en el seu estat més ric i sonor. 
 
Pertanyen a aquesta família els tallarols, mosquiters, boscarles, russinyols i 
bruels. 
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2.4- EL TALLAROL DE CASQUET: 
(Sylvia atricapilla) 
 
2.4.1-Taxonomia:  
 
Classe: Aus, Ordre: Passeriformes, Familia: Sylviidae 
 
2.4.2-Descripció: 
 
14 cm, 18 g. (Descrita per primera vegada per Linné al 1758). És un dels tallarols 
més comuns. Resulta fàcil d’identificar gràcies al  píleu (casquet) negre del 
mascle i terrós en el cas de la femella. La resta del cos és d’un color molt 
uniforme marró-gris olivaci apagat amb les parts inferiors lleugerament més 
clares. La cua és curta en relació a la de la resta de sylvies i no hi presenta color 
blanc. Les potes són grisenques. Els individus joves s’assemblen a les femelles 
però amb la primera tardor els hi comencen a créixer plomes negres al cap. 
 
 
 

 
 
Figura 7: El tallarol de casquet 
(Font: Jutglar, Francesc; Masó, Albert 1999) 
 
 
2.4.3-Caràcter:  
 
Sol ser bastant tímid i s’amaga entre les fulles dels arbres i arbustos només 
revelant la seva presència pel cant.  
Durant la parada el mascle canta i durant la parada nupcial pot fer-li 
“reverències” a la femella. És un espècie bastant territorial que sol niar a baixa 
alçada. Les cries neixen immòbils, amb els pulmons i els ulls tancats. 
Segurament és per això que en la cria de la descendència és igual la participació 
d’ambdós progenitors. 
És un ocell migratori molt fidel als seus llocs d’hivernada. Principalment hiverna 
a l’Àfrica; però no fa gaire que s’ha observat que nombrosos tallarols han 
començat a quedar-se també al sud-oest d’Europa. (P.R Ehrlich et al. 1997) 
Alguns tallarols de casquet són bígams. 
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2.4.4-Alimentació:  
 
Durant l’època de cria és principalment insectívor (tant adults com larves 
d’insectes i altres artròpodes). Durant la resta de l’any combina aquesta dieta 
amb les fruites. Rarament descendeix al terra per menjar fruita ja caiguda. 
 
2.4.5-Hàbitat:  
 
Boscos, parcs... llocs on el sotbosc sigui alt, espès i hi hagi arbres; des del nivell 
del mar fins als 1800 m. Prefereix fresnedes, rouredes i zones de fruiters, 
aquestes últimes especialment a l’hivern, quan combina la dieta invertebrada amb 
fruites. 
Nia als esbarzers, lligabosc i heures. 
 
2.4.6-Distribució geogràfica:  
 
Cria a Europa i el nord d’Àfrica; i hiverna al sud-oest d’Europa i al Magrib. 

 
 
 
 
 
Verd: Hi habita tot l’any i hi cria.  
Groc: Només com a visitant reproductora 
(durant l’estiu) 
Blau: Només com a visitant hivernant. 
 
 
 
 
 

Figura 8: Distribució geogràfica del tallarol de casquet 
(Font: M. Beaman; S. Madge 1998) 
 
2.4.7-Veu:  
 
- Veu de contacte: Emfàtic <<tak-tak>> sonor i metàl·lic que quan s’alarma 
repeteix ràpidament combinat amb un rascant i nasal <<dzaak>> 
 
- Veu d’alarma: un <<txurrr>> característic. 
 
- Cant: Des de l’interior d’un arbust o la copa d’un arbre, generalment entre els 
4,5 i els 13 metres. El cant es divideix en dues parts; que es succeeixen sense 
pausa: primer un parloteig feble i raspós, típic dels tallarols, que pot incloure 
mimetisme d’altres ocells; i una segona part més musical, clara i aflautada. 
A mida que avança l’estació reproductora el cant es va simplificat i a l’estiu està 
constituït només per la segona part. 
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3-METODOLOGIA: 
 
3.1-PUNTS DE MOSTRATGE: 
 
Totes les gravacions analitzades són del mes de juliol del 2007 i del Parc natural 
dels Ports de Tortosa-Beseit (Parc natural des del 2001. Extensió: 800km². Cim 
més alt: 1447 m.) 
 
Són totes de la mateixa ubicació geogràfica per tal d’evitar que les diferències 
dialectals que podrien presentar individus d’altres zones emmascarin les 
diferències entre individus, l’anàlisi de les quals és un dels objectius del treball. 
 
3.2-PROCEDIMENT SEGUIT: 
 
Tots els enregistraments analitzats van ser realitzats per mi mateixa a la natura 
(excepte el de la merla de la pàgina 23)∗. Com un dels objectius del treball és 
comparar el cant de dos tallarols de casquet, vaig prendre totes les mostres en un 
mateix entorn i en un interval de temps curt. D’aquesta manera el cant de dos 
individus és comparable perquè es troben a la mateixa fase del cicle reproductor i 
el seu cant no presenta diferències dialectals.  
 
Un cop fetes les gravacions, les vaig analitzar amb l’ordinador procurant seguir 
un ordre cronològic i ordenar-les en funció del punt de mostratge. 
 
Per saber a quina espècie pertanyien vaig recórrer a la comparació amb diversos 
CD i vaig buscar una opinió més experta que la meva. Finalment vaig efectuar la 
comparació entre gravacions d’un mateix individu, de diferents individus, i 
també les vaig comparar amb altres espècies. 
  
 
3.3-MATERIAL EN LA RECOLLIDA DE GRAVACIONS: 
 
- Càmera de fotos (Samsung, Digimax V4), que d’entre els recursos que hi havia 
al meu abast era el que donava una millor qualitat de so tot i no ser material 
especialitzat destinat a professionals. 
 
El mètode de gravació al camp és estàtic, es a dir, escollir un lloc  i esperar fins 
que els ocells cantin. El que ens interessa no és tenir un control de la densitat 
d’individus, si no fer gravacions de la millor qualitat possible d’alguns individus 
que després puguin ser comparats entre ells per obtenir els trets característics del 
cant de la espècie escollida així com detectar els marges de diversitat entre 
individus de la mateixa espècie. 
 
                                                 
∗ Font del so: LLIMONA, F; MATHEU,E; ROCHÉ,J. Guia sonora de las aves de España.  
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3.4-MATERIAL EN L’ANÀLISI DE LES GRAVACIONS: 
 
- Cool edit pro: Programa informàtic que permet fer un molt bon anàlisi de les 
gravacions. Com a defectes presenta que està completament en anglès i que 
d’entre tots els formats d’audio que he utilitzat únicament reconeix el format 
.WAV Afortunadament la càmera de fotos gravava en aquest format. 
- CD’s: Guia sonora de las aves de España i Guia de la natura del Parc de 
Collserola: per la identificació de l’espècie i posteriors comparacions amb les 
meves gravacions. 
- All to mp3 converter: Programa informàtic que permet convertir qualsevol 
format a mp3. El vaig utilitzar per passar de format .cda dels CD a format .mp3 
- Neroburing room: Programa informàtic que només vaig utilitzar per passar de 
format mp3 a format WAV.  
 
Aquest dos últims programes només els vaig utilitzar en els canvis de format de 
les pistes d’audio de diversos CD’s. La possibilitat de canviar-los de format em 
va permetre comparar els tallarols de casquet dels CD amb els meus 
enregistraments i confirmar la identificació. 
 
 
3.5-EINES EN L’ANÀLISI DE LES GRAVACIONS: 
 
Per l’anàlisi del material enregistrat vaig utilitzar el programa Cool Edit Pro, que 
permet utilitzar els tres mètodes principals de representació de sons: 
 
3.5.1-Oscil.logrames (Waveform view): 
 
Relaciona el temps en segons (eix horitzontal) amb la intensitat (eix vertical). 
Com a avantatge té que dona una idea de la forma de la ona sonora i del seu 
timbre. L’inconvenient és que només relaciona dues magnituds (intensitat amb 
temps). 

 
Figura 9: Oscil.lograma 
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3.5.2-Anàlisi de freqüència (Frequency analisy): 
 
Dóna la intensitat (eix vertical) de cada freqüència (eix horitzontal) en un 
moment determinat. 
 
Aquest mètode es basa en l’anàlisi i la síntesi de Fourier segons la qual qualsevol 
ona, es pot expressar com la superposició d’ones sinusoidals.  
 
Com a avantatge presenta la possibilitat d’obtenir amb gran precisió els 
harmònics d’una ona. L’inconvenient és que és un anàlisi que no té en compte el 
temps; analitza l’ona sonora en un instant determinat. 
 
 

 
Figura 10: Anàlisi de freqüència 
 
3.5.3-Espectrogrames o sonogrames (Spectral view): 
 
Relacionen la freqüència d’emissió (eix vertical, en Hz) en funció del temps (eix 
horitzontal, en segons), i la intensitat (color de la representació). 
  

 
Figura 11: Sonograma 
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Els colors més càlids; groc i taronja [blau fosc i blau clar a les transparències] 
representen l’espectre de freqüències que sobresurt amb major intensitat. En tots 
els sonogrames que jo he analitzat hi ha un espectre de freqüències que apareix 
en color vermell (habitualment entre els 200 i els 3600 Hz) [verd a les 
transparències]. Això és degut al soroll ambiental (donat que els meus mitjans 
d’enregistrament no són els que utilitzaria un professional). En el cas de 
gravacions a cambres insonoritzades el contorn del so analitzat apareixeria més 
clarament sobre un fons violeta [groc a les transparències] ja que no hi hauria 
soroll ambiental. 
 
 
Els sonogrames ens permeten analitzar freqüència, organització rítmica i 
variacions d’intensitat d’un so a la vegada; però no ens donen cap indicació del 
timbre, que és segurament l’atribut que més el caracteritza. Tot i aquesta 
carència, els espectrogrames resulten el mètode d’anàlisi més utilitzat en 
bioacústica perquè donen una visió global de les característiques del cant. 
 
 
Veiem alguns exemples de la representació que tindrien determinats sons: 
 

 
 
- Un xiulet pur de freqüència constant apareix com un traç 
horitzontal a l’espectrograma. 
 
 
 
 
 
 
 
- Un xiulet que puja o baixa de to es diu que es de 
freqüència modulada senzilla i apareix com un traç 
inclinat. 
 
 
 
 
 
 
 
- Aquestes modulacions també poden ser complexes i 
ràpides. 
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- Quan el so emès no té una sola freqüència concreta si no 
moltes, i és breu, el resultat és una pulsació seca. 
 
 
 
 
 
 
 
- Un repicament o un brunzit apareix com vàries marques 
molt juntes. 
 
 
 
 
 
 
 
- Una taca representa un soroll aspre i nasal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si la modulació de freqüència és més complexa i ràpida, 
el resultat és un so més brut, menys definit ja que no 
podem apreciar la  modulació, i el resultat és un soroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quan el so resultant es compon d’una freqüència 
fonamental i altres múltiples, els harmònics, el que tenim 
és un so més o menys aspre. 
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- O un cucleix (“graznido”) 
 
 
 
 
 
 
 
- A una sèrie d’un mateix element repetit ràpidament se 
l’anomena trinat o refilada. Sonarà més o menys musical en 
funció de com de ràpid sigui. 
 
 
Figura 12: Esquemes de diversos sonogrames 
 (Font: JUTGLAR, Francesc. Aves de la península ibérica.) 
 
 
 
Els espectrogrames resulten molt útils en bioacústica, l’estudi del comportament 
de comunicació dels animals a través de senyals sonores. Permeten trobar 
diferències entre cants aparentment iguals i identificar amb major precisió 
espècies a traves del seu cant. 
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4-RESULTATS: 
ANÀLISI DELS ENREGISTRAMENTS  
 
L’anàlisi es divideix en dues parts: una primera en la que es comparen tres 
espècies diferents i una segona  on es comparen les gravacions fetes  per torbar 
les diferències entre individus de la mateixa espècie  
 
 
4.1-DIFERÈNCIES I SEMBLANCES EN EL CANT DE 
DIFERENTS ESPÈCIES: 
 
Les diferències són conseqüència directa de les característiques físiques de cada 
espècie, del reclam del que inicialment provenien, de l’hàbitat, de les altres 
espècies amb les que comparteixen l’hàbitat... En definitiva, són el resultat d’una 
constant evolució i adaptació per tal que aquest resulti el més efectiu possible. 
 
Analitzant l’espectrograma del cant d’espècies diferents podrem visualitzar 
aquestes factors. 
 
Les imatges següents pertanyen a un fragment (coincident amb una síl·laba) dels 
sonogrames de tres espècies clarament diferenciables de manera auditiva.: 
 un oriol (Oriolus oriolus), un tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) i una merla 
(Turdus merula). 
A través de les diferencies entre aquests sonogrames es poden extrapolar 
informacions sobre les espècies als quals pertanyen. 
 
 

Sonograma de merla 
 
merla.wav

 
Figura 13: Sonograma de merla 
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Durada aproximada de la síl.lba: 4,2 segons 
Freqüència màxima: 3600 Hz 
Freqüència mínima:1400 Hz 
 
Descripció del cant a partir del sonograma: 
És en general una melodia bastant greu i pausada. 
A la  merla se li reconeix popularment un cant molt bell. Segurament els motius 
físics són que és un ocell que sap fer unes síl·labes molt llargues (4,2 segons en 
aquest cas) i molt més variades que d’altres. Al ser un cant menys repetitiu ens 
sembla més bell. 
A això cal afegir-hi l’ampli espectre de freqüències que abasta el seu cant (1400-
3600 Hz) Com a curiositat es pot comentar que un fragment d’un concert per a 
violí de Beethoven reprodueix amb molta exactitud el cant de la merla.  
merla (2).wav ; Beethoven.wav
 
 

Sonograma de tallarol de casquet 
 
tallarol de casquet.WAV

 
Figura 14: Sonograma de tallarol de casquet 
 
Durada aproximada de la síl·laba: 2,4 segons 
Freqüència màxima: 4200 Hz 
Freqüència mínima: 2200 Hz 
 
 
Descripció del cant a partir del sonograma: 
El fragment pertany a la segona part del cant; la més aflautada i musical.  
Està format per notes aïllades amb ràpides modulacions de freqüència que no 
baixen dels 2000 Hz, separades per silencis molt breus però que podem apreciar 
d’oïda.  
El resultat és una melodia aguda, clara i agradable; amb un clar increment 
d’intensitat al final de la frase. 
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Sonograma d’oriol 
 
Oriol.WAV

 
Figura 15: Sonograma d’oriol 
 
Durada aproximada de la síl.laba: 0,4 segons 
Freqüència màxima: 2700 Hz 
Freqüència mínima: 1300 Hz 
 
 
Descripció del cant a partir del sonograma: 
És un cant simple, inconfusible i sonor de timbre aflautat i agradable. Recorda al 
so d’un oboè. Les síl·labes són molt breus i sol cantar-les bastant aïllades; 
seguides d’un llarg silenci. 
 
 
Sistemàtica: 
El cant d’un ocells ens permet establir relacions taxonòmiques amb altres 
espècies en funció de la seva semblança. A través d’aquests sonogrames es pot 
observar que la merla i el tallarol de casquet estan més emparentats entre si que 
amb l’oriol.  
 
Característiques físiques: 
Per altra banda, diversos autors han observat una relació entre la grandària de 
l’ocell i la freqüència en la que canta. Els ocells més grans solen cantar en 
freqüències més baixes (més greu) que els petits ocells. 
El primer i el tercer sonograma es mouen en freqüències semblants (encara que 
les freqüències de la merla siguin més àmplies). El cant del tallarol de casquet és 
més agut; cosa que concorda amb la seva grandària; molt més petita que la de la 
merla o l’oriol, que tenen una grandària semblant. 
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4.2-Diferències i semblances en el cant de diferents individus 
de tallarol de casquet: 
 
Cada espècie té una estructura de patrons rítmics i freqüencials determinats. 
Auditivament als humans ens sembla que tots els individus d’una mateixa 
espècie canten igual, però un estudi més detallat del seu sonograma rebel·la 
petites diferències. Aquestes són més acusades en els vertebrats superiors (aus i 
mamífers); que tenen la facultat de reconèixer membres individualment i, 
especialment, en aquelles espècies on el cant no és innat; si no après.  
A les aus i als mamífers, la complexitat dels sons produïts pels mascles sol 
indicar l’edat i la corpulència d’aquests. 
El cant compleix un paper molt important en la defensa territorial i en el 
reconeixement i l’elecció de la parella. 
 
“La complejidad estructural de los cantos permite que dentro de la uniformidad 
general que caracteriza a una especie o población, los sujetos puedan 
diferenciarse en los matices de su canto, permitiendo así su identificación 
individual.” (TUBARO, 1999) 
 
 
Per a l’estudi de les variacions individuals es van fer un elevat nombre de 
gravacions al camp de manera estàtica; s’escollia un lloc i s’esperava fins que els 
ocells cantaven. Això permet detectar els individus que es troben dins del radi 
d’acció de l’aparell enregistrador (que és limitat). 
Quan l’ocell començava  a cantar, gravava durant 2-3 minuts  tot el que tenia una 
intensitat prou bona com per poder analitzar-la. Cal tenir en compte que dels 2-3 
minuts que s’analitzen, només se n’aprofita la síl·laba més complerta, uns 3 
segons; que s’ha d’escollir curosament entre totes les de l’enregistrament. 
 
Vaig escollir 4 zones a l’atzar, en les quals vaig gravar durant 3 dies consecutius, 
a diferents hores.  
D’entre totes les gravacions que es van fer, la major part són de tallarol de 
casquet. Les gravacions que, desprès d’analitzar i escoltar amb calma, eren 
dubtoses o bé no eren d’aquesta espècie, van ser descartades, ja que l’objectiu era 
determinar els paràmetres característics del cant  d’una espècie i algunes de les 
diferencies que, dins d’aquests paràmetres, es poden trobar entre individus. 
 
En molts casos no es va poder obtenir cap fragment vàlid de cant , bé perquè l’au 
no cantés o bé perquè la gravació podia estar contaminada de sorolls de fons o no 
tenir prou qualitat per a ser analitzada posteriorment. Finalment només 18 
enregistraments van poder ser aprofitades per l’elaboració del treball. 
 
L’altitut de les 4 zones escollides és similar, aproximadament 700 m d’altitud. 
El temps atmosfèric de les gravacions és sempre similar, ja que van ser fetes en 
dies consecutius del mes de juliol en que feia bon temps. 
L’hora dels  enregistraments és variable al llarg del dia, ja que en ocasions 
s’havia d’esperar força estona per obtenir una gravació vàlida. Vaig evitar gravar 
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en hores de trenc d’alba i capvespre per evitar que unes veus s’emmascaressin 
amb les altres, donada la gran densitat d’ocells que canten a aquestes hores. 
 
El tallarol de casquet és un ocell molt tímid i per tant, en cap cas vaig poder 
acompanyar la gravació dels sons amb una fotografia, cosa que fa més interessant 
la identificació a través del cant, molt necessària en aus de costums amagadissos. 
 
 
La ubicació de cada zona d’enregistrament és la següent: 
 

 

C 

A 

B 

D 

Figura 16: Mapa de la zona de mostreig 
 
Els enregistraments de cadascuna de les zones varen ser els següents: 
  

Zona A - Zona de vegetació de ribera i arbres fruiters; també hi ha matoll i 
arbustos. És propera al poble i per tant freqüentada per humans. És una zona en 
la qual els ocells poden trobar tota l’alimentació que necessiten (insectes i fruits) 
així com els materials necessaris per a construir el niu entre esbarzers o matolls. 
En aquesta zona es fan 6 enregistraments aprofitables durant el primer dia i 3 
durant el segon. En les gravacions del primer dia es detecten 2 individus 
diferents, en les del segon dia es tornen a detectar dos individus de tallarol de 
casquet, que són els mateixos que els del dia anterior. 
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Zona B - Es troba en una zona en la que hi ha bosc de ribera amb 
pollancres i bosc de coníferes amb sotbosc de bruc, sabines ... És una zona poc 
freqüentada per humans i amb molts mitjans per l’alimentació i la nidificació, 
encara que l’estrat mitjà és menys abundant que en la zona anterior.  
Es fan 3 enregistraments en un sol dia, les gravacions evidencien la presència de 
2 individus diferents. 
  

Zona C - És una zona als afores del poble, al costat d’un riu i per tant, amb 
canyís i matolls; però envoltada de cases de manera que hi ha horts i arbres 
fruiters. 
En aquesta zona vaig fer 4 enregistraments aprofitables el primer dia i dos el 
segon. En totes les gravacions només es detecta un sol individu que sempre és el 
mateix.  
També en aquesta zona és feta la gravació de l’oriol, el sonograma del qual 
apareix a la pàgina 25. 
  

Zona D - És una zona de praderia al costat d’un bosc de ribera. Es fan 
diversos enregistraments en els quals es detecta un individu però la qualitat del so 
és dolenta per la proximitat del riu i les gravacions no són aprofitables. 
 
 
 
Nº de mostra 
 

Individu Localització Data  recollida Hora recollida 

 
56,58,59,62,64 

 
1 

 
Zona A 

 
21 juliol 

 
Migdia 

 
65 

 
2 

 
Zona A 

 
21 juliol 

 
Migdia 

 
97,100 

 
1 

 
Zona A 

 
22 juliol 

 
Tarda 

 
98 

 
2 

 
Zona A 

 
22 juliol 

 
Tarda 

 
67 

 
3 

 
Zona B 

 
21 juliol 

 
Migdia 

 
69,70 

 
4 

 
Zona B 

 
21 juliol 

 
Migdia 

 
76,78,81,82 

 
5 

 
Zona C 

 
21 juliol 

 
Tarda 

 
117,119 

 
5 

 
Zona C 

 
23 juliol 

 
Migdia 
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4.2.1-Semblances en els sonogrames d’un mateix individu 
 
A continuació es comparen  tres gravacions que pertanyen a un mateix individu 
fetes en dies i hores diferents. 
 
Primer es comparen únicament els sonogrames. S’ha de contrastar la distribució 
freqüencial en funció del temps.  
 
Després es fa una anàlisi de les components freqüencials a tres punts 
característics escollits a l’atzar. Es comparen les gràfiques de cadascun dels tres 
punts.  
 
En cap dels dos casos s’ha de tenir en compte la intensitat, ja que aquesta, al ser 
gravacions de camp on la distància a l’ocell no sempre era la mateixa, no és 
comparable ni als espectrogrames ni a l’anàlisi de freqüències. 
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100.WAV Gravació 100; Individu 1. 

 
 
 

58.WAV Gravació 58; Individu 1. 

 
 
 

62.WAV Gravació 62; Individu 1. 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 100 (Individu 1) 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 58 (Individu 1) 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 62 (Individu 1) 
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Tots tres pertanyen al cant d’un mateix individu perquè: 
 
- El sonograma és idèntic (la distribució freqüencial en funció del temps és 
sempre igual). 
 
- La síl·laba té una mateixa durada: 1,8 segons aproximadament. 
 
- L’anàlisi freqüencial als tres punts* és molt semblant.  
 

• La descomposició de l’ona sonora en altres de més simples en 
un punt concret dona una patró d’ona molt semblant. 

• La freqüència que sobresurt amb major intensitat en els tres 
punts és molt similar tal i com es pot veure a la taula. 
(equiparant-ho a notes musicals, són gairebé coincidents). 

 
 

Taula de comparació de les freqüències dels tres espectrogrames per als 
punts analitzats: 

 Espectrograma 1 Espectrograma 2 Espectrograma 3
Punt 1 3458,1 Hz (La 7) 3409,8 Hz (Sol#7) 3490 Hz (La 7) 
Punt 2 2410,9 Hz (Re 7) 2579,4 Hz (Mi 7) 2477,9 Hz (Re# 7)
Punt 3 3450,3Hz (La7) 3450 Hz (La 7) 3497,1 Hz (La 7) 

 
 
 
* Aquests punts a la imatge de la transparència es marquen amb una línia vertical violeta. 

 
 
 
4.2.2-Diferències en els sonogrames de 5 individus diferents: 
 
A continuació es comparen  cinc gravacions que pertanyen diferents individus. 
 
Primer es comparen únicament els sonogrames. S’ha de contrastar la distribució 
freqüencial en funció del temps.  
 
Després es fa una anàlisi de les components freqüencials a tres punts 
característics escollits a l’atzar. Es comparen les gràfiques de cadascun dels tres 
punts.  
 
En cap dels dos casos s’ha de comparar la intensitat, ja que aquesta, al ser 
gravacions de camp on la distància a l’ocell no sempre era la mateixa, no és 
comparable ni als espectrogrames ni a l’anàlisi de freqüències. 
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100.WAV gravació 100; Individu 1. 

 
 
 

65.WAV Gravació 65; Individu 2. 

 
 
 

67 .WAV gravació 67; Individu 3. 
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69.WAV Gravació 69; Individu 4. 

 
 
 

81.WAV Gravació 81 Individu 5. 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 100 (Individu 1) 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 65 (Individu 2) 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 67 (Individu 3) 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 69 (Individu 4) 
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Sonograma i anàlisi freqüencial de la gravació 81 (Individu 5) 

 
 
 
 
 
 
 
Imposible trobar el punt 1 
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Els sonogrames pertanyen a fragments de cants de diferents individus perquè: 
 
- El sonograma és molt diferent (la distribució freqüencial en funció del temps 
sempre varia). 
 
- Les síl·labes dels diferents sonogrames no tenen exactament la mateixa durada. 
 
- L’anàlisi freqüencial als tres punts* és molt diferent.  
 

• La descomposició de l’ona sonora en altres de més simples en 
un punt concret dona una patró d’ona molt diferent. 

•  La freqüència que sobresurt amb major intensitat en els tres 
punts és diferent tal i com es pot veure a la taula. 

 
 

Taula de comparació de les freqüències dels cinc espectrogrames per als 
punts analitzats: 
 

 Sonograma
1 

Sonograma 
2 

Sonograma 
3 

Sonograma 
4 

Sonograma 
5 

Punt 
1 

3458,1 Hz  
(La 7) 

3133,2 Hz  
(Sol 7) 

3742,7 Hz  
(La# 7) 

3283,2 Hz 
(Sol# 7) 

Impossible 
trobar el punt

Punt 
2 

2410,9 Hz  
(Re 7) 

2824,1 Hz  
(Fa 7) 

2633,4 Hz  
(Mi 7) 

2261,1 Hz  
(Do# 7) 

2547,1 Hz  
(Re# 7) 

Punt 
3 

3450,3Hz  
(La7) 

2666,5 Hz  
(Mi 7) 

3125,2 Hz  
(Sol 7) 

3584,5 Hz  
(La 7) 

3449,4 Hz  
(La 7) 

 
* Aquests punts a la imatge de la transparència es marquen amb una línia vertical violeta. 
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5-CONCLUSIONS 
 
Finalitzada aquesta investigació, he pogut constatar que les tècniques de 
representació de sons ens permeten estudiar amb detall les propietats físiques del 
so. 
 
Pel que fa a l’aplicació a la bioacústica, a través d’aquestes propietats físiques es 
pot comprovar que: 
- Efectivament, les diferències que sentim als sons produïts per individus de 
diferents espècies són clarament observables mitjançant la representació de les 
ones. 
- Efectivament, existeixen diferències individuals entre subjectes d’una mateixa 
espècie i aquestes diferències tenen causes físiques. 
- Efectivament, es poden deduir característiques morfològiques o d’hàbitat a 
través dels sons que produeix un animal. 
 
Després de realitzar l’estudi sobre el tallarol de casquet, les conclusions 
concretes que he extret són: 
 
- Des del punt de vista de la sistemàtica: El tallarol de casquet pertany a l’ordre 
dels passeriformes, les aus “cantores”. Com a tal té un cant fluït i melodiós. 
La seva família és la de les sylvies i, com totes elles (fet relacionat amb la mida 
de totes) canta a unes freqüències bastant altes. (2000-4500 Hz) 
 
- Des del punt de vista de l’etologia: el cant està compost per dues parts; una 
primera més feble i rasposa, típica dels tallarols, i una segona més musical. 
El grau de simplificació de la primera part és indicadora de l’època de l’any a la 
que pertany l’enregistrament perquè aquesta simplificació es va fent més patent a 
mida que avança l’estació reproductora. En el cas de les meves gravacions, fetes 
a l’estiu; la primera part ja és pràcticament inexistent i al llarg del treball només 
he analitzat la segona. 
 
- Des del punt de vista de les diferències individuals: En aquest treball he 
comparat el cant de 5 individus sense possibles diferències dialectals. 
Dins la semblança general, hi ha certs paràmetres que varien. 
Allò que jo he pogut comparar amb més detall és la distribució freqüencial en 
funció del temps; ja que la intensitat no és comparable en gravacions fetes al 
camp. 
 
Per acabar voldria valorar que, tot i que aquest treball ha sigut elaborat amb pocs 
mitjans, poc temps i sense el suport d’altres branques d’estudi; els resultats són 
prou vàlids per valorar la bioacústica com una eina imprescindible en el camp de 
la biologia i l’etologia. 
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