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Resum 
 
En el present estudi s’han comparat diferents mètodes d’estimació de mida poblacional, per tal 
de valorar la seva efectivitat en la determinació de la població  de la Cotorreta de pit gris, 
Myiopsitta monachus, a la ciutat de Barcelona.  Concretament, es pretén determinar quin dels 
mètodes de baix cost, el de recompte per mitjà de transsectes o el de recompte de nius, és el 
que estima la població d’una manera més fiable. Per poder assolir aquest objectiu, s’han 
analitzat i valorat  els dos mètodes en termes d’exactitud i precisió, comparant-los amb el 
mètode de captura-recaptura, el qual s’ha considerat  prèviament com el mètode més fiable.  
Els resultats obtinguts constaten que el recompte de nius, a més de ser el mètode amb el cost 
més baix, és més fiable que el recompte per mitjà de transsectes. Així doncs, dit mètode és el 
més recomanable per aplicar en els futurs estudis d’estimació de mides poblacionals de la 
Cotorra de pit gris.  
 
Paraules clau: Cotorreta de pit gris, Myiopsitta monachus, mètodes de recompte poblacional, 
mètode de captura-recaptura, mètode de recompte de nius, mètode de recompte mitjançant 
transectes, estima poblacional, Barcelona. 
 
 
Introducció 
 
La Cotorreta de pit gris, Myiopsitta 
monachus, és espècie exòtica, originaria de 
sud Amèrica, que des de inicis dels anys 
70, quan de manera accidental fou 
introduïda, ha proliferat a la ciutat de 
Barcelona, aconseguint establir un població 
autosuficient. Així mateix, també s’ha 
detectat a altres punts de la geografia de la 
península com ara a València, Alacant i a 
les Illes Balears, i a nuclis dispersos de 
comunitats com l’Aragò i Galícia, entre 
altres. (Santos 2005, Senar & Domènech 
2001a). 
 Els principals factors que expliquen  l’èxit 
alhora de colonitzar l’àrea urbana de 
Barcelona, han estat deguts a causa les 
pròpies característiques que presenta 
l’espècie. Cal destacar, que els individus 
d’aquesta espècie tenen una alimentació 
generalista i que elaboren els seus propis 
nius, fet que els garanteix un lloc per 
nidificar sense haver de competir amb 
altres especies, a més de que els facilita 

sobreviure en ambients freds. Altres 
factors, com el baix impacte que té la 
depredació sobre la reproducció de 
l’espècie i el fet que no hagi trobat grans 
competidors, també han influït positivament 
en la colonització de la Cotorreta de pit gris.   
Així, la Cotorreta de pit gris, pel fet de ser 
una espècie exòtica, oportunista i amb gran 
capacitat colonitzadora, i al no existir 
depredadors específics que la controlin, ha 
esdevingut un greu problema a diversos 
països, on ha acabat per esser considerada 
com una plaga (Senar & Carilló 2007, 
Senar & Domènech 2001a, Domènech et al 
2003) Segons els estudis realitzats a 
Catalunya (Senar & Domènech 2001b), no 
sembla que, per ara, ens trobem en una 
situació preocupant, però si que indiquen 
que l’espècie té una gran potencialitat en 
causar importants pèrdues econòmiques. 
En aquest context, sorgeix l’emergència  de 
desenvolupar i desplegar mesures que 
permetin gestionar un control eficient  de la 
població de la Cotorreta de pit gris.  
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L’estimació de la mida d’una població és un 
paràmetre bàsic en qualsevol estudi de 
dinàmica de poblacions i de gestió d’una 
espècie. (Williams et al. 2002). Les 
estimacions de la mida poblacional de la 
Cotorreta de pit gris, tradicionalment s’han 
basat en el recompte de nius i cambres i la 
seva extrapolació en nombre d’individus 
(Domènech, et al. 2003).  
Un altre mètode, que ha estat emprat per 
estimar la població de la Cotorreta de pit 
gris, es correspon al mètode de recompte 
mitjançant transsectes (Senar i Carrillo, 
2007b). Un dels errors comesos a l’estudi 
del 2007 fou que no es va calcular un factor 
de correcció que considerés la detectabilitat 
de l’espècie, la qual cosa presumiblement 
va produir resultats esbiaixats. No obstant, 
es desconeix la precisió i exactitud 
d’aquests mètodes.  
Per últim, cal assenyalar que el mètode de 
captura–recaptura (CR) és el més exacte i 
menys esbiaixat per estimar l’abundància 
d’una població (Williams et al. 2002).  
Tanmateix, també constitueix el mètode 
que presenta els costos econòmic més alts. 
Per tant, aquest mètode es pot utilitzar per 
comparar-lo  amb els altres dos mètodes 
indicats, i així valorar l’exactitud de 
cadascun d’ells.  
Així doncs, l’objectiu central d’aquest estudi 
és determinar quins dels mètodes que 
presenten menys costos econòmics és el 
més idoni per esser aplicat alhora de 
realitzar els  estudis poblacionals de la 
Cotorreta de pit gris.  

 
 
 Materials i mètodes 
 
Zona d’estudi  
 
La zona d’estudi que fou seleccionada 
ocupa una extensió de 396 ha i es localitza 
a la ciutat de Barcelona. Dins la ciutat, la 
zona s’ha acotat des de la plaça de les 

Glòries (a dalt dreta) a la Universitat de 
Barcelona (a dalt esquerra) fins la zona 
costera (veure figura 1).  
 
Mètode de captura – recaptura 
 
El mètode consisteix en la captura dels 
individus amb una trampa, el seu marcatge 
i alliberació, i la posterior recaptura d’una 
part de la població en sessions posteriors 
de captura. Les captures van ser 
realitzades mitjançant una trampa de malla 
metàl·lica sistema Yunick (Yunick, 1971) de 
dimensions (200x200x60 cm). Durant la 
realització de les sessions es procedia a la 
captura (individus no marcats) i recaptura 
(individus ja marcats) amb la trampa i 
també és realitzaven recaptures visuals 
(reobservacions) de les cotorres que no es 
trobaven dins la gàbia, però si a prop d’ella, 
anotant el nombre de la seva medalla, 
l’hora i el dia. A les cotorres capturades 
se’ls hi col·locaven discs metàl·lics 
numerats com a collaret (medalles) al 
voltant del coll amb l’ajuda d’una brida (que 
va dins d’un tub de plàstic buit) i per evitar 
que s’escanyin es col·locava cola ràpida a 
la tanca d’aquesta. També es col·locaven 
anelles numerades a la part baixa de la 
pota (tars) amb l’ajuda d’uns estenalles, 
sempre amb cura de no fer mal a l’animal i 
de no tancar-la massa per si encara es 
trobava en creixement. Les dades van ser 
obtingudes durant el mes de febrer del 
2008. Les dades recollides mitjançant 
aquest mètode van ser tractades amb el 
programa CAPTURE (White et al. 1982), 
que aplica diferents models per estimar 
l’abundància de la població. Es van 
realitzar dues estimacions, una amb les 
dades de les captures i recaptures, 
realitzades amb la trampa, i l’altra sumant 
les recaptures visuals com si fossin 
recaptures amb la trampa,  agrupant els 
dies amb menys captures per reduir la 
variació temporal.   
 
 

200 m  
Figura 1. Acotació de la zona d’estudi. Situació de la 
trampa al Museu de Zoologia de Barcelona (verd)

Mètode de recompte mitjançant transectes 
 
Es van realitzat diferents recorreguts (i.e.: 
transsectes), a fi d’obtenir recomptes 
visuals d’individus, a totes les unitats de la 
zona d’estudi (200x200 m). Durant els 
transectes de cada unitat, s’anotava el 
nombre total de cotorres que s’observaven, 
tant les que estaven parades com les que 
volaven.  
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El factor de correcció fou obtingut realitzant 
un altre tipus de transsecte, on 
s’observaven individus de cotorra marcats 
amb medalles d’alumini penjades del coll. 
La detectabilitat, presumiblement, podria no 
ser la mateixa a totes les zones, així que es 
va diferenciar el parc de la Ciutadella de la 
resta de la trama urbana. A cadascuna de 
les dues zones (urbana i Ciutadella) es van 
seleccionar tres sub-unitats (de 200x200m), 
en les quals hi hagués presència de nius. 
Durant la realització de cada transsecte 
s’anotava el nombre de la medalla de la 
cotorra i la seva localització al mapa. Les 
dades de cada una de les tres sub-unitats 
van ser integrades posteriorment per 
formar una única zona (urbana i 
Ciutadella). D’aquesta manera, es va 
intentar reduir els errors deguts a la mida 
de l’àrea de mostreig. 
 El càlcul del factor de correcció o 
detectabilitat, s’ha obtingut dividint el 
nombre promig d’individus observats a 
cada zona (urbana i Ciutadella) per 
cadascun dels transsectes realitzats, pel 
nombre total d’individus de la zona. Els 
transectes es van començar a realitzar a 
inicis març i es finalitzaren a finals de maig. 
L’horari de realització dels transectes, per 
tal d’evitar diferencies horàries, va estar 
sempre entre les 8:30 i les 14:00h 
 
Moviments de població i (“home-range”) 
area de deambulació  
 
Durant l’execució de totes les pràctiques de 
camp realitzades en aquest estudi, sempre 
que no resultés molt dificultós o requerís 
massa temps, es prenien dades dels 
individus de cotorra marcats amb medalles. 
S’anotava el nombre de la medalla, l’hora 
de la observació, l’activitat que feia la 
cotorra i la seva localització en un mapa 
amb coordenades formades unitats de 
100x100 metres.  Aquestes dades, més les 
recollides amb el mètode de captura – 
recaptura,  ens van permetre estudiar els 
moviments de deambulació (“home-range”), 
que és refereixen als moviments que 
realitzen els diferents individus, dintre de la 
seva àrea vital, majoritàriament durant la 
recerca de fons d’aliment o altres recursos 
(Senar & Carrillo 2007a). Les dades dels 
individus que havien estat observats ≥ 10 
vegades es van processar amb el 
programa RANGES VI, que permet definir 
tant l’àrea de deambulació (home-range) 
utilitzada per cada cotorra com les 
distàncies mitjanes i màximes 
recorregudes. També, amb totes les dades 

de les cotorres que havien estat 
observades més d’un cop, es va realitzar 
un càlcul per determinar la probabilitat de 
que una cotorra es desplacés d’una 
quadrícula a un altre. Per cada individu, es 
va comptabilitzar en quin número de 
parcel·les (de 200 m2) havia estat 
observada, calculant els diferents 
percentatges de les cotorres que havien 
estat observades en una, dos, tres, quatre i 
cinc parcel·les diferents. 
 
Mètode de recompte de nius 
 
Es va dur a terme una recerca sistemàtica 
de la zona d’estudi d’arbres o estructures 
susceptibles de ser escollits per instal·lar 
nius. Les dades varen ser obtingudes 
durant el mes de febrer del 2008. Per cada 
niu localitzat, es prenien dades sobre la 
seva situació al mapa, el nombre 
d’entrades a cambres individuals i el tipus 
de suport sobre el que es trobava situat el 
niu.  Una cop es van localitzar tots els nius, 
es va seleccionar una mostra de 100 
cambres (41 nius) per tal d’estimar el 
nombre d’individus promig que les 
utilitzaven. Aquest recompte es va realitzar 
des del 11 de febrer fins al 14 de abril de 
2008. Cada cambra era observada 
aproximament una hora abans que es fes 
fosc, generalment fins que totes les 
cotorres havien tornat al niu i ja no es 
detectava més activitat.   
 
Resultats  
 
Mètode de captura - recaptura 
 
Es van realitzar un total de 12 sessions, 
que varen implicar un esforç de 76 hores. 
Es van capturar 118 individus,amb una 
eficàcia de 0,83 cotorres per hora de 
trampeig. Es van realitzar 83 recaptures 
amb la trampa i 171 re-observacions 
visuals (individus sobre i vora la trampa).  
 
La primera estimació de la mida 
poblacional a partir de dades de CR es va 
realitzar a partir dels animals capturats i 
recapturats. L’anàlisi dels diferents models 
possibles de probabilitat de recaptura 
mitjançant el programa CAPTURE va 
indicar que el millor model per processar 
les dades de que disposàvem, era el Mo 
(que no te en compte cap paràmetre). La 
població estimada, aplicant aquest model, 
va donar un total de 563 (SE 143) individus, 
de manera que, amb un interval de 
confiança del 95%, la població per a la 
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zona d’estudi es trobava entre 359 i 940 
individus. La taxa de recaptura va ser de 
0.02. 
Respecte la segona estimació (que te en 
compte les reobservacions), el programa 
CAPTURE va indicar que el model més 
adient per tractar amb les dades de que 
disposàvem, era el Mh, (que indica que 
existeix heterogeneïtat de captura de 
manera que una part dels individus té una 
major probabilitat de recaptura). La 
població estimada per aquest mètode va 
ser de 331 (SE 36). Així, la població es 
situava  entre 274 a 417 individus, amb un 
interval de confiança del 95%. La taxa de 
recaptura va ser de 0.08. 
 

Mètode de recompte mitjançant transectes  
 
La població estimada mitjançat la 
realització dels transectes va ser de 296 
(SD: 4,5) individus. La detectabilitat 
mesurada a l’àrea urbana fou de 43,4%, 
amb una mitjana de 11,3 (SD: 4,20) 
individus observats per transsecte   i una 
població total de 26 individus. La 
detectabilitat mesurada en la zona del parc 
de la Ciutadella va ser del 17,0%, amb una 
mitjana d’individus observats en cadascun 
dels transectes de 13,8 individus (SD 4,2) i 
amb una població total de 81 individus. Per 
tant, aplicant el factor de correcció es va 
obtenir un població de 926±9 (S.D=22, 
N=96 transectes), amb un interval del 95%, 
de confiança. 
 
Moviments de població i area de 
deambulació (“home-range”)

L’àrea de deambulació calculada, sense 
considerar la influencia de la trampa, de les 
cotorres que havien estat vistes ≥ 10 cops, 
va ser de 8,7 ± 2,6IC ha (N=22 individus, 
298 observacions). 
Per evitar el biaix que produeix la influència 
de la trampa, no es van considerar les 
dades que havien estat obtingudes a través 
del mètode de captura- recaptura. 
D’aquesta manera, es va establir una nova 
àrea de deambulació,  amb un 95% de 
confiança,  de 3,5 ± 2,6 ha (N=21 individus, 
234 observacions).  
El nombre de cotorres que es va observar 
només en una zona (200x200m) va ser de 
33 individus (41,8%, N= 389 observacions). 
El 58,2% restant es van observar a més 
d’una zona, i la gran majoria (41,8%) es 
van observar en dues zones. L’estimació 
de la població amb aquesta reducció (del 

58,2%) va donar uns resultats de 437 ±10 
IC individus. Cal indicar que aquests 
resultats són molts aproximatius i poc 
fiables. 
  Per la realització d’aquest mètode, es van 
destinar 42 hores a la realització de 
transectes de recomptes visuals i 46 hores 
als transectes per calcular la detectabilitat.  
 
Recompte de nius 
 
Es van detectar un total de 141 nius amb 
356 cambres. Dels 141 nius, es va 
seleccionar una mostra de  34 nius amb un 
total de 100 cambres (28% del total de 
cambres). El nombre mitjà de individus per 
cambra va ser de 1.2 (D.S.=1.08, rang: 0-4, 
n=100), amb un 43% de cambres 
desocupades (possiblement abandonades). 
El màxim nombre d’individus observats en 
una cambra va ser de 4, i el mínim 2 (sense 
tenir en compte les cambres buides).  
En el 52% de les cambres es van observar 
dos individus, que si només tenim en 
consideració les cambres ocupades, 
representen el 91,2%. L’estimació de la 
població ha donat uns valors de 427± 61 
IC, de manera que amb un interval de 
confiança del 95%, la població es troba 
entre 366 a 489 individus.  
Per la realització d’aquest mètode, es van 
destinar  32 hores a la recerca de nius i 62 
hores a l’observació de les cambres.  
 
Discussió 
  
Captura amb trampa Yunick i marcatge 
 
L’estimació de la població a partir de les 
dades de CR, sense tenir en compte les 
reobservacions, es va haber de realitzar 
segons el model Mo. Això es degut a la 
baixa taxa de recaptura, que no va 
permetre testar la presencia de variacions 
en la probabilitat de recaptura. El Model Mo 
es un model molt senzill, que en el nostre 
cas pot haver estat forçat per la baixa taxa 
de recaptura. L’altra anàlisi, el qual pren en 
consideració els recomptes visuals, i en el 
que s’ha reduït la temporalitat, per bé que 
augmenta molt les taxes de recaptura i 
permet l’estimació amb una major precisió, 
es troba sesgat. Això, es degut a que els 
individus ja marcats poden ser reobservats, 
mentre que els no marcats, evidentment, 
tenen una probabilitat 0 de reobservació. 
Faria falta realitzar un nou modelatge, no 
implementat a CAPTURE, que permetés 
introduir les dades de reobservació com a 
tals i no com a recaptures. D’aquesta 
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manera, tot i  que les dades que s’obtenen 
amb aquest model siguin més precises, de 
274 a 417 individus  (un interval més petit), 
desconeixem el nivell d’exactitut, de 
manera que preferim utilitzar el Model M(o) 
a partir de les dades de CR sense 
reobservacions. . Prenem per tant la mida 
poblacional estimada amb CR com de 359 
a 940 individus En un futur treball, s’hauria 
d’augmentar l’esforç de captura. 
 
Mètode de recompte mitjançant transectes 
 
La població estimada a partir dels 
transectes d’individus, tenint en compte la 
detectabilitat, és de 926±9 (I.C 95%) 
(S.D=22, N=96 transectes). Tot i que els 
resultats entren dins dels valors obtinguts 
amb el mètode captura- recaptura (Mo), la 
diferència existent entre les mitjanes 
obtingudes, en els dos mètodes, confirma 
que la població va ser sobreestimada. El 
principal motiu d’aquesta sobreestimació, 
era el moviment de la pròpia cotorra, que 
possibilitava que el mateix individu pogués 
ser comptat més d’un cop.  Una altra de les 
causes de la sobreestimació fou un error 
que es va cometre durant la pràctica de 
camp. Els transectes realitzats pel 
recompte d’individus totals es van realitzar 
durant el febrer, on la visibilitat era molt  
més bona,ja que resultava molt més fàcil 
veure a les cotorres sobre els arbres.  En 
canvi, la detectabilitat, es va iniciar a 
principis de primavera, quan es donava el 
creixement de les fulles dels arbres, 
suposant una major dificultat d’observar les 
cotorres.  
En futurs estudis  s’haurien de realitzar un 
model matemàtic, que integri un nou factor 
de correcció, atenent als moviments de la 
cotorra, que estimi el solapament 
d’individus dins una quadrícula segons la 
seva mida. 
 
 
Recompte de nius  
 
La  població estimada amb aquest mètode 
va donar uns valors de 427±61, (IC 95%: 
366-489 individus). Els resultats entren dins 
els valors obtinguts amb el mètode captura- 
recaptura, on la població va ser estimada 
en 563 individus (IC 95%: 359-940 
individus) segons el model Mo i en 331 (IC 
95%: 274 - 417 individus) segons el model 
Mh. Es pot afirmar, per tant, que el mètode 
d’estimació de l’abundància a partir del 
recompte de nius és el mètode menys 
esbiaixat i més proper a la realitat, i amb un 

menor cost de realització. En 
conseqüència, aquest és el mètode a 
recomanar  pels  futurs estudis que es 
realitzin sobre les estimes de poblacions de 
la Cotorra de pit gris.  
A més,  s’ha de considerar que la recerca 
de nius a la zona d’estudi no ha implicat 
cap problema. No obstant, s’ha de procurar 
que el recompte de nius no es produeixi en 
època de poda de palmeres, ja que es 
podria donar el cas que durant el mostreig, 
les cotorres del nius podats no hagin 
encara reconstruït els seus nius, 
subestimant la població. 
El nombre d’individus per cambra és un 
valor que varia en funció del període de 
l’any  en que es realitzi el mostreig. No 
obstant, es possible que aquest valor no 
varií gaire s’hi es realitza durant la mateixa 
època, i més exactament, just abans de 
que comenci la etapa de reproducció de les 
cotorres. Durant la realització del nostre 
estudi, el 91,2% de les cambres ocupades 
pertanyien a parelles de cotorres, que 
segurament es preparaven per la 
reproducció. Partint d’aquestes dades, es 
recomana que els mostrejos d’individus per 
cambra es realitzin abans del mes de març, 
quan comença la primera posta. 
Per estudis posteriors s’hauria de constatar 
si el valor de desocupació no varia entre 
anys, la qual cosa permetria estalviar el 
cost de realitzar el treball de camp alhora 
de calcular els individus per cambra. Així, 
l’estimació de l’abundància es podria basar 
simplement en el nombre total de cambres 
de la zona d’estudi. 
 
 
 
Conclusions 
 
D’acord amb l’anàlisi i discussió de les 
dades estudiades, es pot confirmar, per un 
banda la validesa de que es continuï 
utilitzant el mètode de recompte de nius. un 
mètode, que per altra banda, ha estat 
aplicat  en els darrers censos de cotorra 
realitzats a la ciutat de Barcelona, afegint 
per tant el valor de comparació amb les 
dades anteriors.   
 
 
Resumen 
 
En el presente estudio se han comparado 
diferentes métodos de estimación de la 
medida poblacional, para así poder valorar 
su efectividad en la determinación de la 
población de la Cotorra de pecho gris, 
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Myiopsitta monachus, en la ciudad de 
Barcelona. Particularmente, se pretende 
determinar cuál de los métodos de bajo 
coste, el de recuento por medio de 
transectos o el de recuento de nidos, es el 
que estima la población de una manera 
más fiable. Para poder alcanzar este 
objetivo, se han analizado i valorado los 
dos métodos en términos de exactitud i 
precisión, comparándolos con el método de 
captura- recaptura, el cual ha sido 
considerado previamente como el más 
fiable. Los resultados obtenidos constatan 
que el recuento de nidos además de ser el 
método con el coste más bajo, es más 
fiable que el método de recuento por 
transectos. Así pues, dicho método es el 
más recomendable para aplicar en los 
futuros estudios de estimación de medidas 
poblacionales de la Cotorra de pecho gris.   
 
Abstract  
At present study have been compared 
different estimation methods of the size 
population for getting a valuation of the 
effectiveness in the calculus of the Monk 
Parakeet population, Myiopsitta monachus, 
in Barcelona city.  Specifically, this study 
tries to determine which of the low cost 
methods, the nest recount or recount by 
transects, is the most reliable for estimating 
the Monk Parakeet population. To achieve 
this aim, both methods has been analyzed 
an valued, in accuracy and precision terms, 
comparing this methods with capture-
recapture method, that it has considered, 
previously, like the most reliable. The 
obtained results affirm that nest recount is 
the method that present the lowest cost and 
it’s more reliable than recount by transects 
method. At consequence, this method is the 
most advisable to put into practice in the 
future studies about the estimation of Monk 
Parakeet population.  
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