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Introducció 
Els membres de l’ordre dels psitaciformes han atret durant molt de temps l’interès de 

l’esser humà per la seva brillant coloració, intel·ligència, sociabilitat i capacitat de 

vocalització. A causa d’aquest carisma, els lloros i les cotorres han estat molt apreciats 

com a mascotes durant generacions. Els lloros van ser, per exemple, un dels primers 

béns comercialitzats dels indígenes nord-americans als exploradors europeus (Collar & 

Juniper 1992). Amb l’augment de la prosperitat econòmica a Amèrica del Nord i Europa 

a la dècada de 1960, el comerç de lloros es va convertir en una activitat molt rendible i 

milers d’ocells van entrar al mercat de mascotes de les dues regions (FAO 2011, 

Cardador et al. 2021), coincidint amb la que s’ha anomenat la segona onada de 

globalització (Bonnamour et al. 2021). Als anys 70, el comerç d’ocells salvatges era 

immens. Només en 1975 es calcula que es van comercialitzar 7,5 milions d’ocells 

salvatges. Segons una enquesta realitzada el 1988 als Estats Units, s’estima que 5,2 

milions de residències (el 6% de totes les residències) acollien aproximadament 13,9 

milions d’ocells exòtics, dels quals el 43% eren lloros (Thomsen & Mulliken 1992). A 

la dècada de 1990, el comerç internacional d’ocells s’estimava en 5 milions d’exemplars 

a l’any (FAO 2011). Aquesta tendència és encara més evident en les cotorres de pit gris 

(Myiopsitta monachus; monk parakeet), de les quals es va permetre la seva explotació 

il·limitada donada la seva condició de plaga als seus països d'origen (Bucher 1992). A 

més, com que l’espècie era molt abundant, el preu de venda era baix, cosa que 

augmentava encara més el seu comerç (Bull 1973). Com a conseqüència, milions de 

cotorres de pit girs salvatges van ser capturades i transportades des de la seva àrea 

d’origen fins a les cases de tot el món (Edelaar et al. 2015, Cardador et al. 2021). 

Com en altres espècies, el següent capítol d’aquesta història inclou una sèrie de fugides 

accidentals o alliberaments a petita escala, que van donar lloc a l’establiment de noves 

poblacions salvatges. Aquestes poblacions han augmentat de manera exponencial des de 

la dècada de 1970, tant a Europa com a Amèrica (Pruett-Jones et al. 2005, Avery et al. 
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2002, Conroy & Senar 2009, van Bael & Pruett-Jones 1996, Domènech et al. 2003, 

Postigo et al. 2019, Pruett-Jones 2021), i, en conseqüència, també han augmentat els 

impactes negatius relacionats amb aquestes aus.  

A Barcelona las primeres cotorres es van detectar a finals dels anys 60 (Ferrer 2016), i 

la primera reproducció en estat assilvestrat es va detectar al 1975 (Batllori & Nos 1985). 

De fet, Barcelona va ser la primera ciutat d’Europa on es va detectar l’assentament 

d’aquesta espècie (Senar & Carrillo-Ortiz 2020). Desde aleshores, la població ha anat 

creixent de forma exponencial, tant en nombre d’individus com en extensió (Figura 1), i 

de la mateixa manera, han anat augmentant els danys produïts (Senar et al. 2021a).  

En aquesta memòria primer fem una revisió dels principals danys que causa la cotorra 

de pit gris, contextualitzant-ho sempre que sigui possible, a la ciutat de Barcelona. 

Posteriorment avaluem els diferents mètodes disponibles per mitigar aquests impactes 

negatius. A més, desenvolupem models de dinàmica de població i models de presa de 

decisions per tal de proporcionar la millor estratègia per al control d’aquestes 

poblacions a Barcelona. 

 

 

Figura 1. Expansió en l’espai de la població de cotorra de pit gris de la ciutat de Barcelona des del 

1975, quan es van detectar els primers exemplars reproductors, fins l’últim cens de 2015. Dades del 

MCNB. 
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Revisió de Danys 
 

La cotorra de pit gris és una de les espècies d’ocells responsables de un major impacte 

econòmic potencial (Kumschick & Nentwig 2010). Els danys produïts per les cotorres 

han estat revisats recentment per Menchetti et al. (2014) i per Mori & Menchetti (2021). 

Aquí oferim una revisió més detallada del problema centrant-nos específicament en les 

cotorres de pit gris i en els danys més significatius, amb especial ènfasi a Barcelona.  

 

Danys a l'Agricultura 

Les cotorres de pit gris tenen una dieta molt variada que els permet alimentar-se de 

moltes fonts d’aliment diferents, tant en arbres com a terra (Bucher 1992). No és estrany 

que les cotorres es considerin una de les espècies de plagues d’ocells més perjudicials 

per als cultius a les seves zones natives a Amèrica del Sud (Canavelli et al. 2012). En 

aquest sentit, ha estat documentat que les pèrdues de les collites a l'Argentina 

oscil·laven entre el 2 i el 15%, en alguns informes fins al 45% anual (Davis 1974). 

S'han observat cotorres de pit gris a Uruguai que danyen principalment el gira-sol i el 

blat de moro, però també danyen peres, préssecs i raïm (Mott 1973). Les dades de zones 

envaïdes a Amèrica del Nord i Europa indiquen impactes similars. Les cotorres de pit 

gris es van considerar responsables de danyar el 30% dels cultius de litchi i llanganera a 

Florida (Tillman et al. 2000). Tot i que no hi ha quantificacions detallades disponibles, 

també es va demostrar que les cotorres de pit gris de Califòrnia s’alimenten de molts 

fruits diferents, incloses taronges, albercocs, figues, pomes, caquis, prunes i fruites de la 

passió (Davis 1974).  

La pèrdua mitjana de collita a l’àrea metropolitana de Barcelona va ser important i 

variava segons el tipus de cultiu, des d’un 35% per a peres o prunes, fins a un 17% per a 

caquis, un 7% per a codonys i un 0,4% per a tomàquets (Senar et al. 2016). A la zona 

suburbana de Barcelona, els danys són encara més importants. El dany sobre els caquis 

es del 44%, sobre les prunes i les figues es del 50%, i el dany sobre les peres pot arribar 

al 80% (Senar & Domènech 2002).  

Tot i que a escala regional els danys de cotorres de pit gris no es poden considerar 

econòmicament significatius, a escala local, els danys poden ser molt importants (Linz 

et al. 2015). Com a conseqüència, i de manera similar a altres espècies de plagues d’aus 

(Klosterman et al. 2013), els danys de cotorres de pit gris als cultius agrícoles s’han de 

considerar com un problema econòmicament important d’abast internacional, 

especialment per al petit percentatge de productors afectats pels danys de cultiu més 

severs. 
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Danys a les Infraestructures 

La cotorra de pit gris és única entre les espècies de lloros perquè construeix nius 

comunitaris en arbres i altres estructures amb branquetes i pals que es teixeixen. 

Aquests nius s’utilitzen tant per a la cria com per a dormir durant tot l’any i poden 

augmentar molt de mida amb el pas del temps. Alguns nius a Argentina poden arribar a 

200 cambres (Bucher et al. 1991). A Brasil s’han descrit nius de 60 cambres (Burger & 

Gochfeld 2005), i a Saragossa han arribat a 42 cambres (Esteban 2016). A Barcelona, el 

niu més gran va arribar a tenir 36 cambres (Domènech et al. 2003), per bé que les 

continuades accions de poda fa que els nius no arribin als extrems de Sud-Amèrica.  

Els problemes més greus derivats de la construcció de nius es produeixen quan les 

cotorres utilitzen estructures fetes per humans. A Chicago, i segons un estudi realitzat el 

2009, les estructures fetes per humans representaven el 58% dels substrats dels nius; 

aquestes estructures incloïen pals de llum i telefonia, antenes parabòliques, passos 

superiors de carreteres i ferrocarrils i estructures de serveis elèctrics (Pruett-Jones & 

Appelt 2012). Les valoracions realitzades al sud de Florida van mostrar que, en algunes 

ubicacions, el 80% dels nius es van construir en estructures fetes per humans (Newman 

et al. 2008). Preferències similars es van detectar a Texas (Avery & Shiels 2018). El 

principal problema en aquests casos va ser l’ús per cotorres de pit gris d’estructures 

d’utilitat elèctrica (línies de transmissió, línies de distribució i subestacions) com a 

substrats de nidificació (Bucher & Martin 1987, Reed et al. 2014, Avery et al. 2002, 

Newman et al. 2008). Quan plou, els pals i les branques humides poden provocar 

curtcircuits i incendis elèctrics, cosa que dona lloc a talls de corrent. De fet, es va 

estimar que més de 1.000 fallades d’energia van ser causades per cotorres de pit gris a 

Florida el 2001, que van afectar milers de clients, amb un cost de reparació associat 

estimat de 570 dòlars per interrupció, amb un cost total superior a 245.000 dòlars 

(Avery et al. 2002, Newman et al. 2008). La magnitud del problema ha augmentat amb 

el pas del temps, a causa de l’augment de les poblacions de cotorres de pit gris; entre el 

2003 i el 2007, el cost de l’eliminació dels niu de cotorra només a Florida es va estimar 

entre 1,3 i 4,7 milions de dòlars (Avery et al. 2008b). 

Els danys als pals de llum i altres il·luminacions elevades no són menyspreables. A 

Barcelona, només el 2% dels nius es construeixen en aquestes estructures (d’un total de 

1.322 nius del 2015) (Pascual et al. 2015). Tot i això, cada any l’Ajuntament ha de 

retirar alguns d’aquests nius i reparar les estructures d’il·luminació, que poden costar 

entre 800 i 4.000 € en funció de la mida dels nius i de la complexitat de l’estructura 

(Ajuntament de Barcelona, com. pers.).  

L’elecció del lloc on fer el niu per part de la cotorra té una forta carrega cultural. Per 

exemple, a Madrid i Roma críen principalment en Cedres (Roviralta & García-Bolivar 

2016, Di Santo et al. 2017), a Barcelona tenen una marcada predilecció per les Palmeres 

(Sol et al. 1997), a Argentina per els Eucaliptus (Bucher & Aramburú 2014), i a Estats 

Units per les infrastructures humanes (Newman et al. 2008). En estudis realitzats a 

Barcelona hem vist que les cotorres que neixen en un tipus d’estructura tenen tendència 

despres a criar en el mateix tipus de suport (obs.pers.). Però de tant en tant es 

produeixen innovacions, canvis en el comportament, que son molt típics de les espècies 

invasores (Wright et al. 2010). A Argentina, per exemple, originàriament les cotorres 

criaven en els Celtis Celtis ehrenbergiana, però en anys recents han aprés a criar en els 

Eucaliptus, i això ha facilitat molt la seva expansió i colonització de noves àrees (Volpe 
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& Aramburú 2011, Bucher & Aramburú 2014). A Barcelona al principi criaven 

majoritàriament a les palmeres (95%) (Sol et al. 1997), però a principis del 2000 vàren 

començar a utilitzar els pins i al 2015 ja un 20% dels nius estaven en aquest substracte 

(obs.pers.). És clar que si les cotorres de Barcelona, pel que sigui, decideixen passar a 

criar en infrastructures humanes i a utilitzar-les com a substrat preferit, tal com s’ha 

produït a Amèrica, els danys i els costos augmentarien dràsticament. Per tant, aquest es 

un clar exemple on s’hauria d’aplicar el principi de la prevenció i actuar davant les 

espècies exòtiques abans no siguin un enorme problema (Pyšek & Richardson 2010, 

Cooney 2004, Kumschick Brunel et al. 2001).  

 

Danys a la Vegetació 

La gran mida dels nius i el pes al que poden arribar, fa que tot sovint els nius puguin 

trencar les branques on estan subjectats i que caiguin. A Saragossa, amb una població de 

cotorres de menys de 1.500 individus, cada any s’havien de fer unes 40 actuacions per 

evitar la caiguda de nius (Esteban 2016). A Barcelona es va estimar al 2001 que el 28% 

dels nius tenien un risc elevat de caure (Senar & Domènech 2002). Actualment, 

l’Institut de Parcs i Jardins ha de fer unes 230 actuacions a l’any, per branques que 

s’han trencat pel pes dels nius, o per treure nius amb perill de caiguda imminent, el que 

representa un cost per a la ciutat d’uns 200.000 € l’any (Parcs i Jardins, com.pers.).  

Els nius aquests estan formats per branquetes que agafen dels arbres del voltant (Mori & 

Menchetti 2021). Un niu mitjà d’unes 2-3 cambres pot arribar a tenir 10.000 

branquillons. Apart d’això, les cotorres tenen una dieta vegetal, menjant flors, fulles o 

fruits (Borray-Escalante et al. 2020). Una cotorra ingereix uns 10,6 g d’aliment cada dia 

(Aramburú & Bucher 1999). En conseqüència, una població d’unes 5.000 cotorres com 

la que hi havia a Barcelona al 2015 (Senar et al. 2017a), pot arribar a consumir uns 

20.000 kg de menjar a l’any, un percentatge important del qual és arrancat de la 

vegetació ornamental de la ciutat. El dany a la vegetació ornamental pot ser per tant 

prou important. 

 

Riscos per a la Salut Pública 

Un dels riscos més importants de la presència de lloros i cotorres assilvestrats es el 

perill de transmissió de malalties (Mori et al. 2018). De manera similar a altres lloros, 

les cotorres de pit gris poden albergar i contaminar altres espècies amb psitacosi (Avery 

& Shiels 2018). A Barcelona, la prevalença de Chlamydophila psittaci en pollets de 

cotorra de pit gris va ser del 13% el 2016 (obs. pers.). Les cotorres de pit gris també 

tenen un gran potencial per propagar la malaltia de Newcastle (Menchetti & Mori 

2014). A Barcelona, per exemple, hem trobat una prevalença de seropositius de 

Newcastle propera al 40% (obs. pers.). Les cotorres de pit gris de Madrid presentaven 

una alta prevalença d'Escherichia coli (75%) i Yersinia (60%), i d'alguna Klebsiella 

(17%) (Vázquez 2008).  El 19% dels individus de Santiago (Xile) es van infectar amb 

Cryptosporidium sp. (Briceño et al. 2017). Totes aquestes malalties afecten la salut 

pública. No és sorprenent que la càrrega de paràsits en cotorres de pit gris estigui 

influïda positivament per la densitat de població hoste (Ancillotto et al. 2018, Mori et 
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al. 2019), de manera que les grans poblacions de cotorres de pit gris presentaran majors 

riscos de transmissió de malalties i per a la salut pública. 

Curiosament, malgrat els informes de prevalences relativament altes d’algunes 

malalties, no s’han detectat incidents d’alta mortalitat en cotorres de pit gris. Per 

exemple, hi va haver un brot de malaltia de Newcastle a Barcelona el 2015 que va matar 

un bon nombre de tórtores turques Streptopelia decaocto i coloms Columba livia, però 

no es van trobar cotorres mortes amb signes de Newcastle (ASPB com. pers.). 

Mencionar que el 40% de les cotorres de pit gris són seropositius, això suggereix que 

l’espècie és resistent a aquesta malaltia. També hem trobat que, malgrat que els 

mosquits piquen a cotorres de pit gris, la prevalença de paràsits sanguinis en cotorres és 

extremadament baixa (Díez-Fernández et al. 2017, Martínez-de la Puente, Josué et al. 

2020). De forma similar, els paràsits de les cotorres passen als coloms, però els dels 

coloms no passen a les cotorres (Mori et al. 2019). Tot plegat suggereix que, de manera 

similar a altres espècies invasores, les cotorres de pit gris dins del seu rang invasor són 

resistents a diverses malalties, donant suport a la hipòtesi de l'alliberament de l’enemic 

(Colautti et al. 2004). Això també pot explicar el seu gran creixement poblacional. 

 

La cotorra de pit gris com especie invasora exòtica plaga 

Es considera que una espècie es una plaga (“pest species”) quan causa danys econòmics 

d’importancia i presenta sobreabundància (Lunney 2007). Tots els danys que hem 

revissat i el creixement exponencial de les seves poblacions (veure a sota) fan que es 

consideri a la cotorra de pit gris com una de les espècies d’aus invasores més negatives i 

de major impacte econòmic potencial d’Europa (Kumschick & Nentwig 2010), i per 

tant, que pugui ser considerada com espècie plaga. A Sudamérica, l’espècie té 

oficialment aquesta designació (Bucher 2021). A Espanya, la cotorra de pit gris ha estat 

designada com espècie invasora exòtica en el Real Decreto 630/2013, i per tant es 

prohibeix la seva possessió, transport i comerç, incloses les aus nascudes en captivitat, 

afegint que s’hauria de reparar el dany mediambiental que causen, controlant-la i si es 

possible, eradicant-la (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

2013). 

 

Un model demogràfic per examinar els mètodes de 
control de paràmetres poblacionals  
 

La conservació i el maneig d’espècies plaga amb base científica requereixen de 

l’estimació de paràmetres clau de la dinàmica de la població, la seva modelització i el 

anàlisis de presa de decisions (Williams et al. 2002). Els models són bàsics per articular 

la resposta biològica a diferents escenaris biològics i de control, i per predir la resposta 

biològica a la gestió (Williams et al. 2002, Conroy & Carroll 2009, Giunchi et al. 

2012). En aquesta secció, revisem els paràmetres de dinàmica de la població de la 
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cotorra de pit gris a Barcelona i desenvolupem un model de dinàmica de poblacions 

basat en aquests paràmetres, que permet predir el comportament de les poblacions de la 

cotorra de pit gris en els anys vinents donats diferents escenaris de gestió. 

 

Taxa de Supervivència 

Les estimacions de supervivència de Barcelona, van donar una taxa de supervivència 

adulta del 80% (Conroy & Senar 2009). La supervivència anual de les aus de primer any 

a Argentina es va estimar en un 61% i la dels adults en un 81% (Bucher et al. 1991). Es 

desconeix quina es la taxa de supervivència dels individus de primer any a Barcelona, 

però en relació als adults, podem dir que els valors de la població invasora i original són 

molt similars. 

 

Paràmetres Reproductors 

Les dades d’Amèrica del Sud indiquen que només una proporció (37-60%) de les 

cotorres de pit gris adultes crien (Bucher et al. 1991). Per contra, la major part dels 

individus joves de primer any no crien (Bucher et al. 1991, Martín & Bucher 1993), 

però a Barcelona vàrem comprovar que aproximadament el 50% dels joves ja crien en el 

seu primer any (Senar et al. 2019). El percentatge de parelles implicades en segones 

postes, siguin veritables segones postes o cries de reemplaçament, va ser molt més gran 

a Barcelona que en l’àrea autòctona (56 ± 9,93% vs. 15%) (Navarro et al. 1992, Senar et 

al. 2019).  

La mida mitjana de niuada de la primera posta a Barcelona durant cinc anys es va 

estimar en 5,0 ± 1,90 ous, amb una mida màxima de niuada de 16 ous (Senar et al. 

2019). La mida mitjana de niuada a Florida es va estimar en 5,2 ± 0,91 ous (Avery et al. 

2008b, Avery et al. 2012). La mida de niuada a les zones envaïdes del Brasil va ser de 

5,5 ± 1,6 ous (Viana et al. 2016). La mida mitjana de niuada per a la segona posta a 

Barcelona va ser significativament menor que la mida de la primera posta (3,6 ± 1,63 

ous) (Senar et al. 2019). La mida de niuada dins de l’àrea nativa d’Amèrica del Sud no 

va ser significativament diferent de les àrees envaïdes, tant per a la primera com per a la 

segona posta (1r: 5,8 ± 0,90; 2n: 4,0 ± 1,88) (Eberhard 1998, Peris & Aramburú 1995, 

Navarro et al. 1992). 

Es va estimar que la taxa d’èxit reproductor (és a dir, productivitat) a Barcelona de la 

primera temporada de cria era de 3,3 ± 2,10 polls per parella (vegeu la taula 1). El 

nombre màxim de descendents viables d’una parella a partir d’un únic intent de 

reproducció va ser d’11. L’èxit reproductor de les segona temporada de cria a Barcelona 

va ser significativament inferior (1,5 ± 1,61 polls) en comparació amb la primera 

temporada de cria (Senar et al. 2019). L’èxit reproductor durant la primera posta de 

l’àrea envaïda va ser substancialment més gran que en la seva àrea nativa (1,6 ± 0,53) 

(Navarro et al. 1992, Peris & Aramburú 1995). El baix èxit reproductor en les àrees 

natives en comparació amb les envaïdes podria ser degut a la incidència més gran de 

depredació de niu en el territori natiu (Navarro et al. 1992).  
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Tenim per tant que tots els paràmetres reproductors indiquen que el potencial 

reproductor de l’espècie a zones envaïdes com Barcelona, es molt més alt que a les 

zones d’origen. 

 

Creixement de la Població 

La taxa de creixement de la població (r) és una variable clau per definir la dinàmica de 

poblacions, que resumeix les tendències de la mida de la població al llarg del temps 

(Sibly & Hone 2002). Els valors superiors a 0 indiquen que la mida de la població està 

augmentant, i menor que 0 (valors negatius) que està disminuint (Sibly & Hone 2002, 

Conroy & Carroll 2009, Conroy et al. 2015). L’interval de temps perquè una població 

dupliqui la seva mida també és molt il·lustratiu en les tendències de la població i es pot 

calcular amb t = ln (2) / r, on r és la taxa de creixement de la població. 

Les poblacions invasores de la cotorra de pit gris presenten un ritme de creixement 

típicament exponencial. La taxa global de creixement de la població a Espanya del 1997 

al 2002 es va estimar en 0,18, amb un temps de duplicació de 3,9 anys (Muñoz 2003). 

Les estimacions més recents centrades en les poblacions mediterrànies i que inclouen 

dades fins al 2015 indiquen una taxa de creixement de la població de 0,23, amb un 

temps de duplicació de la població de 3 anys (Postigo et al. 2019). El ritme de 

creixement a Itàlia és similar (0,20), amb un temps de duplicació de la població de 3,5 

anys, però els valors són considerablement més grans a Grècia, on la taxa de creixement 

de la població és de 0,42 i el temps de duplicació de la població és de només 1,7 anys 

(Postigo et al. 2019). A Amèrica del Nord, els valors segueixen una tendència similar. 

La taxa mitjana anual de creixement demogràfic als Estats Units del 1971 al 1995 va ser 

de 0,15, cosa que va generar un temps de duplicació de la població de 4,8 anys (van 

Bael & Pruett-Jones 1996). El creixement general de la població de la cotorra de pit gris 

als Estats Units també s’adaptava a un model de creixement demogràfic exponencial 

(Pruett-Jones & Tarvin 1998). Tot i que totes les poblacions europees amb un historial 

representatiu experimenten un creixement exponencial, els països mediterranis 

experimenten un creixement exponencial més elevat, una taxa de propagació i una 

colonització més ràpida en municipis nous que als països atlàntics (Postigo et al. 2019). 

També és important tenir en compte que les poblacions agrícoles a Israel van créixer 

més ràpidament (r = 0,42) que les poblacions urbanes (r = 0,21) (Postigo et al. 2017), 

cosa que subratlla el risc que les poblacions urbanes es puguin estendre a les zones 

agrícoles. 

Si computem la taxa de creixement poblacional per la ciutat de Barcelona, obtenim que 

la taxa de creixement demogràfic entre 1975 i 2015 es va estimar en 0,19, amb un temps 

de duplicació de la població de 3,6 anys. El creixement demogràfic també es va ajustar 

a un patró de creixement exponencial (Figura 2). Podem trobar exemples de valors de 

creixement de població similars a altres llocs de la península. A Madrid la taxa de 

creixement de la població es va estimar en 0,31, amb un temps de duplicació de la 

població de 2,3 anys (Molina et al. 2016). La taxa de creixement de la població a 

Màlaga (Espanya) del 1994 al 2017 es va estimar en 0,15, amb un temps de duplicació 

de la població de 4,7 anys (Postigo & Senar 2017).  
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A Barcelona, però, hem de distingir dos períodes de creixement. Dels anys 1970 al 

2000, la població va créixer d’una forma extremadament ràpida, amb una r= 0,31 i un 

temps de duplicació de la població de 2,2 anys (Figura 2). A partir de l’any 2000, la 

població va seguir un creixement també alt i exponencial, però no tant agosarat, amb 

una r= 0,08 i un temps de duplicació de la població de 8,7 anys (Figura 2). Aquests 

valors hem d’insistir que són també molt alts i preocupants, ja que volen dir que al 2023 

ja tindrem 10.000 cotorres, i al 2031, si no hi fem res, en tindrem 20.000! 

 

Esquema del Model de Dinàmica de Poblacions 

Per estimar l’evolució que tindrà la població de cotorres de Barcelona sota diferents 

escenaris de control, utilitzem un model de cicle de vida que simula el creixement de la 

cotorra de pit gris basat en els paràmetres de dinàmica de població descrits anteriorment 

(Taula 1), i amb paràmetres addicionals que reflecteixen l’impacte dels esforços de 

control en un model de paràmetres específics i, per tant, sobre el creixement de la 

població. Vam assumir, de manera similar a altres estudis, que les decisions a la nostra 

disposició incloïen principalment la reducció de la supervivència d’adults i joves i la 

reducció de la productivitat. El model es descriu en detall a Senar et al. (2021a). 

 

 

 

Figura 2. Creixement demogràfic de la població de cotorra de pit gris de la ciutat de Barcelona, basat en 

dades de cens, des del 1975, quan es van detectar els primers individus, fins al 2015. El creixement 

s’adapta a una funció exponencial, amb un pendent (taxa de creixement) de 0,19 (r2 = 0,88, p <0,001). 

S’ha de tenir en compte que la taxa de creixement (pendent [=r]= 0,31; temps de duplicació = 2,2 anys) 

entre 1975 i 1995 (r2 = 0,99, p <0,001) va ser superior a la del 2000-2015 (pendent [=r]= 0,08; r2 = 

0,96, p <0,001), cosa que suggereix una certa desacceleració del creixement a partir del 2000, per bé 

que el temps de duplicació de la població segueix essent molt alt, en un valor de 8,7 anys. 
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La nostra estructura del model suposa que les aus de primer any, segon any i tercer a 

vuitè tenen probabilitats de reproducció diferents i a partir del vuitè any són nul·les. A 

més, suposem que la primera i la segona posta difereixen respecte a la fecunditat (mida 

mitjana de la niuada), amb les mides de niuada realitzades f (1a posta) [t] i f (2a posta) [t] 

extretes cada any d’un registre de distribució log-normal amb les mitjanes especificades 

i una desviació estàndard basada en dades de camp a Barcelona, amb aquesta última 

ajustada per a la proporció de femelles amb segones postes. 

La supervivència es va prendre com un procés estocàstic binomial, donades les 

probabilitats de supervivència anuals constants de Sj per a reclutes fins a 1 any, i Sa per 

a aus d’un any o més.  

 

 

 Taula 1. Resum dels valors dels paràmetres poblacionals utilitzats en el model de creixement de la 

població. El nombre mitjà de descendents produïts per cada femella (F) en la 1a i 2a cria s'ha modificat 

sobre el valor de Senar et al. (2019) afegint dades del 2019, la qual cosa permet ajustar millor el model. 

Paràmetres Valor BCN Referències 

Supervivència juvenils (taxa anual) 0,61 Bucher et al. (1991) 
Supervivència adults (taxa anual) 0,81 Conroy and Senar (2009) 
Longevitat (anys) 13 Senar pers.obs. 
Edat  1a reproducció 1 Senar et al. (2019) 
% individus que crien amb edat 1 0,50 Senar et al. (2019) 
% individus que crien amb edat 2 0,70 Pruett-Jones et al. (2007) 
% individus que crien amb edat 3 0,73 Pruett-Jones et al. (2007) 
Edat de F/M quan deixen de criar 8 Pruett-Jones et al. (2007) 

Màxim # de polls produïts/year 9 Senar et al. (2019) 
Mitjana # de polls produïts per cada F 1a 
posta 2,07 Senar et al. (2019) 
SD en num. de polls produïts per cada F 1a 
posta 1,28 Senar et al. (2019) 
Mitjana # de polls produïts per cada F 2a 
posta 1,2 Senar et al. (2019) 
SD en num. de polls produïts per cada F 2a 
posta 0,3 Senar et al. (2019) 
% de segones postes per any 0,56 Senar et al. (2019) 
Proporció de sexes al néixer 1:1 Pruett-Jones et al. (2007) 
Dependència de densitat en la 
reproducció no Pruett-Jones et al. (2007) 
% adult F que cria cada any 0,70 Pruett-Jones et al. (2007) 
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L’eficàcia dels esforços d’eliminació sol disminuir en resposta a una disminució en la 

densitat de població perquè els animals són cada vegada més difícils de localitzar i és 

probable que siguin més desconfiats dels humans. Per tant, l’esforç real de el·liminació 

d’individus pot ser superior al que representen els nostres models (Brook et al. 2003). 

Per tenir-ho encompte, i de manera similar a Brook et al. (2003), vam assumir que 

s'hauria de dedicar el mateix nombre d'hores laborals al programa de control al llarg de 

tot el període per compensar l'efecte que el nombre absolut de cotorres abatudes 

disminuirà a mesura que disminueixi la densitat de població. 

El model de simulació es va codificar en R v. 3.5.1 (R Core Team 2018) i es va crear 

una interfície HTML mitjançant el paquet Shiny que permet als usuaris seleccionar les 

entrades del model gràficament. El model també es pot executar com a codi R autònom. 

El codi i la documentació estan disponibles a Senar et al. (2021a). 

 

Comportament del Model 

Vam executar el model assumint els paràmetres de dinàmica de població trobats a 

Barcelona (Taula 1) i una mida inicial de la població de 50 aus, que és aproximadament 

el nombre de cotorres de pit gris estimades a Barcelona el 1984. Segons el model, es 

preveia que la població creixeria fins a aproximadament 5.277 el 2015, amb una taxa de 

creixement de la població de r= 0,19 (Figura 3). Això s’acosta molt a les 5.078 aus 

trobades al cens del 2015 i a la taxa de creixement global estimada de 0,19 calculada a 

partir dels censos per al valor global de Barcelona (Figura 3) i 0,18 per a tot l’Estat 

espanyol (Muñoz 2003). Això ens fa confiar que tant els paràmetres del model com el 

mateix model reflecteixen molt acuradament la dinàmica de la població de les cotorres 

de pit gris a Barcelona i, per extensió, a la majoria d’àrees envaïdes d’Europa i Amèrica 

del Nord (vegeu la secció de creixement de la població). 

Els models anteriors de dinàmica de poblacions sobre la població de la cotorra de pit 

gris als Estats Units no s’ajustaven a les dades reals de creixement de la població, ja que 

semblava créixer més de pressa del previst segons les dades de la història de vida 

obtingudes per a l’espècie a l’Argentina (Pruett-Jones et al. 2007). Ara sabem que el 

potencial reproductiu de les espècies a les zones envaïdes és molt més gran que a les 

zones natives (Senar et al. 2019), i la nostra modelització demostra que mitjançant l’ús 

d’aquests "nous" paràmetres podem descriure amb més precisió el destí de les 

poblacions invasores. Això ens permetrà modelar amb precisió, a la següent secció, la 

resposta de les cotorres de pit gris a diferents escenaris de gestió.  

 

 

Estimació de la Mida Poblacional de les Cotorres a Barcelona 2021 

El model de dinàmica de poblacions permet estimar que la mida de la població de 

cotorres a la ciutat de Barcelona a 2021 ha de ser d’uns 8.000 individus (Figura 4). Per 

tant, les modelitzacions sobre el comportament de la població de cotorres a Barcelona 
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sota diferents escenaris de control, es realitzarà en base a un valor estimat de la població 

de 8.000 exemplars. La taxa de creixement poblacional es r= 0.09, el que vol dir que la 

població es duplica cada 7,7 anys. Aquesta taxa de creixement, calculada a partir del 

model de dinàmica de poblacions amb els paràmetres de la població de Barcelona 

(Figura 4) es força similar al valor estimat a partir del valors d’ocells censats del 2000 al 

2015 (r=0.08; Figura 2). El model poblacional el podem per tant considerar molt ajustat 

a les dades observacionals i per tant es el model que fem servir per a les estimacions que 

segueixen. 

 

 

 

Figura 3. Creixement de la població de cotorra de pit gris a Barcelona, des del 1984, quan es van 

detectar 50 individus, fins al 2015 (cercles omplerts) segons el model del cicle de vida que simula el 

creixement de la població en funció dels paràmetres de dinàmica de la població descrits anteriorment per 

a Barcelona (Taula 1). Proporcionem una comparació de la mida observada de la població de cotorra de 

pit gris (cercles oberts) a Barcelona segons les dades dels censos realitzats (vegeu la Figura 2). 
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Figura 4. Creixement estimat de la població de cotorra de pit gris a Barcelona en els pròxims anys en 

base al model de dinàmica de poblacions descrit anteriorment. La modelització es realitza a partir de 

l’any 2000, ja que a partir d’aquell any, els paràmetres de creixement canvien respecte als anys anteriors 

(veure Figura 2). El model ens indica que actualment, a l’any 2021, a Barcelona hi deuen haver unes 

8.000 cotorres, i que si no es fa cap acció, al 2024 ja n’hauràn més de 10.000. 

 

Una revisió crítica dels diferents mètodes disponibles 
per al control de la cotorra de pit gris:                  
Avantatges, Desavantatges i Impactes 
 
 

Accions Locals vs. Regionals 

De vegades, l'objectiu dels gestors pot ser evitar la presència de cotorres de pit gris en 

estructures o àrees específiques, localitzades en un espai determinat (accions locals). 

Aquest pot ser clarament el cas quan l’espècie danya el mobiliari i els serveis públics. 

Tanmateix, els dispositius visuals per a espantar, com ara models de mussols, serps de 

goma, efígies de cotorra de pit gris taxidèrmiques, globus d’ulls per a espantar, làsers 

vermells de mà o sorolls forts, són en la seva majoria ineficaços per dissuadir a les 

cotorres de pit gris (Avery & Shiels 2018, Avery et al. 2002). Malgrat això, en casos 

molt concrets com és el de les línies elèctriques, s’ha vist que la modificació de certs 

components estructurals de les línies de transmissió o subestacions pot fer que aquestes 

estructures siguin menys adequades per a la reproducció, reduint la freqüència de 

nidificació (Avery et al. 2002, Reed et al. 2014).  
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Taula 2. Eficiència (nombre d'aus capturades per hora) i el cost (€ per capturar un ocell i € per capturar 

durant una hora) dels principals mètodes utilitzats per gestionar les poblacions de cotorres de pit gris. 

En el cas de l’eliminació de nius i punxar ous, la taxa de captura es refereix a nombre d’ous eliminats 

per hora, que asumint que de cada ou surti un poll, s’aproxima al nombre d’ocells eliminats per hora. 

L’efectivitat del mètode sembla força més alta comparada amb els altres mètodes, però els models ja 

tenen en compte que una part dels ous no eclosionen i una part dels  polls nascuts no arriben a sortir del 

niu. El cost estimat de cada acció es refereix sols al cost de les accions de captura de les cotorres, i té un 

valor principalment comparatiu entre mètodes. Aquesta estimació no inclou el cost del corresponent pla 

de gestió, de les accions prèvies de localització de colònies o de seguiment del pla, entre altres. 

  

Mètode 
Taxa captura     

(N ocells / hora) Cost / Ocell Cost / hora Dades origen Any 

Trampeig 1,60 44,10 70,56 Barcelona 2004-2018 
Xarxa canó 0,70 282,86 198,00 Barcelona 2016-2017 
Carabina 5,20 16,17 84,10 Saragossa 2015-2016 
Eliminació nius 8,80 23,18 204,00 Barcelona 2015-2017 
Punxar ous 10,30 18,93 195,00 Saragossa 2013-2015 
Salabre 3,01 31,89 96,00 Catalunya 2011-2020 

 

De la mateixa manera, i per tal de reduir els danys a les collites, s’han proporcionat 

alguns suggeriments per a la gestió de l’especie en localitzacions concretes (accions 

locals), com ara augmentar la densitat de plantes, sincronitzar el temps de plantació de 

diferents cultius a la regió, avançar la data de collita per disminuir l’exposició dels 

cultius a aus farratgeres o plantar cultius no preferents a la vora dels camps de conreu 

(Canavelli et al. 2014, Canavelli et al. 2012). No obstant això, creiem que les accions 

locals simplement desplacen el problema d'una ubicació a una altra i, tot i que poden ser 

eficients en algunes situacions específiques, aquesta no és una solució al problema. Per 

aquest motiu, la resta de l’informe se centra en actuacions en un àmbit geogràfic més 

ampli que redueixen el problema a una escala més gran.  

És recomanable que aquestes actuacions es donin a terme tot just al principi de l’època 

de cria d’aquesta espècie o a l’hivern, per aconseguir la major efectivitat en els seus 

resultats. D’aquesta manera evitem incidir sobre els individus més juvenils, que 

igualment desapareixerien de la població per motius naturals, evitant malbaratar 

esforços. 

 

Extracció d’individus 

Captures al niu amb salabres 

La captura de cotorres de pit gris adultes es pot fer al niu durant la nit mitjançant un 

salabre (i.e. una xarxa de mànec llarg) per cobrir l’obertura del niu i atrapar els ocells 

quan surten del niu (Avery & Shiels 2018, Martella & Navarro 1987). Quan es va 

aplicar a les línies de transmissió a Florida, el mètode va tenir un èxit de captura del 

51% dels individus que van sortir del niu (Tillman et al. 2004). La seva aplicació a 
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Estats Units, però, resultava molt cara, amb un cost estimat per niu de 1.000 dòlars, ja 

que a més del salabre havien d’utilitzar grues per arribar als nius i personal especialitzat 

en línies de transmissió de corrent (Avery et al. 2002). Un problema addicional de la 

captura d’ocells al niu a les línies elèctriques és que, atès que les cotorres de pit gris 

nidifiquen colonialment, la pertorbació del primer niu feia que les aus dels nius propers 

sortissin i evitessin la captura (Avery & Shiels 2018). No obstant, i tal i com ja s’ha 

comentat, per fer les captures amb salabre a Estats Units es feia servir una grua per 

pujar als operaris, que a més d’encarir molt el cost, produïa molt soroll que feia que les 

cotorres s’alertessin. El mètode del salabre ha estat utilitzat en canvi a Catalunya amb 

molt més èxit per la depuració de la tècnica que s’ha realitzat, que inclou utilitzar unes 

pértigues de fibra de carboni que quasi no pesen i son més maniobrables, amb la qual 

cosa ja no es necessita grua, es va molt més ràpid i no es fa soroll; si es possible 

s’apaguen les llums de la zona on s’actua, amb la qual cosa les cotorres ja no salten del 

niu abans de temps, i s’utilitzen malles de la xarxa especials que no s’enganxen a les 

branques. Tot això permet una major eficiència i millor preu (Taula 2). El nombre de 

cotorres capturades per hora amb salabre és de 3,01, i el cost és d’aproximadament 32 € 

per cotorra. Quan modelem el destí de la població de Barcelona actual de 8.000 

exemplars, en els 10 anys vinents, amb un esforç estàndard de 600 hores de control a 

l’any, obtenim una taxa de creixement de la població negativa, que passa de una r= 0,09 

(sense acció) a r= -0,40 D’aquesta manera, la població s’eradicaria en uns 25 anys. 

Aquest període és evidentment molt dilatat, però invertint un esforç de 800+ hores per 

any (ex. varis equips) la població podria ser eradicada en uns nou anys (Taula 3 i 4, 

Figura 5).  

 

Taula 3. Variació de la taxa d’increment de la població (r) i de la mida de la població final després de 10 

anys de control segons diferents esforços de captura per salabre (hores). Suposem una mida inicial de 

població de 8.000 individus. També proporcionem el nombre d’anys previst per aconseguir l’eradicació 

(si és possible), el nombre d’individus a eliminar durant el primer any i el percentatge d’individus que 

aquest nombre implica en relació amb el nombre total d’individus de la població. 

 

Esforç de 
Salabre 

 (h) 
r 

Mida de 
població 
final (10 

anys) 

Anys per 
eradicar la 
població 

Individus 
eliminats 

1r any 

% 
individus 

de la 
població 

0 0,09 19366 - - - 

100 0,07 15557 - 301 4 

200 0,04 11643 - 602 8 

300 -0,01 7614 >50 903 11 

400 -0,11 3170 >50 1.204 15 

500 -0,25 818 >40 1.505 19 

600 -0,40 145 25 1.806 23 

700 -0,51 39 15 2.107 26 

800 -0,85 0 9 2.408 30 

900 -0,91 0 8 2.709 34 

1000 -1,33 0 6 3.010 38 
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Figura 5. Creixement estimat de la població de cotorra de pit gris a Barcelona en els pròxims anys en 

base al model de dinàmica de poblacions en funció de diferents unitats d’esforç (hores) de captura per 

salabre. La modelització es realitza a partir de  l’any 2021 (any 0) a Barcelona amb  un valor estimat de 

8.000 cotorres.  

El mètode del salabre es pot considerar per tant com prou eficient. De totes maneres, a 

la pràctica, el últim 10% de la població pot ser més complicat de capturar, ja que les 

cotorres que queden són generalment les més espavilades i més difícils de capturar, i 

aleshores s’haurien d’aplicar mètodes alternatius més eficients (veure a sota).  

Una altre alternativa prometedora és l’ús de trampes tub de motlle de vímet a les 

entrades de les cambres niu, tancades per control remot a la nit, però el mètode no s’ha 

testat completament i no hi ha encara dades acurades disponibles sobre costos i 

eficiència. Aquest mètode és més car i lent que la utilització del salabre, ja que s’han 

d’utilitzar grues per a la col·locació dels tubs a les entrades de cada cambra, que 

encareixen força el cost, però per contra, teòricament permetrien la captura de tota la 

població. Això vol dir que presumiblement la millor estratègia podria ser la captura amb 

salabre, que fàcilment podria reduir la població en un 90%, però les trampes tub 

s’haurien d’utilitzar per a capturar el 10% restant de cotorres, que són generalment les 

més espavilades i més difícils de capturar. Alternativament, i si les condicions ho 

permeten, per als últims individus, més difícils de capturar, es podria utilitzar la 

carabina. 

 

Captures amb trampes amb esquer o xarxes 

Les trampes al voltant dels nius s’ha suggerit com a alternativa de control (Fitzwater 

1988). S'han descrit dos tipus principals de trampes: i) Trampes passives, on els ocells 

entren a la trampa per si mateixos, atrets per reclams o menjar, i no poden sortir, de 
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manera que no cal la presència de tècnics de camp, i ii) Trampes actives, en què el 

tècnic de camp ha d’activar les portes per capturar els ocells. 

Com a trampes passives, les trampes de caiguda per a corbs modificades han tingut èxit 

en la captura de cotorres Kramer Psittacula krameri a Pakistan, amb una eficiència 

mitjana estimada de 7,2 aus / dies de trampeig (Bashir 1979). Aquesta trampa també ha 

tingut èxit a Alemanya (Roelant Jonker, com. pers.). Tanmateix, ha demostrat ser 

totalment ineficaç per atrapar cotorres de pit gris, fins i tot quan s’utilitzen esquers vius 

(Avery et al. 2002, Tillman et al. 2004). Les trampes d’embut han estat útils per atrapar 

els lloros australians Barnardius zonarius a Austràlia (Morgan & McNeely 2000). No 

obstant això, la taxa de captura de la trampa d'embut amb esquers vius va tenir menys 

èxit amb les cotorres de pit gris (14 ocells durant 127 dies de trampeig) perquè les aus 

van poder sortir fàcilment de les trampes (Tillman et al. 2004). Alguns intents d’utilitzar 

trampes d’embut a Barcelona van demostrar que, tot i que les cotorres Kramer eren 

fàcilment capturades, les cotorres de pit gris van aprendre ràpidament a sortir de les 

trampes (obs. pers.). També hem provat trampes dissenyades per a coloms amb portes 

batents unidireccionals (Krebs 1974), però les cotorres de pit gris aviat aprenen a no 

entrar a les trampes quan estan actives i fins i tot aprenen a sortir de les trampes tirant de 

les portes. Així mateix hem provat gàbies-trampa on les portes cauen quan els ocells 

entren al parany, que han estat útils per atrapar les garses Pica pica (Díaz-Ruiz et al. 

2010), però les cotorres de pit gris també van aprendre a obrir les portes. En qualsevol 

cas, el trampeig amb trampes passives només té èxit durant els primers dies, perquè més 

tard els individus mostren un alt grau de timidesa al trampeig (Esteban 2016). 

Les trampes amb activació per control remot muntades en menjadores de plataforma 

han tingut èxit per capturar cotorres de pit gris atretes per l’esquer (Avery & Shiels 

2018). Malgrat el considerable temps dedicat, els mètodes de captura activa (on 

l’investigador acciona la trampa) semblen ser més eficients que els de captura passiva 

(on els animals cauen sols) (Tillman et al. 2004). A Barcelona durant els darrers 18 

anys, hem utilitzat una trampa Yunick modificada (Yunick 1971), capturant uns 1.500 

individus i obtenint > 2.000 recaptures. Traduint això en una mesura d’eficiència, 

calculem que amb una trampa activa podem capturar 1,6 cotorres de pit gris per hora, 

amb un cost de 70,56 € per hora (Taula 2). La captura d’ocells amb trampes té el cost 

addicional d’haver d’establir una trampa i posar esquer durant mesos cada vegada que 

es destini una àrea diferent. Com a conseqüència, la valoració del cost en el model 

calcula que cada trampa addicional té un cost de 9,5 € per hora. Quan es va modelar el 

destí de la població de Barcelona en els pròxims 10 anys, amb un esforç de trampeig de 

600 hores a l’any i una mida inicial de la població d’unes 8.000 aus, només vam poder 

reduir la taxa de creixement de la població de 0,09 a -0,02, i al cap de deu anys encara 

tindríem més de 6.000 cotorres (Taula 4). Per tant, el mètode és dels pitxors en 

comparació amb altres mètodes anteriorment descrits (Figura 6). Un problema tècnic 

addicional és que hem d’establir moltes trampes diferents a tota la ciutat, ja que l’àrea 

de deambulació de les cotorres de pit gris a Barcelona és bastant reduïda, generalment 

d’unes 14 ha (Senar et al. 2021b). Com a conseqüència, una trampa normalment captura 

ocells en un radi de 350 m, i normalment podem capturar un màxim de 200 ocells a 

l'any (Senar and Carrillo-Ortiz 2007). A totes les diferents trampes s’hi ha d’utilitzar 

esquer durant tot el període de trampeig, cosa que afegeix dificultats i costos al mètode. 

A més, atrapar totes les aus des d’un lloc requereix captures repetides al mateix lloc, 

augmentant la timidesa dels ocells cap a la trampa de les aus que no han estat atrapades, 
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però que han estat testimonis de les operacions i, per tant, es redueix l’eficiència de les 

trampes (Tillman et al. 2004). En general, per tant, les trampes actives no són prou 

efectives per controlar les cotorres de pit gris, tret que la mida de la població sigui molt 

petita (Senar et al. 2021a). 

La captura de les cotorres sols amb xarxes de boira/japonesa en entorns agrícoles no ha 

tingut un gran resultat, ja que les aus s’acostumen a les xarxes i les operacions són 

costoses i consumeixen molt de temps (Avery & Shiels 2018, Schwab & Gwynn III 

1992). Malgrat el model no ho inclou, ja que no em pogut valorar l’eficiència de les 

xarxes, l’experiència ens diu que en medi urbà, quan s’utilitzen en conjunció amb altres 

mètodes com salabres, poden ser efectives, al menys en els dies inicials de control.  

 

Taula 4. Variació de la taxa d’increment de la població (r) basada en diferents mètodes de control. El 

model suposa una mida inicial de població de 8.000 aus, un esforç de 600 hores i un període de control 

de 10 anys. 

 

Mètode 
r 

(600h) 
Mida Final de la població 

(10 anys) (600h) 

Cap acció 0,09 19366 

Trampeig -0,02 6773 

Xarxa canó 0,05 14097 

Carabina -1,44 0 

Eliminació nius -0,21 1085 

Punxar ous -0,21 1038 

Salabre -0,40 145 

 
 

 

A Barcelona, s’han utilitzat també xarxes de canó (o xarxes de claqueta) propulsades 

per gas, sense massa èxit. El mètode captura 0,7 cotorres de pit gris per hora d’esforç, 

amb un cost de 291 € per ocell i 198 € per hora, que és molt car (Taula 2). La raó 

d’aquest elevat cost és que, de manera similar a les trampes, s’hi ha de preparar la zona 

amb esquers durant 10-15 dies per atraure les aus a la zona, cosa que requereix un temps 

i personal significatiu. Quan es modela l’evolució de la població de Barcelona en els 

pròxims 10 anys, amb un esforç estàndard de 600 hores a l’any, només podem reduir la 

taxa de creixement de la població de 0,09 (no acció) a r= 0,05, que continua essent una 

taxa positiva (Taula 4), i que es un valor inacceptable si volem controlar a la població. 

Per aquest motiu, no aconsellem l’ús de xarxes canó, ja que tenen un efecte insignificant 

sobre la població.  
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Figura 6. Modelització de poblacions de cotorres de pit gris al llarg dels anys segons diversos mètodes 

de control possibles. La simulació es va començar assumint una mida inicial de població de 8.000 

individus i un esforç de control de 600 hores a l'any. L'eix X mostra els anys projectats després de l'inici 

de la simulació. L’eliminació de nius no es mostra per ser força similar a punxar ous. 

 

Carabina 

El tir amb carabina ha estat un mètode habitual per controlar les cotorres en moltes 

àrees (Orueta 2007, Fitzwater 1988, Avery & Shiels 2018). Tot i que alguns informes 

antics afirmen que el tir no va reduir de forma efectiva les poblacions ni va suprimir el 

creixement de la població a la seva àrea nativa (Spreyer & Bucher 1998), el mètode va 

tenir cert èxit per controlar les cotorres de pit gris a l’Uruguai (Bruggers et al. 1998). El 

1981-1982, el govern uruguaià va dur a terme una campanya de control letal sobre una 

superfície > 500.000 Km2. Va implicar vuit persones durant un any que van matar prop 

de 250.000 ocells i van costar uns 150.000 dòlars (1,69 dòlars per ocell) (Linz et al. 

2015). El mètode es va utilitzar eficaçment a Mallorca (Orueta 2007) i als Estats Units 

(Neidermeyer & Hickey 1977, Avery & Shiels 2018). L’exemple més recent i clar 

d’èxit del mètode prové de Saragossa, on l’ajuntament va eliminar amb èxit quasi la 

totalitat de les 1.500 cotorres de pit gris de la zona urbana en un termini de dos anys 

(2015-2016) (Esteban 2016). A Mallorca, el mètode també va permetre eliminar la 

majoria dels 500 individus registrats al 2011 (Víctor Colomer, com. pers.). 
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Quan modelem el destí de la població de Barcelona en els 10 anys vinents, amb un 

esforç estàndard de 600 hores de control a l’any, obtenim una taxa de creixement de la 

població negativa, que passa de 0,09 (sense acció) a -1,44 (Taula 4). D’aquesta manera, 

la població s’eradica en menys de sis anys (Taula 5, Figura 6). Si fem un esforç de 800 

hores, l’eradicació s’aconsegueix en 4 anys (Taula 5). 

La carabina és clarament el mètode més eficaç, seguit del salabre, per reduir les 

poblacions de cotorres de pit gris. El tir intensiu també ha demostrat ser eficaç en el 

control del lloro australià (Morgan & McNeely 2000). Per tant, si es possible, aquest 

mètode permet controlar eficaçment les cotorres de pit gris, especialment en hàbitats 

rurals. En zones urbanes es podria utilitzar en determinats casos, per exemple per 

eliminar les últimes cotorres més difícils de capturar, però sempre en localitzacions ben 

acotades que puguin ser tancades al públic, com poden ser per exemple molts parcs. 

 

 
 

 

Taula 5. Variació de la taxa d’increment de la població (r) i de la mida de la població final després de 10 

anys de control disparant amb carabina segons diferents esforços de tractament (hores). Suposem una 

mida inicial de població de 8.000 individus. També proporcionem el nombre d’anys previst per 

aconseguir l’eradicació (si és possible), el nombre d’individus que haurien de ser sacrificats durant el 

primer any i el percentatge d’individus que aquest nombre implica en relació amb el nombre total 

d’individus de la població. 

 

Esforç de 
Carabina 

(h) 
r 

Mida de 
població 
final (10 

anys) 

Anys per 
eradicar la 
població 

Individus 
sacrificats 

1r any 

% 
individus 

de la 
població 

0 +0,09 19366 - - - 

100 +0,04 12605 - 520 7 

200 -0,04 5620 >50 1.040 13 

300 -0,28 572 >50 1.560 20 

400 -0,61 29 13 2.080 26 

500 -0,96 0 8 2.600 33 

600 -1,44 0 6 3.120 39 

700 -1,88 0 5 3.640 46 

800 -2,03 0 4 4.160 52 

900 -2,32 0 3 4.680 59 

1000 -2,81 0 3 5.200 65 

 
 

 

Substàncies Tòxiques 

La intoxicació als nius de cotorres de pit gris pot reduir potencialment la mida de la 

població de l’espècie (Bucher 1992). Des del 1980, les agències d’Argentina i 

d’Uruguai gestionen les poblacions de cotorres untant una barreja de greix i un 
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insecticida tòxic (per exemple, carbofuran) al voltant de les obertures del niu. Els ocells 

moren per ingerir la pasta tòxica mentre s’empolainen les plomes (Linz et al. 2015). No 

obstant això, el seguiment posterior va mostrar que les poblacions es van recuperar 

aviat, cosa que va forçar costoses noves campanyes (Linz et al. 2015). La polvorització 

de niu amb solució d’endrina també s’ha utilitzat amb cert èxit a l’Uruguai i l’Argentina 

(Mott 1973).  Altres alternatives de control letal inclouen el control químic, com ara el 

DRC-1339 (Starlicide), que és un tòxic aprovat per l’EPA que s’utilitza per controlar 

estornells i altres espècies d’aus problemàtiques, però la seva eficàcia en cotorres de pit 

gris no està establerta (Newman et al. 2008). Tot i l’eficàcia de les toxines, tots aquests 

mètodes són generalment inacceptables a causa dels impactes negatius sobre les 

espècies no objectiu, ja sigui quan fan servir nius buits de cotorres (Hernández-Brito et 

al. 2021) o consumeixen carcasses de cotorres mortes (Bruggers et al. 1998, Linz et al. 

2015).  

 
 
Control Biològic 

Un altre possible enfocament del control letal és l'aplicació selectiva d'un paràsit 

protozou endèmic. Sarcocystis falcatula és un paràsit protozou que circula entre els 

opòssums de Virgínia (Didelphis virginiana) i diverses espècies d'ocells i, tot i que 

aparentment no és perjudicial per a les espècies d'aus autòctones, és letal per a les 

psitàcides. Tot i això, encara no s’han desenvolupat dosis efectives i encara cal avaluar 

un procediment de lliurament selectiu, de manera que només les cotorres de pit gris es 

vegin afectades per l’aplicació sobre el terreny d’aquest mètode de control (Avery et al. 

2002). A més, treballs més recents han trobat que algunes poblacions de la cotorra de pit 

gris poden ser resistents a aquest paràsit protozou (Newman et al. 2008). Per tant, 

s’hauria d’avaluar més el mètode, especialment quan s’utilitza en zones envaïdes on 

podria afectar espècies autòctones. 

 

Reducció de l’Èxit Reproductiu 

Eliminació de nius 

Una manera aparentment senzilla de reduir l’èxit de la cria de les cotorres de pit gris és 

eliminar els nius mentre es reprodueixen. Als Estats Units van estimar que el procés 

d’eliminació de nius de les estructures elèctriques costaria entre 415 i 1.500 dòlars per 

niu (Avery et al. 2008). A Barcelona, vam estimar que el cost mitjà era de 204 € per 

hora, amb un cost per cotorra de pit gris de 23 € (Taula 2). L’eficàcia va ser de 8,8 

cotorres de pit gris eliminades per hora (Taula 2). Tot i això, no es tracta d’ocells adults 

sinó de pollets, de manera que amb aquest mètode es redueix l’èxit reproductiu. Quan es 

modela el creixement de les 8.000 aus de la població de Barcelona en els 10 anys 

vinents, amb un esforç estàndard de 600 hores d’eliminació de nius a l’any, només 

aconseguim una taxa de decrement de la població de -0,20, amb una mida de la població 

de 1.075 ocells després de 10 anys (Taula 4). 

A més de ser bastant car, perquè requereix d’una grua i personal especialitzat, 

l'eliminació del niu té altres inconvenients. Les cotorres de pit gris són molt persistents a 
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l'hora de tornar a construir nius sobre els mateixos suports (Burger & Gochfeld 2009, 

Dawson-Pell et al. 2021). A Barcelona vàrem estimar que després de retirar els nius, el 

55% dels individus tornaven a fer el niu exactament al mateix arbre (Dawson-Pell et al. 

2021). A més, diversos treballs han demostrat que els nius retirats es reconstrueixen en 

poques setmanes (Bucher & Martin 1987, Monzón 1997, Avery et al. 2002, Avery & 

Shiels 2018), de vegades començant el primer dia després de la retirada (Burger & 

Gochfeld 2009). L’eliminació del niu també pot induir a la dispersió d’una part dels 

ocells per iniciar noves colònies de nidificació (Avery et al. 2002). A Barcelona hem 

vist que els ocells es dispersen una mitjana de 37 m, però alguns individus adults poden 

dispersar-se, després de que s’els tregui el niu, a distàncies de quasi 500 m (Dawson-

Pell et al. 2021).  

Un altre tema important és que atès que amb el pas del temps moltes cambres queden 

abandonades i estan buides, acabem dirigint un esforç important en l’eliminació de nius 

que no s’utilitzen. A Argentina, aproximadament el 70% dels nius no s'utilitzen 

(Eberhard 1998). A Barcelona, aquesta xifra és del 50%, ja que a la ciutat se hi realitzen 

podes regulars i els nius són més nous (Domènech et al. 2003). A causa d'aquests 

inconvenients, no creiem que aquest mètode de control sigui una bona opció per reduir 

la mida de la població de cotorres de pit gris. 

 

Eliminació d’ous, punxar  els ous i untat d’ous 

Eliminar ous o foradar-los és una altra manera de reduir l’èxit reproductiu. És millor 

punxar o greixar ous que treure’ls, perquè les cotorres continuen incubant-los i no 

comencen a pondre ous de reemplaçament. El mètode és, òbviament, més barat que 

treure nius i, segons les dades de Saragossa, pot costar uns 195 € per hora (19 € per ou 

retirat) (Taula 2). El mètode és una mica més eficaç que eliminar els nius, ja que permet 

"eliminar" uns 10,3 ous per hora. Quan es modela el destí de la població de Barcelona 

en els 10 anys que venen, amb un esforç estàndard de 600 hores de punxada ous a l’any, 

reduïm la taxa de creixement de la població a -0,21, però la mida de la població al cap 

de 10 anys encara és de 1.038 aus (Taula 4 i 6, Figura 6). Comparat amb el salabre, a la  

a la Figura 6 es pot veure com als deu anys d’accions de control, amb el salabre ja sols 

queden unes 100 cotorres mentre amb el punxat d’ous la població encara esta als 1000 

individus, un valor deu vegades més gran. A la Figura 7 es pot veure com als 15 anys, la 

població controlada amb salabre esta pràcticament eradicada, mentre que amb el punxat 

d’ous es necessitaran encara vint anys més per arribar a aquest valor, i la població 

encara no estaria eradicada. Si comparem el punxat d’ous amb el mètode de la carabina, 

les diferències són encara molt més significatives 

Aquest baix nivell d’eficàcia es va observar de fet a Saragossa, on del 2006 al 2014 es 

van foradar 10.500 ous sense cap reducció de la mida de la població (Figura 8) (Esteban 

2016). Un altre inconvenient del mètode és que es poden fer visites a nius abandonats 

(com en l’eliminació de nius) o en els quals encara no s’ha iniciat la posta d’ous, de 

manera que es perd molt d’esforç. Això el model no ho té en compte, i òbviament baixa 

l’eficiència del mètode. El període de temps durant el qual es pot punxar l’ou a les 

zones invasores dura aproximadament dos o tres mesos (la majoria de la posta d’ous es 

produeix durant el març, amb aproximadament un mes addicional per a la incubació), la 

qual cosa fa que la utilització d’aquest mètode sigui més complicada i menys eficient.  
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Figura 7. Ampliació d’escala de la figura 6, on es pot observar com als 15 anys, la població controlada 

amb salabre esta pràcticament eradicada, mentre que amb el punxat d’ous es necessitaran encara vint 

anys més per arribar a aquest valor, i la població encara no estarà eradicada (Taula 6). La simulació es 

va començar assumint una mida inicial de població de 8.000 individus i un esforç de control de 600 

hores a l'any. L'eix X mostra els anys projectats després de l'inici de la simulació. 

 

 

 

Figura 8. Variació de la mida de la població de cotorres de pit gris a Saragossa (cercles oberts) en 

relació amb el nombre d’ous que es punxen cada any (cercles sòlids). Dades d’Esteban (2016) i Esteban 

(com. pers.). 
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Els nostres models assumeixen que tots els nius tenen ous, que no és cert, i per tant, 

l’efectivitat real del mètode ha de ser necessàriament inferior a la documentada pel 

model. Succeeix a més que una part dels ous no són viables, amb la qual cosa es 

consumeixen recursos que no serveixen de res. 

Si a Barcelona, al 2015, amb una població de 5.000 ocells teníem unes 3.500 cambres 

estimades (1.750 [50%] de les quals estaven ocupades) (Pascual et al. 2015), al 2021 

podem estimar que hi deuen haver unes 5.600 cambres. En una població com aquesta, 

visitar tots els nius per foradar tots els ous requeriria en el primer any prop de 2300 

hores de treball (suposant que no cal tornar a visitar nius, cosa que seria completament 

poc realista). Això és evidentment un esforç enorme de treball que fa el mètode  

impracticable. A més, el model es col·lapsa a partir de les 600 h, indicant que pels 

diversos problemes esmentats, a partir d’aquest esforç no s’aconsegueix reduir la r i per 

tant el nombre d’anys per eradicar la població (Taula 6). Per tots aquests motius, no 

aconsellem aquest mètode per controlar les cotorres de pit gris. 

 

 

 

Taula 6. Variació de la taxa d’increment de la població (r) i de la mida de la població final després de 10 

anys de control per punxada d’ous en funció de diferents esforços de control (hores). Suposem una mida 

inicial de població de 8.000 individus i una posta de 5 ous per parella (Senar et al. 2019, Senar et al. 

2021a). També proporcionem el nombre d’anys previst per aconseguir l’eradicació (si és possible), el 

nombre d’ous que s’haurien de punxar durant el primer any i el percentatge d’ous i nius (i.e. cambres) 

que implica aquest nombre en relació amb el nombre total d’ous i nius a la població. 

 

 

Esforç 
punxar 
ous (h) 

r  

Mida de 
població 
final (10 

anys) 

Anys per 
eradicar 
població 

Ous 
foradats/ 

any 

Nius 
visitats/  
1er any 

% nius 
visitats 

0 0,09 19.366 - - - - 

100 0,03 11.017 - 1030 206 4 

200 -0,09 4.015 >50 2060 412 8 

300 -0,17 1.799 >50 3090 618 12 

400 -0,19 1.271 35 4120 824 16 

500 -0,20 1107 34 5150 1030 20 

600 -0,21 1038 44 6180 1236 23 

700 -0,21 998 33 7210 1442 27 

800 -0,21 993 32 8240 1648 31 

900 -0,21 983 32 9270 1854 35 

1000 -0,21 979 32 10300 2060 39 
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Anticoncepció 

Una altra manera de reduir l’èxit reproductiu és utilitzar anticonceptius. La Nicarbazina 

s’ha utilitzat com a possible anticonceptiu en el control de les poblacions de coloms, 

però encara que el mètode tingui efectivitat amb animals captius, que es veuen obligats 

a ingerir la dosi necessària per a tenir efecte (Avery et al. 2008a), el mètode no funciona 

amb animals lliures en els que no es pot controlar que s’ingereixi la dosi recomanada 

(Giunchi et al. 2007, Senar et al. 2021c). Donat que en cotorres pot ser encara molt més 

difícil que en els coloms que s’ingereixin les dosis recomenades, el mètode segur que no 

funcionaria per al control de les cotorres i el desaconsellem.  

DiazaCon ™, com a ingredient actiu, s’ha provat amb èxit, també en estudis en 

captivitat, per reduir l’èxit de la cria de cotorres de pit gris (Yoder et al. 2007). 

DiazaCon ™ és una eina anticonceptiva interessant, ja que només cal que sigui ingerida 

per les cotorres durant 5-10 dies perquè afecti a la seva fertilitat durant la temporada de 

reproducció (Yoder et al. 2007). En llibertat, DiazaCon es va probar a Florida, on va 

provocar una reducció de la mida de la niuada del 68% entre zones tractades i no 

tractades (1,3 vs. 4,2 ous per posta) (Avery et al. 2008b). Però encara que aquestes 

dades son interessants, el fet de que el fàrmac baixi la taxa reproductiva no es suficient 

per saber si aquest producte podria ser eficient en el control de la població, i per tant, 

s’hauria de modelar analitzant la dinàmica de la població tractada (Bomford & O'Brien 

1992). Això no ho podem fer ara per ara ja que no disposem de valors quantificats 

d’eficiència del mètode ni del seu cost. Malgrat això, i atès que l’anticoncepció és, des 

de la perspectiva de la dinàmica de poblacions i de l’eficàcia en el control d’aquestes 

molt similar a la punxada d’ous, creiem que el mètode no pot ser massa efectiu per a 

reduir la població de cotorres de Barcelona. A més, tal i com es discuteix posteriorment, 

aquests mètodes tenen un problema important d’implementació donada la petita àrea de 

deambulació de l’espècie.  

Un altre problema important es el seu possible efecte sobre les espècies autòctones no 

objectiu (Avery et al. 2008b, Burgio et al. 2014), a més de que DiazaCon ™ també es 

pot associar amb alguns efectes adversos a la salut i la mortalitat en les cotorres de pit 

gris (Yoder et al. 2007). I en qualsevol cas, el mètode no esta autoritzat com a mètode 

de control poblacional (Avery & Shiels 2018), amb la qual cosa no es pot utilitzar com a 

biocida. 

 

Factors Limitants 

Un mètode alternatiu per reduir o impedir la reproducció pot ser actuar sobre els factors 

ecològics que limiten el creixement de la població. Per exemple, aquest mètode s’ha 

utilitzat per controlar els coloms assilvestrats, on reduir el subministrament d’aliments 

educant el públic en general sobre el subministrament d’aliments i tancant els forats 

necessaris per construir els nius de coloms, ha permès importants reduccions de la mida 

de la població (Haag-Wackernagel 1993, Senar et al. 2017b, Haag-Wackernagel 1995, 

Stock & Haag-Wackernagel 2016, Giunchi et al. 2012). Com passa amb els coloms, els 

dos factors limitants més probables en les cotorres de pit gris són la disponibilitat 

d’arbres per fer niu i el menjar (Bruggers et al. 1998, Bull 1973, Rodríguez-Pastor et al. 

2012, Borray-Escalante et al. 2020). Tot i que l’eliminació d’arbres no és òbviament 
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una solució, s’ha suggerit que es seleccionin arbres específics en la planificació urbana 

(Romero et al. 2015) o que s’apliqui una poda selectiva d’arbres (Volpe and Aramburú 

2011) per reduir la disponibilitat de substrat de niu adequat. Malgrat tot, creiem que és 

bastant inviable. A més, les cotorres de pit gris mostren una gran flexibilitat quant als 

requisits de nidificació i es pot utilitzar qualsevol mena d’estructura, fins i tot artificial, 

per construir nius (Tayleur 2010). 

La limitació de la disponibilitat d’aliments pot ser més eficaç i practicable que 

l’eliminació dels llocs de nidificació. La dieta de les cotorres de pit gris és altament 

complementada amb aliments proporcionats per humans, ja sigui en menjadores als 

jardins (Hyman & Pruett-Jones 1995, Bull 1973, South & Pruett-Jones 2000, 

Neidermeyer & Hickey 1977, Burger & Gochfeld 2009) o per persones que 

proporcionen menjar directament, com pa o llavors (Weiserbs & Jacob 1999, Carrillo-

Ortiz 2009). Les anàlisis d’isòtops estables han demostrat que els aliments d'origen 

humà poden representar fins al 42% del total d'aliments ingerits per les cotorres a 

Barcelona (Borray-Escalante et al. 2020). De fet, l’abundància i distribució de cotorres 

de pit gris a la ciutat de Barcelona s’ha relacionat molt amb la presència de persones 

majors de 65 anys, que era aleshores el segment de la població que més acostumava a 

donar menjar als ocells (Rodríguez-Pastor et al. 2012). Com a conseqüència, pot ser 

molt important establir programes educatius per convèncer el públic que el control 

d’aquesta espècie exòtica és un problema de conservació d’alta prioritat i que no 

haurien d’alimentar aquestes aus (MacGregor-Fors et al. 2011, Rodríguez-Pastor et al. 

2012, Borray-Escalante et al. 2020). S'hauria de fer però un seguiment específic per 

avaluar si aquest enfocament té un efecte real sobre la mida de la població o si les aus 

alternativament traslladen la seva dieta a altres fonts d'aliment. 

 

Comprensió del Problema de la Decisió 
Un model de decisió requereix tres components: (1) una declaració quantitativa de 

l'objectiu, (2) delimitació d'alternatives de decisió i (3) un model que relaciona les 

alternatives o controls de decisió amb l'objectiu. A continuació, la nostra tasca 

consisteix a determinar la combinació de decisions que millor compleixen l'objectiu de 

reducció de la població, tenint en compte les limitacions biològiques i econòmiques 

(Conroy & Senar 2009). Hem desenvolupat un model de dinàmica de població que, 

tenint en compte els paràmetres biològics de la població i l’eficiència dels diferents 

mètodes, ens permet predir l’efecte que tindrien els diferents mètodes de control a la 

població. Ara analitzarem el cost econòmic dels diferents mètodes del model i 

determinarem el nivell d’esforç necessari per optimitzar el control. 

 

El Model d’Optimització en Presa de Decisions 

Per poder trobar combinacions quasi òptimes de mètodes de control per aconseguir les 

reduccions desitjades en abundància, i minimitzar els costos, hem utilitzat un 

enfocament de simulació-optimització (Williams et al. 2002, Conroy & Carroll 2009, 

Conroy et al. 2015). Hem calculat els costos monetaris de les combinacions mitjançant 
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una funció de cost que incorpora com a entrades el nombre d’hores d’esforç especificat 

per a cada control i els costos per hora especificats com a valor de paràmetre. Els costos 

totals es van sumant al llarg dels anys de control per a una combinació específica 

d’hores de control de cada tipus i anys de control. Hem seleccionat fins a cinc nivells de 

cada control i nombre d'anys de control, per a realitzar fins a 15.625 combinacions. Per 

a cada combinació, se simula el creixement de la població sota el règim de control i es 

calcula els costos totals per assolir el nivell de reducció especificat i es fa una mitjana 

d’aquests costos respecte de les simulacions replicades. Finalment, hem comparat els 

costos mitjans dels escenaris que assolien l'objectiu de reducció i hem seleccionat 

l'escenari com a "òptim" al que minimitzava el cost total. Hem codificat les funcions 

d'optimització i classificació mitjançant R v. 3.5.1, fent referència al model de 

simulació-control descrit anteriorment. La funció d'optimització s'executa des d'un codi 

R autònom, en lloc d'una interfície. El codi per executar l'optimització i diversos detalls 

sobre el model i el programa es pot trobar a Senar et al. (2021a). 

 

Resultats del Model de Decisió d’Optimització i la Necessitat d’un Pla de 

Gestió Integral 

Hem simulat models de població durant 10 anys assumint que això reflecteix una 

durada raonable per a un programa de control real, similar a l'enfocament de Pruett-

Jones et al. (2007) i Brook et al. (2003). Ens hem centrat en mètodes per als quals 

teníem estimacions d’eficiència i costos (Taula 2). L'anàlisi d'optimització proporciona 

el millor mètode (o combinació de mètodes) per controlar la població en un període de 

temps, proporcionant a més el cost estimat (Williams et al. 2002, Conroy & Carroll 

2009, Conroy et al. 2015). 

Les anàlisis demostren que per eliminar al 90% dels individus de l’actual població 

(8.000 individus) de cotorra de pit gris a Barcelona, el mètode òptim seria l’eliminació 

d’individus amb carabina (Taula 7). El model indica que amb aquesta aproximació 

s’haurien d’invertir unes 333 hores per any, durant 7 anys. El cost estimat de aquesta 

aproximació seria de uns 200.000 € (Taula 7). Per aconseguí la total eradicació, però, 

s’hauria d’arribar a les 450 hores per any d’esforç (taula 5).  

 

Taula 7. Resultats dels models d’optimització per trobar combinacions quasi òptimes de nivells de 

control amb els diferents mètodes disponibles per aconseguir l'eliminació de un 90% de la població de 

cotorra de pi gris a Barcelona, minimitzant els costos. Proporcionem dades assumint que la població 

actual de cotorres a Barcelona es de 8.000 exemplars.  

 

Població 
Inicial Anys 

Retirada 
Nius 

Punxat 
ous Salabre Trampes 

Xarxa 
abatible Carabina 

Estimació 
Cost Aproximació 

8000 7 0 0 0 0 0 333 196.037 Tots els models 

8000 10 0 0 500 0 0 0 480.000 Eliminem carabina 

          

 
 
 



 

 

 
 

30 

Si es vol tenir en compte que la utilització de la carabina pot tenir problemes legals i 

d’oposició social, la millor aproximació es la utilització de la captura d’individus al niu, 

a la nit, amb un salabre. Aquesta aproximació implicaria un esforç mínim de 500 hores 

per any, durant un mínim de deu anys, i tindria un cost d’eliminació d’individus d’uns 

480.000 € per poder arribar a eliminar el 90% de la població (Taula 7). Les dades 

d’esforç (taula 3) indiquen però que per eradicar a la població s’hauria de pujar l’esforç 

a 800 hores per any, ja que el romanent de població que queda sempre costa molt més 

de ser eliminat. El cost, evidentment seria més elevat, pujant a uns 720.000€, per be que 

es milloraria una mica el període per eradicar la població que podria passar a ser de 9 

anys. Aquí hem d’emfatitzar que el cost estimat de cada acció es refereix sols al cost de 

les accions de captura de les cotorres, i té un valor principalment comparatiu entre 

mètodes.  

Un punt a tenir però en compte, es que els últims individus de tota població invasora 

costen molt més de ser capturats (Grarock et al. 2014, Simberloff 2002, Cromarty et al. 

2002). En cotorres, l’experiència ens diu que es sobre l’ultim 10%. Es per això que 

presumiblement s’haurien de portar a terme en aquest moment, captures amb altres 

mètodes, com per exemple els tubs trampa a l’entrada dels nius per a capturar als últims 

individus (veure apartats anteriors). Alternativament, a moltes accions de control s’ha 

utilitzat la carabina per eliminar els últims individus de la població (Feare et al. 2017, 

Feare et al. 2021), però donada l’oposició ciutadana, aconsellem a Barcelona la 

utilització dels tubs trampa als nius. Això tindria un cost addicional, que per dificultats 

tècniques, encara no hem pogut quantificar. Aquest ultim 10% a més, tendeix a situar-se 

en àrees i punts més inaccessibles, per el que fa falta planificar be les accions per evitar 

dispersions i reubicacions no desitjades. En aquest sentit es aconsellable per exemple 

l’utilització de nius sentinella ubicats a zones de més fàcil access que serveixin 

d’embornalls de la població.  

Tot això vol dir que per tenir éxit, a part del nostre pla de viabilitat, fa falta un pla de 

gestió integral, que planifiqui en detall el programa de control. Aquest pla ha d’incloure 

una diagnosi inicial, cartografia, planificació i estratègia de les actuacions, preparació de 

les captures, i seguiment del pla (veure també més avall). Aquest pla, evidentment, s’ha 

de realitzar prèviament al control per garantir el seu bon desenvolupament. En aquest 

sentit, les estimacions econòmiques que hem fet sols es refereixen al cost de les captures 

i no inclouen el cost d’aquest pla de gestió.  

 

Discussió General 
 

Adequació del Model de Dinàmica de Poblacions 

De manera similar a altres espècies invasores, la utilitat dels models de població per 

predir els resultats i avaluar el cost-efectivitat de les estratègies de control està limitada 

per la manca d’informació demogràfica detallada, que limita el desenvolupament de 

models realistes (Govindarajulu et al. 2005). Això mateix va estar passant amb la 

cotorra de pit gris durant molts anys. Com que es creia que la cotorra de pit girs només 

feia intents de reproducció estacionals i que els juvenils del primer any no es 
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reproduïen, s’havia considerat que no tenia les característiques d’una plaga d’aus 

eficient  (Linz et al. 2015). Malgrat això, diferents treballs sobre el gran creixement 

demogràfic de les cotorres a les diferents zones envaïdes i els costos que això estava 

tenint (vegeu més amunt), han portat a considerar a la cotorra de pit gris com una 

espècie invasora que ens hauria de preocupar i molt (MacGregor-Fors et al. 2011, 

Postigo et al. 2019, Csurhes 2016, Kumschick & Nentwig 2010, Menchetti & Mori 

2014). Els models anteriors de dinàmica de poblacions aplicat a les poblacions de 

cotorra de pit gris als Estats Units no s’ajustaven a les dades de creixement de la 

població, ja que semblava créixer més ràpidament del previst segons les dades de la 

història de vida obtingudes per a l’espècie a Argentina (Pruett-Jones et al. 2007). 

Clarament, el problema era que faltava informació demogràfica precisa de les zones 

envaïdes. Dades detallades de Barcelona han demostrat que les cotorres de pit gris de fet 

tenen una alta capacitat de reproducció (Senar et al. 2019), i el nostre model que incloïa 

aquests paràmetres ha tingut un gran èxit a l’hora de descriure el creixement demogràfic 

de les cotorres de pit gris a Barcelona en els darrers 30 anys. Això ens ha permès 

modelar amb precisió diferents escenaris de control. Ara discutim breument aquests 

escenaris. 

 

 

Anàlisi dels Diferents Escenaris de Control 

S’ha suggerit que, en general, la gestió letal de les poblacions d’aus granívores presenta 

deficiències, com ara una baixa rendibilitat, una logística complicada, una resistència 

pública i possibles riscos ambientals, especialment per a aus no objectius (Linz et al. 

2015). Malgrat l’eliminació de més de 60.000 lloros australians mitjançant la captura, 

no es va observar cap reducció a escala regional del nombre de lloros ni l’extensió dels 

danys a les zones del sud-oest d’Austràlia Occidental (Morgan & McNeely 2000). Això 

va conduir a la visió que l'esforç probablement necessari per reduir el creixement de la 

població de cotorres de pit gris probablement no era pràctic (Pruett-Jones et al. 2007). 

Aquesta conclusió però, com hem comentat, era deguda al desconeixement que es tenia 

aleshores de la dinàmica de poblacions de les cotorres en les zones invaïdes i a que els 

models utilitzats tenien en compte uns valors que eren erronis (Senar et al. 2021a). Les 

dades actuals demostren que el control de les poblacions de cotorres es perfectament 

factible. L’èxit dels programes duts a terme pel Servei de Pesca i Vida Silvestre dels 

Estats Units (USFWS), l’Ajuntament de Saragossa i el Govern Balear indica que 

l’espècie es pot controlar eficaçment mitjançant l’eradicació d’aus a les seves colònies 

(van Bael & Pruett-Jones 1996, Conroy & Senar 2009, Esteban 2016, Postigo et al. 

2019, Neidermeyer & Hickey 1977). El nostre treball de modelatge dona suport a 

aquesta visió, i va en línia en la nova visió que l’eradicació d’espècies vertebrades 

invasores és possible i altament avantatjosa (Parkes & Panetta 2009). 

Un cop establert que el control d’aquestes poblacions és necessari i possible, l’objectiu 

ara hauria de ser determinar el millor mètode per aconseguir aquest control. Des d’un 

punt de vista social, els agricultors generalment prefereixen el control reproductiu i letal 

de les cotorres de pit gris (Canavelli et al. 2013). No obstant això, a les zones urbanes, 

la gestió pot trobar oposició per part del públic i, per tant, s’ha de tenir en compte 

(Crowley et al. 2018, Crowley 2021). Tanmateix, des del punt de vista tècnic, els 
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resultats són molt clars: tant el nostre enfocament de modelatge actual com els treballs 

anteriors donen suport a la visió que el sacrifici d’ocells adults és el mètode més eficient 

(Conroy & Senar 2009, Pruett-Jones et al. 2007). Ara analitzarem els resultats clau des 

de un punt de vista global, tenint en compte avantatges i desavantatges. 

 

Dos estratègies de control segons quí es desplaça 

A l’hora de controlar a una espècie, hi ha dos estratègies generals possibles: i). o be es 

l’animal el que s’ha de desplaçar per accedir al mètode de control, ii). o be es el gestor 

que s’ha de desplaçar per a trobar al animal que s’ha de controlar. En el cas de la 

captura amb trampes, o de l’utilització de anticonceptius o de verí, es l’animal el que es 

mou fins a trobar-se la trampa o trobar l’esquer. En el cas de accions de control amb 

carabina, salabre, trampes al niu o en el punxat d’ous, es el gestor de fauna el que es 

desplaça fins a trobar l’animal a controlar.  

El que determina quina d’aquestes estratègies es millor, es la mobilitat i àrea de 

deambulació de la especie sota control (Senar et al. 2021b). El primer grup de mètodes, 

com trampes o anticonceptius tenen moltes complicacions d’implementació quan l'àrea 

de deambulació de l'espècie a controlar és petita, perquè el nombre de trampes o 

menjadores que s'utilitzaran augmenta de manera inversa amb la mida del territori de 

l'espècie controlada (Adams et al. 2014, Norbury et al. 1998, Bengsen et al. 2012). En 

el cas de la cotorra de pit gris, la reduïda àrea de demabulació que té en les zones 

invaïdes (Senar et al. 2021b) fa que els costos de posar trampes o menjadores amb 

anticonceptius suficients per cobrir tota l'àrea urbana d'una ciutat com Barcelona siguin 

prohibitius, la qual cosa desaconsella el seu ús. Per tant, en aquest cas, són necessaris 

els mètodes alternatius en què és el gestor i l'operació de control la que es mou per 

localitzar a les cotorres, com son el cas de les accions de control amb salabre, carabina, 

trampes al niu o punxat d’ous.  

 

Mancances dels mètodes de reducció de la fertilitat 

El èxit reproductiu de la cotorra de pit gris es pot reduir destruint ous, proporcionant 

quimio-esterilitzants o destruint nius (Pruett-Jones et al. 2007). Tanmateix, tant els 

nostres models com els publicats anteriorment mostren clarament que cap d’aquests 

enfocaments aconsegueix l’extinció de la població de cotorres en un període de temps 

raonable (Pruett-Jones et al. 2007, Conroy & Senar 2009, Senar et al. 2021a). A més, 

les operacions de control d’ous o l’eliminació de nius poden ser difícils a causa de l’alt 

sincronisme en la fenologia reproductora de l’espècie i la necessitat d’aplicar control 

durant les darreres dues setmanes del període de reproducció, per optimitzar l’esforç i 

reduir el temps que queda a les cotorres per a la re-reproducció (Conroy & Senar 2009). 

Tots aquests inconvenients s’han de sumar a les evidències amb altres espècies de 

vertebrats, on la revisió feta per Bomford (1990) va posar de manifest que no existeix 

cap cas ben documentat on es demostri que els mètodes de contracepció realment 

funcionin (veure també Fryxell et al. (2014)). En general, els mètodes que redueixen la 

fertilitat poden ser efectius quan la taxa de supervivència de l’espècie diana és baixa i 
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quan la taxa reproductora es alta, com és per exemple el cas dels ratolins (Fagerstone et 

al. 2010, Fagerstone et al. 2002). Les cotorres no compleixen cap d’aquests dos criteris, 

ja que tenen una alta taxa de supervivència (80%, amb longevitats de 13 anys) (Conroy 

& Senar 2009), i la taxa reproductiva de tres polls per parella (Senar et al. 2019) és 

força moderada, comparada amb les 8-12 cries d’un ratolí, a més de que aquests 

rosegadors poden fer entre 4 i 8 camades l’any comparada amb 1 o 2 de les cotorres. Per 

tant, i malgrat puguin semblar interessants pel públic, els mètodes de reducció de la 

fertilitat en espècies que no són de curta vida i no tenen una alta taxa reproductora, estan 

totalment desaconsellats per els gestors de fauna (Fryxell et al. 2014, Fagerstone et al. 

2010, Fagerstone et al. 2002). A part d’aquestes consideracions tècniques, els nostres 

models d’optimalitat posen de manifest que aquests mètodes no serien efectius per a 

reduir la població de cotorra de pit gris a Barcelona. És per tot això que pensem que 

reduir el reclutament i la cria seria car i poc efectiu, i per tant, no és una bona estratègia, 

de manera que ho desaconsellem totalment en el control de cotorres. 

 

Efectivitat de la disminució de les taxes de supervivència 

Treballs anteriors han demostrat que la disminució més ràpida del creixement de la 

població es pot aconseguir concentrant-se en la disminució de les taxes de supervivència 

(Conroy & Senar 2009, Ellis & Elphick 2007). Això també està en línia amb treballs 

més generals de modelatge que han demostrat que l´aproximació de eliminar individus 

condueix a una reducció de la densitat molt més ràpida que els mètodes que impedeixen 

la reproducció (Barlow et al. 1997, Ellis & Elphick 2007). Els nostres nous models 

subratllen que, en general, la carabina és el mètode més eficaç i rendible per eliminar les 

poblacions de cotorres de pit gris. Com s’ha dit anteriorment, tots els casos d’eradicació 

amb èxit de les poblacions de cotorres de pit gris han utilitzat aquest mètode (Postigo et 

al. 2019). El mètode ha estat utilitzat amb èxit també en altres espècies (Suleiman & 

Taleb 2010, Phillips et al. 2012, Feare et al. 2021). Afegir que segons el Centre for 

Invasive Species Solutions d’Australia, si es duu a terme correctament, de forma que 

l’animal mort de forma instantània, el tir podria ser considerat com un mètode que no fa 

patir als animals (Sharp 2012).  

Malgrat que el mètode més efectiu i barat és l’eliminació d’individus adults amb 

carabina, entenem que aquesta aproximació a Barcelona ciutat pot ser problemàtica tant 

desde un punt de vista legal com des d’un punt de vista social. Per tant, hem valorat 

quina podria ser l’alternativa si eliminem la carabina com a possibilitat. Clarament ens 

surt que el mètode més òptim es la utilització de salabres per a la captura d’adults al niu 

durant la nit. Aquest mètode es ideal per una espècie com la cotorra de pit gris, ja que 

utilitza els nius al llarg de tot l’any per a dormir, el que obre molt la finestra temporal 

per a realitzar captures. A més, es una espècie que quan se la molesta al niu, el que fa es 

sortir volant del niu, amb la qual cosa pot ser fàcilment capturada amb un salabre. Per 

tot això, aconsellem el mètode del salabre com la millor aproximació per al control de 

les cotorres, si no es vol utilitzar la carabina. 
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Condicions per a una eradicació exitosa 

Tots els estudis sobre control d’espècies invasores exòtiques conclouen que l’eradicació 

es molt millor estratègia que el control de la població fins a un nombre determinat 

d’individus. L’eradicació es l’única estratègia sostenible per evitar els danys que causen 

aquestes espècies, ja que si les poblacions no s’eliminen en la seva totalitat, 

s’expandeixin ràpidament després del cessament del control (Conroy & Senar 2009, 

Veitch & Clout 2002, Feare et al. 2017, Feare et al. 2021, Bomford & O'Brien 1995, 

Rainbolt & Coblentz 1997, Parkes & Panetta 2009). Com a conseqüència, l’eradicació 

és una estratègia millor que simplement controlar les poblacions fins a una mida mínima 

determinada.  

Per a que una eradicació tingui èxit, s’han de complir però una sèrie de premisses. Per 

una banda premisses relacionades amb la biologia de l’espècie, i per l’altre, premisses 

relacionades amb l’estrategia de control. Desde el punt de vista biològic, la primera 

premissa que s’ha de complir es que l’espècie ha de ser fàcilment detectable, de forma 

que es pugui incidir sobre totes les subpoblacions (Bomford & O'Brien 1995). Aquest és 

el cas de la cotorra de pit gris, que apart de ser molt sorollosa, construeix uns nius molt 

conspicus, sobre els que es poden portar a terme les accions de control (Domènech & 

Senar 2006).   

La segona condició és que l’espècie diana tingui una baixa distància de dispersió i que 

les seves àrees de deambulació no siguin massa grans (Bomford & O'Brien 1995, 

Rainbolt & Coblentz 1997). Aquest és també el cas de la cotorra argentina a Barcelona, 

amb una mitjana de dispersió natal de 158 m (rang 01.795 m) (Dawson-Pell et al. 

2021), i un àrea de deambulació mitjana de 14 ha (rang 2-67 ha) (Senar et al. 2021b).  

Respecte a l’estràtegia de control, aquesta ha d’estar en primer lloc adequadament 

planificada. S’ha de conèixer en detall la distribució de l’espècie objectiu, i portar un 

seguiment detallat de les accions de control i la seva eficiència. En el cas de la cotorra 

de pit gris, l’últim cens a Barcelona va ser al 2015 (Pascual et al. 2015), i 

necessàriament s’hauria d’actualitzar. Dins d’aquesta planificació, s’ha de tenir en 

compte que per aconseguir un esforç d’eliminació òptim s’hauria de assignar la major 

part de l’eliminació d’individus al període on les accions son més efectives, tant des de 

el punt de vista de nombre de captures com d’incidència del control sobre la població 

(Feare et al. 2021). En el cas de la cotorra de pit gris, els esforços de control son més 

òptims si es concentren en el període hivernal i prereproductor, quan el reclutament 

reproductiu és mínim (Conroy & Senar 2009), tot i que des d’un punt de vista pràctic, 

eradicar els individus en els períodes en què estan més vinculats als seus nius, com quan 

crien, pot ser també eficient. Per tant, per tenir èxit en el control de la població de 

cotorra de pit gris a Barcelona, s’ha d’elaborar un pla de gestió integral de l’espècie que 

tingui en compte tots els paràmetres esmentats al llarg de la memòria.  

En segon lloc, l’esforç de control ha de ser prou intens com per compensar l’entrada 

d’individus a la població per natalitat natural (Veitch & Clout 2002, Parkes & Panetta 

2009), o per processos compensatoris en els que la supervivència i l’èxit reproductor 

poden augmentar a mesura que es redueix la densitat d’aus (Brook et al. 2003, Fryxell 

et al. 2014, Bomford & O'Brien 1995). Això implica que per tenir èxit en el control de 

l’espècie els esforços de control han de ser sostinguts en el temps i s’ha de portar el 

control fins al final (Feare et al. 2021). En aquest sentit, les dades de modelització per a 
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la cotorra de pit gris suggereixen que, per tenir èxit en la eradicació, els esforços de 

control haurien d'eliminar cada any més del 20% de la població. Això està en línia amb 

el treball sobre coloms assilvestrats (Kautz & Malecki 1990), els corbs domèstics 

(Brook et al. 2003) i els cignes (Ellis & Elphick 2007). El mètode de control amb 

salabre proposat pot perfectament arribar a aquest llindar, tal i com han demostrat les 

modelitzacions realitzades. 

La tercera condició és que els programes d’eradicació, per ser efectius, haurien de 

coordinar-se entre les autoritats locals adjacents, per evitar la migració de les localitats 

no eradicades a les eradicades (Bomford & O'Brien 1995). Els intents d’eradicació a 

gran escala de corbs domèstics a Aden, Iemen, a finals dels anys vuitanta, en què es van 

sacrificar més de 240.000 aus durant un període de dos anys, no van tenir èxit a causa 

de la manca d’esforços comparables a les ciutats i zones veïnes des d’on van emigrar els 

individus que van substituir ràpidament als individus eliminats (Jennings 1992, 

Bomford & O'Brien 1995). Això vol dir que per tenir ple èxit, Barcelona s’hauria de 

coordinar amb els municipis del voltant, ja que si no la immigració d’individus de les 

zones del voltant anirien nodrint a la població de Barcelona. En el cas de la cotorra, pot 

ajudar força que tal i com hem vist, la seva distància de dispersió es força petita. De 

totes maneres, però, hem d’insistir que si no es fa control a les zones del voltant de 

Barcelona, els esforços s’aniran esvaint i no s’aconseguirà la eradicació. 

La quarta i última condició estratègica es que s’ha de mantenir la vigilància i la 

capacitat d’acció immediata per allunyar qualsevol nova aparició de l’espècie diana 

(Feare et al. 2021). Això vol dir que l’Ajuntament de Barcelona hauria d’estar atent a 

qualsevol dada que indiqui l’aparició de nous individus de cotorra de pit gris, i que 

hauria d’estar preparat per actuar en qualsevol d’aquests casos.  

Des de el punt de vista biològic i estratègic, la cotorra de pit gris compleix o pot complir 

per tant, totes les condicions per una eradicació exitosa. Però aquí hem de recordar que, 

suposant que s'accepta aquest pla de viabilitat i es finança l'operació, es requereix 

addicionalment un pla operatiu de gestió integral detallat que descrigui quan, com i qui 

realitzarà les operacions d'eradicació, i incloure com es mesuraran els resultats i les 

conseqüències de l’operació (Parkes & Panetta 2009). Finalment hem d’enfatitzar que 

l’Administració s’ha de sentir compromesa amb el pla de gestió que s’acordi, ja que 

sense aquest compromís, qualsevol acció es podria veure abocada al fracàs. 

 

Conclusió Final 
 
Davant de les espècies exòtiques invasores, quan més es trigui a donar una resposta, 

més difícil i més cara serà l’acció de control, a més de que els danys seran molt més 

grans i s’hauran d’eliminar molts més individus (Simberloff 2003, Chapman et al. 2007, 

Bomford & O'Brien 1995, Veitch & Clout 2002). La cotorra de pit gris és clarament una 

d’aquestes espècies. Atesa la taxa d’augment i difusió de la cotorra de pit gris a la ciutat 

de Barcelona i voltants, els danys que ja causa i la designació de la espècie com 

invasora exòtica en el Real Decreto 630/2013, les consideracions socials no haurien de 

ser impediment per a que els organismes governamentals s’esforcin per controlar 
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l'espècie (Conroy & Senar 2009, Senar et al. 2021a, Postigo et al. 2019, Simberloff 

2013). D’entre els diferents mètodes de control analitzats, l’eliminació d’individus 

adults amb carabina es sens dubte el mètode més eficaç i el més barat. Si tenim però en 

consideració els aspectes d’acceptació social, el següent mètode de control més eficient 

es la utilització d’un salabre per a la captura dels adults al niu a la nit. Donat que l’últim 

10% de la població es força més difícil d’eliminar, s’haurien aleshores d’implementar 

altres mètodes com per exemple la utilització de trampes embut a l’entrada del niu que 

es tanquen de forma automàtica a la nit, que es més car però més efectiu. Els mètodes 

de reducció de la fertilitat, com anticonceptius o el punxat d’ous, malgrat estar molt ben 

vistos pel públic, tenen comparativament molt baixa efectivitat, essent una pèrdua de 

diners i temps en una espècie com la cotorra, i per tant els desaconsellem. Com a 

conclusió final podríem dir que el control de la població de cotorres de pit gris de 

Barcelona es possible, i que, si es comences ara, en uns 10 anys la població podria ser 

eliminada. Si no es fa res, cada vegada hauran més danys i qualsevol acció de control 

serà més difícil i més cara. Com va dir Usher (1989): “Els científics han desenvolupat 

els mètodes; el que cal ara és voluntat política per utilitzar-los”.  
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