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Objectiu 1: Biodiversitat

1

Resultat: 
espècies autòctones: 0,86 
espècies assilvestrades: 1,22

Indicador 1.2. 
Biodiversitat de les aus

Expressa les tendències temporals en l’abundància dels ocells comuns, concretament d’espècies autòc-
tones i assilvestrades (exòtiques i coloms semidomèstics) d’ocells a Barcelona de l’any en qüestió, en re-
lació amb les poblacions trobades el primer any que es va iniciar el procés de monitoratge (2005). 
Els mostreigs es duen a terme de manera sistemàtica dues vegades durant la temporada de nidificació 
(entre els mesos d’abril a juny) i dues vegades més durant la temporada d’hivernada (entre els mesos de 
desembre i gener), en onze itineraris de 3 quilòmetres representatius dels hàbitats principals de la ciutat. 
L’índex és estimat pel programari TRIM (Trends and Indices for Monitoring data) (Pannekoek & van Strien 
2005), que calcula les tendències temporals en la mida de les poblacions d’espècies autòctones i assil-
vestrades d’ocells utilitzant la categorització adoptada per l’European Bird Census Council: augment fort, 
augment moderat, estable, canvi incert, disminució moderada i disminució forta. 
Els valors obtinguts per a cada espècie s’avaluen de manera independent en temporada de nidificació o 
d’hivernada i s’agrupen per obtenir un índex per a les espècies nidificants i un altre per a les hivernants 
(Gregory et al., 2005). 
El resultat obtingut per a l’any en curs es compara amb el valor de l’any de referència, al qual s’atorga el 
valor 1 (en el cas de Barcelona es pren l’any 2005). L’índex global s’obté fent la mitjana aritmètica del valor 
obtingut pels ocells nidificants i els hivernants, i d’aquesta manera s’expressa un sol resultat per a cada 
un dels dos grups tractats: espècies autòctones i assilvestrades.

Fórmula: 
Valor de l’índex per a l’any actual / Valor de l’índex per a l’any 2005

Unitat:
--

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Informe 2015. Programa de seguiment d’ocells comuns a Barcelona (SOCC)

Valors de referència:
Objectiu propi:
Informe SOCC 2013: augmentar el nombre d’exemplars d’espècies autòctones i disminuir el nombre 
d’exemplars d’espècies assilvestrades.

Rellevància internacional:
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.

Índex d’evolució poblacional de les espècies d’ocells  
autòctones i assilvestrades
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Resultat

La població de les espècies d’ocells autòctons 
segueix sent menor l’any 2015 (índex = 0,86) en re-
lació amb l’any 2005 (índex = 1). En el conjunt de les 
espècies analitzades, la majoria han disminuït les 
seves poblacions, com ara la mallerenga carbone-
ra, la merla, el gafarró i el verdum (figura 1), mentre 
que només han augmentat les poblacions del tudó 
i la tórtora turca. El falciot negre, els estornells, la 
mallerenga blava, la garsa i el tallarol capnegre re-
gistren una tendència estable a la primavera.

La població de les espècies d’ocells assil-
vestrades (exòtiques i coloms semidomesticats) 
ha augmentat l’any 2015 (índex = 1,22) en relació 
amb l’any 2005 (índex = 1). La cotorra de Kramer 
presenta un increment, moderat a la primavera i 
fort a l’hivern, mentre que el colom semidomès-
tic ha disminuït d’una manera important i la co-
torreta de pit gris ha romàs estable (figura 1), 
segons els mostreigs del SOCC. Ara bé, en el cas 
de la cotorreta de pit gris, el cens complet de la 
totalitat de la superfície de la ciutat, impulsat 
per l´Agència de Salut Pública de Barcelona, ha 
permès actualitzar la seva mida poblacional, que 
s éstima en 5.078 individus, presents a tota la 
ciutat. Això significa que la població de Barcelo-
na segueix creixent de manera exponencial.
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AUTÒCTONES PRIMAVERA 2005 - 2015 HIVERN 2004/05 - 2015/16

Tudó Columba palumbus Augment fort Augment fort

Tórtora turca Streptopelia decaocto Augment moderat Estable

Garsa Pica pica Estable Estable

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala Estable Estable

Pit-roig Erithacus rubecula Estable Disminució moderada

Mallerenga blava Parus caeruleus Estable Disminució moderada

Estornells negre/vulgar Sturnus sp. Estable Disminució moderada

Falciot negre Apus apus Estable Absent a l'hivern

Verdum Carduelis chloris Disminució moderada Disminució moderada

Mallerenga carbonera Parus major Disminució moderada Disminució moderada

Gafarró Serinus serinus Disminució moderada Disminució moderada

Merla Turdus merula Disminució moderada Disminució moderada

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta Disminució moderada Absent a l'hivern

Rossinyol Luscinia megarhynchos Disminució moderada Absent a l'hivern

Puput Upupa epops Disminució moderada --

Cargolet Troglodytes troglodytes Disminució forta Disminució moderada

Mallerenga petita Parus ater -- Estable

Mallerenga emplomallada Parus cristatus -- Estable

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros -- Estable

Xoriguer Falco tinnunculus -- Disminució moderada

Cadernera Carduelis carduelis -- Disminució forta

ASSILVESTRADES

Cotorra de Kramer Psittacula krameri Augment moderat Augment fort 

Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus Estable --

Colom semidomèstic Columba livia Disminució moderada Disminució forta 

Figura 1. Tendències de l’Índex poblacional d’espècies autòctones i assilvestrades (2004/05- 2015/16).

Variació interanual 

El valor de l’índex per a les espècies au-
tòctones ha augmentat (+7,5%), mentre que 
per a les espècies assilvestrades ha disminuït 
(–4,9%) (figura 2).
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Figura 2. Variació interanual de l’índex de tendència poblacio-
nal dels ocells, 2015-2016.
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Tendència 

La tendència des del 2005 continua sent 
de davallada de les poblacions d’espècies 
d’ocells autòctons i d’augment de les pobla-
cions d’espècies d’ocells assilvestrades. Les 
dades recollides per a l’any 2015-2016 mos-
tren un repunt de les poblacions d’espècies 
autòctones i un lleuger decreixement de les de 
les espècies assilvestrades (figura 3). Aquesta 
evolució aproxima aquest indicador cap als ob-
jectius previstos de recuperació de les pobla-
cions de les espècies autòctones. 

L’augment o l’estabilitat de les poblacions 
d’espècies d’ocells autòctones s’ha donat tant 
per a les espècies nidificants com per a les hi-
vernants, si bé entre les primeres com el tudó 
o la tórtora turca l’augment ha estat més im-
portant. En relació amb el total d’espècies, 
disminueixen més les poblacions a l’hivern 
(deu espècies) que no a la primavera (vuit es-
pècies). La disminució registrada de les pobla-
cions d’espècies d’ocells assilvestrades 2015-
2016 ha estat principalment a causa del colom 
semidomèstic tant en els censos nidificants 
com en els hivernants. 

La responsabilitat global recau en un con-
junt de factors, però més avall esmentem algu-
nes consideracions indicadores de possibles 
factors responsables dels fenòmens apuntats 
per a algunes espècies:

a) Entre les espècies que pateixen un des-
cens durant la temporada de cria en desta-
quen dues de profundament urbanes, que 

també estan en decreixement en moltes 
ciutats europees: els estornells i la mer-
la. Si bé es desconeix la causa d’aquest 
declivi, un dels factors importants podria 
ser el derivat de la competència amb es-
pècies exòtiques com és la cotorra de Kra-
mer, la qual competeix directament en els 
llocs de nidificació i, per tant, pot afectar 
algunes especies en l’època de nidificació 
o amb altres autòctones nouvingudes que 
han incrementat la població en els darrers 
temps, i que ara es mostren estables (gar-
sa) o en gran creixement (tudó). 

b) Un altre grup que mostra una disminució im-
portant són els ocells de cant de la família 
dels fringíl·lids: el gafarró, el verdum i la ca-
dernera. Les poblacions d’aquestes espè-
cies disminueixen de manera clara també a 
la resta de Catalunya sense una causa apa-
rent, però la captura que en fan els afeccio-
nats als concursos de cant, sobretot en zo-
nes amb alta densitat de població humana, 
pot ser un dels factors que cal considerar.

c) Un tercer grup d’ocells en descens a l’època 
de cria seria el format per la mallerenga 
carbonera, el cargolet, la bosqueta vulgar, 
el rossinyol, la puput i el xoriguer, sis es-
pècies que depenen d’altres animals com 
els insectes, els rosegadors o els mateixos 
ocells per a la seva alimentació. La dismi-
nució de preses en l’ambient urbà pot ser 
al darrere de la reducció de les seves po-
blacions, una disminució però força gene-
ral a tot el continent europeu. 
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Figura 3. Evolució de l’índex poblacional d’espècies autòctones i assilvestrades. 2005-2015.
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En les poblacions dels ocells assilves-
trats, aquesta disminució 2015-2016 es pot 
atribuir en part a les mesures de control mu-
nicipal de les poblacions, fonamentalment en 
el colom. Els psitàcids, la cotorreta de pit gris 
i la cotorra de Kramer, actualment no dispo-
sen de cap mesura de control. La cotorra de 

Kramer és responsable, en bona mesura, del 
comportament de l’indicador d’ocells exòtics 
2005-2015. L’aratinga mitrada, un altre lloro 
assilvestrat, no presenta encara tendències 
poblacionals significatives, però està donant 
símptomes d’un clar creixement.
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Reptes i oportunitats

Si bé les poblacions de les espècies d’ocells 
autòctones han registrat un lleuger augment, la 
seva disminució des de l’any 2005 (especialment 
els hivernants) continua requerint aprofundir en 
el coneixement de les causes que la provoquen. 
Tot i que no es descarta la influència de la me-
teorologia o del canvi de patrons migratoris, els 
possibles factors locals són els següents:

1) La pèrdua d’espais agrícoles.

2) La urbanització de solars o altres espais 
permeables.

3) L’augment de la població de gossos i gats i 

4) la manca d’arbustos densos als jardins urbans. 

Per conservar els ocells autòctons també 
és necessari reforçar els serveis que proporcio-
nen els hàbitats urbans, com ara augmentar la 
vegetació que dóna fruits a la tardor i a l’hivern 
(heures i altres arbustos) i les plantes ruderals, 
i intensificar l’aplicació de mesures de control 
dels ocells assilvestrats, ja que comporten pro-
blemes per a les espècies autòctones a causa de 
factors de competència, predació i parasitisme.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Tretzè informe anual del Programa 
de seguiment d’ocells comuns a Catalunya. Pro-
grama SOCC. Núm. 13. Març 2015.

Al món: Trends of common birds in Europe, 
2015. European Bird Census Council.
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http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/reportsocc13.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/reportsocc13.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/reportsocc13.pdf
http://www.ebcc.info/index.php%3FID%3D587
http://www.ebcc.info/index.php%3FID%3D587

