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1. INTRODUCCIÓ 

 
En nombroses ocasions trobem espècies animals associades a les diferents activitats 
humanes. La presència de diverses espècies de fauna en ciutats, pobles, urbanitzacions, 
masies o granges és comú arreu del món. Algunes d’aquestes espècies van ser 
domesticades per al propi benefici de les persones, com per exemple els gossos, el bestiar o 
els coloms. A més d’espècies domesticades, també han existit altres espècies antropòfiles 
que han sabut conviure amb els humans, sovint traient-ne un profit. Un dels grups faunístics 
més comú és el dels mamífers (gats, gossos, etc.) però també destaca de manera molt 
important el dels ocells.  
 
Dins aquest grup animal trobem multitud d’espècies, moltes de les quals estan força 
acostumades a l’activitat humana de la que sovint treuen profit, ja sigui per exemple perquè 
en els hàbitats humans troben lloc de nidificació, refugi o recursos alimentaris. De vegades 
aquest profit és mutu, tot i que difícil d’observar i quantificar. Els coloms poden netejar les 
restes de menjar del terra, les mallarengues (Parus sp.) mengen insectes que poden ser 
plagues per a alguns arbres de la ciutat, els falciots (Apus apus) s’alimenten d’insectes com 
mosquits, molt molestos en general per a la gent, o fins i tot alguns ocells dels jardins o 
parcs urbans poden millorar la percepció de l’ambient acústic de la ciutat amb els seus 
cants, com per exemple la merla (Turdus merula), el pit-roig (Erithacus rubecula) o els 
mateixos pardals (Passer domesticus). Malgrat tot algunes de les espècies d’ocells que 
conviuen amb les persones poden generar diferents tipus de molèsties. Una de les molèsties 
pot ser la deposició d’excrements, ja sigui sobre el mobiliari urbà on solen posar-se els 
ocells (per exemple estàtues o fanals), sobre el terra o bé sobre els vianants. Altres 
molèsties poden ser el soroll que moltes espècies d’ocells fan, com és el cas dels estornells 
(Sturnus sp.) quan es concentren en llocs de joca o de la cotorreta de pit gris (Myiopsitta 
monachus) que és molt sorollosa i estrident.  
 
En moltes ocasions la presència d’aquestes espècies a les ciutats està causada per la 
pròpia activitat humana, que en alguns casos pot ser descontrolada. Per exemple, les 
poblacions de gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) han augmentat 
considerablement com a conseqüència de l’increment de residus orgànics presents als 
abocadors, els coloms són cada vegada més abundants a les ciutats  a causa de 
l’alimentació extra que reben per part d’algunes persones o algunes espècies han colonitzat 
els ambients antròpics com a conseqüència de l’alliberament incontrolat o l’escapament 
d’espècies no autòctones com la cotorreta de pit gris. Aquestes circumstàncies, juntament 
amb altres com poden ser la facilitat de trobar llocs on niar (cavitats als edificis, arbres, etc.) 
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o la falta de depredadors naturals fan de les nostres ciutats llocs idonis perquè algunes 
espècies d’ocells es facin molt abundants.  
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2. OBJECTIUS  

 
El principal objectiu del present estudi és definir les espècies d’ocells presents a la ciutat de 
Mataró, la seva abundància, la seva distribució i la seva fenologia. A més, es determinarà si 
aquestes espècies són conflictives i si generen o poden arribar a generar molèsties a la 
ciutadania o al mobiliari urbà, quin tipus de molèsties generen i on les generen. A més 
s’indicaran les causes de la seva abundància i quins paràmetres sòn els que més influeixen 
en els seus efectius (fonts d’alimentació, llocs on fer el niu, depredadors potencials, etc.). 
Aquesta informació serà bàsica abans de poder definir qualsevol mena d’actuació o mesura 
de gestió sobre aquestes espècies. 
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3. METODOLOGIA  

 
Per estimar el nombre d’individus d’una espècie determinada d’ocell s’hauria de poder 
comptabilitzar la totalitat d’individus d’aquesta espècie i així en podríem determinar la 
població total. En els estudis de fauna aquesta metodologia és gairebé sempre impossible 
d’aplicar per la dificultat de censar la totalitat d’individus. Molts d’aquests no s’arriben a 
detectar mai i altres es poden observar diverses vegades sense que sapiguem si són els 
mateixos que ja havíem censat anteriorment. A més, poder cobrir la totalitat de la superfície 
a censar requereix de molt de temps i esforç. És per això que sovint s’opta per fer un 
mostreig aleatori i després extrapolar els resultats a la totalitat de la superfície, en en aquest 
cas seria la ciutat de Mataró. Tot i això, s’han de tenir en compte unes premises prèvies, la 
principal de les quals és que no tota la superfície de la ciutat es homogènia i per tant la 
distribució dels ocells tampoc ho serà. Així, per tal de definir les espècies presents i la seva 
abundància s’han de definir i categoritzar els diferents hàbitats urbans presents a la zona 
d’estudi. D’aquesta manera es podran detectar totes les espècies i  les seves abundàncies 
segons l’hàbitat i extrapolar després les dades a la totalitat de la ciutat.  
 
Una vegada s’han definit les unitats de cens, s’ha de definir el període de cens, ja que els 
ocells tampoc es distribueixen de manera homogènia al llarg de l’any, ni tampoc la seva 
activitat és constant al llarg del dia, de manera que la seva detectabilitat és variable segons 
l’hora del dia.  
 

3.1 Descripció dels diferents hàbitats urbans 

Per definir els diferents hàbitats urbans de Mataró s’han considerat diverses característiques 
urbanístiques i de tipologia dels edificis, presència de zones verdes (parcs i jardins) i el 
contacte més o menys directe respecte els hàbitats naturals que envolten la ciutat (mar, 
muntanya, camps de conreu i rieres). D’aquesta manera s’han considerat cinc tipus d’hàbitat 
urbà:  
 

 Barris perifèrics (a les afores de la ciutat en contacte amb rieres o camps de conreu) 
 Barri antic (centre històric) 
 Barris nous 
 Barris verds (zones urbanes amb una superfície important de parcs i jardins) 
 Barris litorals (amb passeig marítim, platges i mar) 
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La ciutat s’ha dividit en quadrícules que han estat assignades a alguna d’aquests 5 
tipologies.  
 

 
Figura 1. Zona perifèrica de polígons industrials en contacte amb la Riera d’Argentona  
Fotografia: Juan Bécares 
 

Els barris perifèrics són els que es troben a les afores de Mataró i que tot i que tenen 
superfície urbana, també tenen zones de camps de conreu o polígons industrials o rieres 
entre d’altres. Aquestes zones solen estar habitades per espècies d’ocells diferents a les 
que es poden trobar al centre de les ciutats, que en molts casos no estan tan lligats a 
l’activitat humana. Tot i això moltes de les espècies comunes a la ciutat poden aprofitar 
aquests emplaçaments com a lloc d’alimentació, com seria el cas dels estornells per 
exemple. A la Figura 1. es pot observar la riera de d’Argentona en contacte amb una zona 
de polígons industrials. 
 
La zona definida com a barri antic es correspon bàsicament amb el centre històric de 
Mataró. Es caracteritza principalment per tenir carrers estrets i edificis més aviat baixos. 
Molts d’aquests edificis o cases presenten nombrosos forats o cavitats que els coloms, 
pardals o falciots, entre d’altres, solen aprofitar per niar (Figura 2). També solen presentar 
patis interiors petits, de vegades amb força vegetació, i on es troben en moltes ocasions 
arbres, molt utilitzats per les tórtores turques per niar.  
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Figura 2. Típiques cavitats on els coloms aprofiten per criar en la zona del centre històric. En la imatge 
s’observen dos coloms i dues cavitats, una de les quals està tapada amb una malla per evitar l’accés a l’interior.  
Fotografia: Juan Bécares 

 
Els barris nous solen estar caracteritzats per la presència d’edificis de més alçada 
(generalment de més de cinc pisos) i per presentar carrers amples, moltes vegades amb 
arbres (Figura 3). En aquests casos no és tan comú la presència de patis interiors, i en el 
cas d’existir, solen ser grans però amb molt poca vegetació. Aquests edificis presenten 
moltes menys cavitats, però tot i això existeixen petits racons o baldes on algunes espècies 
aprofiten per fer el niu.  
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Figura 3. Barri nou. Barri amb carrers amples i edificis alts  
Fotografia: Juan Bécares 

 
Les zones definides com a barris verds són les que presenten una bona part de la seva 
superfície amb parcs o jardins (Figura 4). Aquestes zones presenten arbres de diferents 
mides que són aprofitats per moltes espècies d’ocells per fer el niu. Algunes de les espècies 
que crien en aquests arbres també ho poden fer en edificis, però moltes d’elles són 
exclusives de zones verdes. Aquests és el cas de les mallarengues o les garses (Pica pica) 
per exemple. Aquestes zones verdes amb arbres i matolls també poden servir de refugi a 
moltes de les espècies migradores que poden aprofitar aquests llocs per aturar-se a 
descansar en les seves rutes migratòries, o bé ser el lloc on hivernen algunes espècies molt 
comunes a Mataró com el pit-roig (Erithacus rubecula), la cotxa fumada (Phoenicurus 
ochruros) o el mosquiter comú (Phylloscopus collybita).  
 
Les zones litorals són aquelles en les que al menys una part de la seva superfície és de mar, 
platja, passeig marítim o port (Figura 5). El fet de trobar-se al costat d’un hàbitat natural 
totalment diferent fa que existeixi un contacte molt directe amb espècies d’ocells marins com 
són el gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis), la gavina riallera (Larus 
ridibundus) o el corb marí (Phalacrocorax carbo). Algunes d’aquestes espècies poden fer 
incursions a la ciutat mentre que d’altres són exclusives del medi aquàtic i mai entren a la 
ciutat.  
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Figura 4. Parc Central de Mataró. Exemple de barri amb elevada presència de zona verda 
Fotografia: Juan Bécares 

 

 
Figura 5. Zona litoral. Quadrícula amb presència de mar, passeig marítim i zones residencials properes. 
Fotografia: Juan Bécares 
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3.2 Períodes i metodologia de cens  

Els censos d’ocells a Mataró s’han realitzat en dues èpoques diferents de l’any (hivern i 
primavera/estiu), de manera que s’han pogut detectar tant els ocells hivernants com els 
reproductors. D’aquesta manera s’han pogut conèixer les abundàncies relatives de les 
diferents espècies al llarg de l’any. Els censos de primavera han estat adaptats segons els 
resultats obtinguts a l’hivern, ja que algunes de les espècies que poden generar molèsties 
són sedentàries i, com s’indica més endavant, es censen de manera més precisa durant els 
mesos més freds. 
 
La metodologia de cens ha estat diferent depenent de les espècies a censar i de l’època de 
l’any en que s’han efectuat els censos. D’aquesta manera s’han dut a terme tres tipus 
diferents de cens mitjançant: quadrícules de cens, transectes lineals i observacions des de 
punts fixes. En la Taula 1 es resumeixen les dates de cens segons el tipus de mostreig i el 
lloc censat. 
 
 
Taula 1. Dates de cens,  tipus de mostreig i zona 

Transectes lineals 
Data  

Quadrícules 
de cens 

 Ciutat i parcs (primavera) Parcs (hivern) 

Observacions 
punts fixes 

(Joques) 

     

18/01/06 21, 23, 30, 31, 39 - - - 

19/01/06 13, 33, 41, 45 - Parc central i Can Boada  - 

23/01/06 3, 17, 35 - Parc de Cerdanyola i Rafael Alberti Punt 1 

24/01/06 11, 29, 37, 42 - - - 

16/02/06 - - - Punt 2 

13/05/06 - Transecte 1 - - 

20/05/06 - Transecte 2 - - 

23/07/06 - - - Pl. Sta. Anna 

01/08/06 - - - Punt 1 

 
 
 Quadrícules de cens 

 
Corresponen a censos d’hivern. La metodologia de cens que s’ha utilitzat ha estat un 
mostreig estratificat mitjançant quadrícules d’aproximadament 500 metres de costat en les 
quals s’efectuen diversos recorreguts lineals per inventariar la fauna ornítica present en la 
totalitat de la quadrícula, tant la que genera molèsties com la que no ho fa. Per definir les 
unitats de mostreig, s’han fet servir les quadrícules del plànol urbà de Mataró de 2003 
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(Ajuntament de Mataró, 2003). Aquestes quadrícules són d’aproximadament 25 ha (500x500 
metres) i l’àrea que cobreix pràcticament la totalitat de la superfície de la ciutat està formada 
per 45 quadrícules (Figura 6). Aquestes quadrícules han estat censades per complet, és a 
dir s’han recorregut tots els carrers d’aquella quadrícula a una velocitat constant 
d’aproximadament 4 km/h. Això suposa que la longitud de carrers recorreguts pot ser 
diferent a cada quadrícula i, per tant, els valors obtinguts sobre nombre d’ocells no són 
directament comparables entre quadrícules, però corresponen a un transecte intensiu que 
mostreja tota la quadrícula i permet obtenir valors absoluts (corregits segons detectabilitat de 
les espècies, com es veurà més endavant).   
 
Com hem comentat anteriorment s’ha decidit classificar les diferents quadrícules en cinc 
categories o tipus. D’aquesta manera es pot realitzar una anàlisi més acurada, ja que les 
necessitats d’hàbitat urbà són variables segons les espècies d’ocells (edificis amb cavitats 
per fer el niu, parcs i jardins amb arbres on fer el niu o trobar aliment, etc.). Del total de les 
45 quadrícules (Figura 6), 8 s’han considerat com de les afores de la ciutat; 2, amb tipologia 
de barri antic; 22, amb tipologia de barri nou; 5 han estat considerades com a zones urbanes 
amb una superfície important de parcs i jardins; i 8, quadrícules litorals (amb passeig 
marítim, platges i mar). 
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Figura 6. Tipologia de les quadrícules definides segons l’hàbitat urbà 

 
D’aquestes 45 quadrícules n’han estat censades 16, és a dir aproximadament un terç de la 
superfície urbana de Mataró (Figura 7, Taula 1), que correspon a unes 400 ha. Aquestes 
quadrícules mostrejades han estat escollides a l’atzar, però de manera que tots els hàbitats 
urbans quedessin representats, és a dir, totes les tipologies d’edificis i urbanes i els 
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possibles hàbitats (centre històric, Rocafonda, Eixample, Pla d’en Boet, passeig Marítim, 
parcs i jardins, rieres, etc.).  
 

 
Figura 7. Quadricules de cens estudiades. 
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D’aquesta manera trobem que s’han censat 3 quadricules de les afores, 2 del centre històric 
(barri antic), 6 de barris nous, 1 de zones verdes i 4 situades al passeig marítim.  
 
Per tal de censar de manera correcta una de les espècies més conflictives, el colom 
(Columba livia var. domestica), els censos s’han adaptat als requeriments específics 
d’aquesta espècie. Així, les quadrícules de cens s’han mostrejat durant el mes de gener, 
època de l’any en què es dóna el mínim d’activitat reproductora dels coloms (Uribe et al. 
1985 & Senar et al. 1991) i per tant en què aquests són més visibles. Aquesta metodologia 
de mostreig estratificat ja ha estat aplicada a la ciutat de Barcelona per censar coloms 
(Senar et al. 1991). Els transectes s’han realitzat entre dues hores abans i dues després de 
les 12:00, període de màxima activitat de l’espècie segons Uribe et al. (1984). Aquesta 
metodologia permet detectar sense cap problema altres espècies conflictives que es troben 
durant l’hivern a la ciutat de Mataró com són la tórtora turca (Streptopelia decaocto), el gavià 
de potes grogues (Larus michaellis), la cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), el pardal 
comú (Passer domesticus), la garsa (Pica pica), etc.  
 
Els transectes s’han realitzat caminant a velocitat lenta (aproximadament 3-4 km/h.) per 
poder detectar totes les espècies, tant vistes com escoltades. A més, s’ha anotat el 
comportament, número d’individus, sexe si es possible i qualsevol tipus d’observació 
d’interès (coloms alimentats per gent, possibles nius o cavitats òptimes per a la reproducció, 
etc.). També s’ha anotat el nom del carrer, l’amplada del carrer i l’alçada mitjana en pisos 
dels edificis del carrer. Els resultats de les quadrícules censades han permès extrapolar els 
resultats a la totalitat de la ciutat. 
 
 

 Transectes lineals 
 
Per detectar les espècies ornítiques no conflictives (que en les ciutats generalment es troben 
lligades a parcs i jardins), s’han realitzat petits itineraris a l’hivern pels parcs de la ciutat per 
complementar les dades de les quadrícules. Aquests itineraris es realitzaven a primera hora 
del matí coincidint amb la màxima activitat d’aquestes espècies (a diferència de les 
quadrícules, que es realitzaven en les hores centrals del dia). Els censos s’efectuaven a una 
velocitat lenta per tal de detectar la totalitat dels individus. S’han anotat tant els contactes 
visuals com auditius de totes les espècies d’ocells, detectant també espècies conflictives 
que fan servir els parcs com a lloc de reproducció, alimentació o joca.  
 
A més d’aquests petits transectes durant l’hivern, els censos de primavera també s’han 
realitzat mitjançant grans transectes lineals prèviament establerts per la ciutat i recorreguts a 
peu. En concret s’han realitzat dos transectes, un de 6,9 km i l’altre de 5,4 km. (Transectes 1 
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i 2 respectivament de la Figura 8), que recorrien la ciutat pels diferents hàbitats urbans. 
Aquesta metodologia ha permès detectar la majoria d’espècies que crien a Mataró i les 
seves abundàncies mitjançant un Índex Quilomètric d’Abundància (IKA), i ja sigui d’espècies 
conflictives o no. L’IKA s’ha calculat tenint en compte la tipologia dels carrers, igual que s’ha 
fet amb les quadrícules, de manera que podem definir un IKA segons els diferents hàbitats 
urbans. Aquest mètode si que ens permet estandarizar l’esforç de mostreig i comparar 
quadrícules. 
 
 Observacions des de punts fixos 

 
La tercera metodologia de cens consisteix en l’observació de la ciutat des d’un punt concret 
amb bona visibilitat, de manera que es poden identificar i quantificar les diferents espècies 
d’ocells. Aquesta metodologia s’ha fet servir per a espècies com l’estornell vulgar (Sturnus 
vulgaris) i l’estornell negre (Sturnus unicolor), ja que es tracta d’espècies que dorment en 
joques en grups en llocs concrets de la ciutat. Tot i que també es detecten amb les 
metodologies anteriorment descrites, s’han realitzat aquests censos específics a darrera 
hora del dia per tal de localitzar els llocs de joca i poder comptabilitzar el nombre d’individus 
que composen els grups. Aquests punts de joca es formen durant una o dos hores abans de 
la posta de sol i solen estar formats per multitud d’individus que vénen a la ciutat a refugiar-
se durant la nit. Durant la realització d’aquests censos també es poden observar altres 
espècies com per exemple els esplugabous (Bubulcus ibis) que també formen joques. Els 
censos de les joques d’estornell s’efectuen al mes de gener, coincidint amb els màxims 
d’ocells hivernants provinents del nord d’Europa, i a finals de juliol, quan es formen grups 
post-reproductors (amb individus adults i els joves nascuts aquell any). Concretament s’han 
realitzat les observacions durant dos vespres a l’hivern, des de dos punts elevats de la 
ciutat, i durant dos vespres a l’estiu (Taula 1). El primer d’aquests punts ha estat el turó de 
Cerdanyola, que permet controlar bona part de la zona NO de la ciutat (Punt 1 de la Figura 
8) i l’altre punt d’observació ha estat el terrat de l’edifici de Caixa Laietana (Punt 2 de la 
Figura 8). 
 
Amb aquesta metodologia és possible definir la situació aproximada dels llocs de joca i el 
nombre aproximat d’individus que els formen, però no es pot concretar la ubicació exacta de 
molts indrets ja que això comportaria un esforç molt alt de mostreig. A més, en comptar els 
estornells des de punts elevats amb la ciutat de fons es pot cometre un cert error, ja que 
moltes vegades aquests ocells formen diversos grups, de centenars d’individus, que poden 
arribar a la mateixa hora a diversos llocs de la ciutat. 
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Figura 8. Punts d’observació de joques a l’hivern i transectes de cens durant la primavera. 
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3.3 Registre d’incidències  

 
Per definir inicialment els principals problemes causats per ocells a Mataró s’ha analitzat un 
informe de les incidències rebudes per problemàtiques relacionades amb ocells, 
concretament amb coloms, per part de la ciutadania. Aquest informe recull les incidències 
que s’han produit entre el gener de l’any 2002 i l’octubre de 2005 i ha estat elaborat pel 
servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró. En total s’han recollit 90 incidències per 
presència i/o acumulació de coloms tant a les teulades, balcons i finestres, com a la via 
pública, carrers, places, etc. En la informació consultada el tipus d’incidència no està descrit 
de manera individual per a cada registre, cosa que dificulta l’anàlisi. Per a cada registre s’ha 
disposat només de la data, el carrer i número de l’edifici on la incidència s’ha produit.  
 
Per comprovar si les dades de les incidències es concentraven en algun moment concret de 
l’any, s’han analitzat les dades agrupades trimestral per a cada any. També s’ha analitzat 
quin percentatge de les incidències es situaven en carrers o bé es produïen en parcs o 
places. 
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4. RESULTATS  

4.1 Abundàncies i distribució de les diferents espècies d’ocells. 

 
A partir dels censos efectuats tant a l’hivern mitjançant quadrícules (Taula 2), com a la 
primavera mitjançant transectes lineals (Taula 3), s’han pogut calcular les zones o hàbitats 
urbans amb major densitat i abundància de cadascuna de les espècies. 
 
Les abundàncies de les diferents espècies d’ocells que es poden considerar conflictives per 
l’home o que generen molèsties es mostren en les Taules 2 i 3. Entre les espècies que 
podríem considerar més conflictives detectades en el període hivernal destaquen el colom, 
el gavià de potes grogues, la gavina riallera, la cotorreta de pit gris, el pardal comú, la tórtora 
turca i l’estornell vulgar. Malgrat tot, hi ha altres espècies que no generen cap mena de 
molèstia que també poden arribar a ser molt abundants. Entre aquestes destaquen el 
gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), el pit-roig (Erithacus rubecula), 
la mallerenga carbonera (Parus major), la cuereta blanca (Motacilla alba) o la cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros) entre d’altres. El llistat complet de les espècies detectades en els 
censos hivernals mitjançant quadrícules, i segons l’hàbitat urbà es mostren a la Taula 2. 
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Taula 2. Nombre d’individus detectats en la totalitat de quadrícules dels censos hivernals 

Espècie Nom llatí Afores Barri antic Barris nous Litoral Parcs i jardins TOTAL GENERAL 
        

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus 0 0 0 1 0 1 
Corb marí gros  Phalacrocorax carbo 0 0 0 4 0 4 
Esplugabous Bubulcus ibis 3 0 0 0 0 3 
Aligot  comú Buteo buteo 1 0 0 0 0 1 
Xoriguer comú Falco tinnunculus 2 0 0 0 0 2 
Gavina cap-negre Larus melanocephalus 0 0 0 1 0 1 
Gavia argentat de potes grogues Larus michahellis 3 14 47 37 20 121 
Gavina riallera Larus ridibundus 0 6 166 29 15 216 
Xatrac bec-llarg Sterna sandvicensis 0 0 0 1 0 1 
Gavot Alca torda 0 0 0 2 0 2 
Colom roquer Columba livia 66 225 337 15 10 653 
Tudó Columba palumbus 2 0 0 0 1 3 
Tortora turca Streptopelia decaocto 38 73 261 2 7 381 
Blauet Alcedo atthis 0 0 0 1 0 1 
Puput Upupa epops 0 0 1 0 0 1 
Cotorreta de pit  gris Myopsitta monachus 2 14 9 0 0 25 
Titella Anthus pratensis 6 0 0 0 0 6 
Cuereta blanca Motacilla alba 16 0 11 3 4 34 
Cuereta torrentera Motacilla cinerea 1 0 0 0 0 1 
Pit-roig Erithacus rubecula 8 0 8 1 5 22 
Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 2 2 14 6 10 34 
Tord comú Turdus philomelos 0 0 0 1 0 1 
Merla  Turdus merula 1 0 3 1 4 9 
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 1 0 2 0 0 3 
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 0 0 0 1 0 1 
Mosquiter comú Phylloscopus collybita 2 0 5 0 3 10 
Bruel Regulus ignicapillus 0 0 0 0 2 2 
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Espècie Nom llatí Afores Barri antic Barris nous Litoral Parcs i jardins TOTAL GENERAL 
        

Mallerenga petita Parus ater 1 0 0 0 0 1 
Mallerenga blava Parus caeruleus 2 0 1 0 0 3 
Mallerenga carbonera Parus major 4 0 5 0 4 13 
Raspinell comú Certhia brachydactyla 0 0 0 0 2 2 
Garsa Pica pica 9 0 7 0 2 18 
Estornell negre Sturnus unicolor 0 0 1 0 0 1 
Estornell vulgar Sturnus vulgaris 14 5 74 30 0 123 
Pardal comú Passer domesticus 43 51 170 294 14 572 
Pardal xarrec Passer montanus 0 0 0 60 0 60 
Pinsà comú Fringilla coelebs 3 0 1 85 0 89 
Passerell Carduelis cannabina 0 0 0 20 0 20 
Cadernera Carduelis carduelis 115 1 12 70 0 198 
Verdum Carduelis chloris 3 0 0 18 2 23 
Lluer Carduelis spinus 0 0 10 39 0 49 
Gafarró Serinus serinus 106 10 93 326 23 558 
Gratapalles Emberiza cirlus 2 0 0 0 0 2 
Bec de corall senegalès Estrilda astrild 0 0 0 70 0 70 
TOTAL GENERAL 456 401 1244 1118 128 3347 
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Taula 3. Índex Quilomètric d’abundància, IKA (Nombre d’individus per quilòmetre) dels transectes de primavera.  

Espècie Nom llatí Barri antic Barris nous Parcs i jardins Litoral TOTAL GENERAL 
       
Gavià argentat  de potes grogues Larus michahellis 0 6,57 0 33,55 11,66 
Colom roquer Columba livia 25,97 22,64 2,81 30,30 19,68 
Tudó Columba palumbus 0 0,00 1,76 0,00 0,15 
Tortora turca Streptopelia decaocto 18,55 8,04 8,2 4,87 7,00 
Cotorreta de pit  gris Myopsitta monachus 0 0,00 0 2,16 0,58 
Falciot negre Apus apus 0 22,28 9,84 43,29 21,57 
Oreneta cuablanca Delichon urbica 0 0,00 5,38 0,00 0,58 
Oreneta vulgar Hirundo rustica 0 0,00 9,73 1,08 1,17 
Cuereta blanca Motacilla alba 0 0,37 0 2,71 0,87 
Còlit gris Oenanthe oenanthe 0 0,00 0 0,54 0,15 
Merla Turdus merula 0 0,00 0,94 0,54 0,29 
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 0 0,00 3,75 0,54 0,73 
Trist Cisticola juncidis 0 0,00 5,27 0,00 0,44 
Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus 0 0,00 1,87 0,00 0,29 
Mallerenga carbonera Parus major 0 0,00 1,87 0,00 0,29 
Garsa Pica pica 0 0,00 4,57 0,54 0,73 
Estornell negre Sturnus unicolor 0 0,00 0 1,08 0,29 
Estornell vulgar Sturnus vulgaris 0 0,00 4,69 1,62 1,17 
Pardal comú Passer domesticus 0 7,30 53,19 17,32 12,54 
Cadernera Carduelis carduelis 0 0,00 21,09 1,08 2,04 
Verdum Carduelis chloris 0 0,00 2,7 0,00 0,29 
Gafarró Serinus serinus 3,71 2,19 59,28 2,16 7,14 
TOTAL GENERAL  18,55 69,76 207,49 143,40 88,34 
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A partir de les dades de cens hivernal (Taula 2), s’ha pogut calcular la mitjana d’individus de 
les espècies conflictives per cada tipologia de quadrícula (Taula 4). Entre les espècies 
objecte d’estudi les dades més fiables són les obtingudes per la tórtora turca i pel colom, ja 
que la metodologia escollida és la més adequada per a aquestes espècies. Aquest fet es 
deu a que són espècies força territorials i per tant no existeixen grans desplaçaments entre 
els diferents hàbitats urbans com passa amb altres espècies (gavines, estornells, etc.).  
 
Taula 4. Mitjana d’individus per quadrícula (± error estàndard) segons la tipologia d’aquesta. 

Tipus de quadrícula 
Espècie 

Afores Barri antic Barris nous Litoral Parcs i jardins 
      

Columba livia 22,00±17,04 112,50±30,5 62,60±15,2 3,75±2,46 10,00 
Larus michaellis 1,00±1 7,00±7 7,60±6,9 9,25±3,54 20,00 
Larus ridibundus 0,00 3,00±3 32,00±31,5 7,25±4,84 15,00 
Myopsitta monachus 0,67±0,67 7,00±3 1,60±0,93 0,00 0,00 
Passer domesticus 14,33±2,96 25,50±16,5 32,80±9,5 73,50±53,23 14,00 
Pica pica 3,00±0,58 0,00 1,40±0,4 0,00 2,00 
Streptopelia decaocto 12,67±9,82 36,50±5,5 48,00±9,3 0,50±0,5 7,00 
Sturnus sp. 4,67±2,6 2,50±2,5 13,80±4,9 7,50±4,35 0,00 
      

 

 
Els resultats per tipologia d’habitat urbà mostren una clara preferència per les zones més 
densament edificades (barris nous i nucli antic) tant en el cas de la tórtora turca com del 
colom roquer (Taula 4 i Figura 9), ja que pràcticament un 80% de les tórtores i coloms es 
troben en aquests barris. En el cas de la tórtora domina en els barris nous (45% de les 
observacions) mentre que els coloms son més abundants en el casc antic on trobem més 
d’un 50% de les observacions per quadrícula mostrejada.  Pel que fa a les altres espècies 
cal destacar la dada de les gavines rialleres als barris nous. Aquesta dada es deguda a 
l’observació d’un grup de 166 gavines volant per sobre d’unes obres situades en un barri de 
tipologia nova situat en una zona molt propera al passeig marítim. De fet es tracta d’una 
espècie molt lligada al litoral i no tan urbana com el gavià de potes grogues. Pel que fa a 
aquests últims i als estornells, cal destacar que moltes de les dades són d’individus volant i 
per tant no s’han de prendre com a vàlides. Tot i això, s’ha observat que els gavians són 
molt més abundants en les zones properes al mar, independentment de la tipologia 
urbanística. Pel que fa als pardals, s’observa una abundància major en les quadrícules 
litorals, possiblement per ser més fàcils de detectar que en altres barris on es poden amagar 
amb més facilitat. 
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Figura 9. Percentatges d’observacions per quadrícula de les dues espècies de columbiformes més conflictives 
(tórtora turca Streptopelia decaocto i colom roquer Columba livia var.) segons la tipologia de la quadrícula. 

 
A més de les dades generals de cada quadrícula també s’ha apuntat per a cada observació 
el tipus de lloc on es trobava l’individu. D’aquesta manera s’ha pogut fer una anàlisi diferent 
per veure si dins aquests hàbitats concrets (cada tipus de quadrícula) existia una preferència 
clara per algun tipus d’ús del sòl (Figura 10). Així, s’ha pogut constatar que moltes de les 
observacions de colom han estat fetes en parcs o places o en carrers no arbrats, però tenint 
en compte que la superfície de zones verdes és molt inferior a la de carrers no arbrats 
podem dir que els Coloms seleccionen positivament aquestes zones verdes. Aquest fet està 
possiblement lligat a la major detectabilitat de l’espècie en llocs oberts i al costum per part 
de molts vianants de donar menjar als coloms als parcs. Un fet similar passa amb les 
tórtores i els pardals, que també aprofiten el menjar que deixen les persones. Pel que fa a 
les dues espècies de gavines, la majoria de les observacions es produeixen volant, fet que 
dificulta l’extrapolació a la totalitat de Mataró, però que ens dóna una idea del tipus de 
molèstia que poden generar.  
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Figura 10. Nombre d’individus de les espècies més conflictives detectades en les quadrícules de cens hivernal. 
En aquest cas els resultats mostren la proporció d’individus segons el lloc exacte on estaven. Altres: inclou la 
platja, el mar, el port, camps de conreu i individus observats volant. 

 
Una vegada calculada la mitjana d’individus per quadrícula (Taula 4.) i amb la finalitat de 
conèixer el nombre total d’individus presents a Mataró de cada espècie, s’ha pogut efectuar 
una extrapolació a la totalitat de la ciutat tenint en compte el nombre de quadrícules de cada 
tipus (Taula 5). Aquestes dades permeten estimar l’ordre de magnitud de la població de les 
diverses espècies a la ciutat l’any 2006. Malgrat tot, s’han d’interpretar amb cautela i en 
alguns casos corregir-les.  
 
Tot i ser la metodologia més adequada per censar coloms i tórtores, alguns estudis (Senar 
et al. 1991) demostren que amb aquesta metodologia de cens, molts dels individus de colom 
(aproximadament un 70%) no són detectats i que sovint s’infravalora la població. Molts dels 
coloms es troben en terrats, forats, patis interiors, etc. i és impossible d’observar-los i per 
tant de censar. Aquests mateixos autors recomanen aplicar un factor de correcció per tal 
d’aproximar més`la xifra a la realitat, multiplicant per 3,5 els resultats del cens (Senar et al. 
1991). En la Taula 5 es poden veure els resultats amb i sense la correcció, que només ha 
estat aplicada al colom i la tórtora turca. Les altres espècies no han estat corregides per no 
disposar de dades bibliogràfiques que permetin conèixer quin factor de correcció cal aplicar 
en medis urbans, però amb tota seguretat estan infravalorades, especialment en el cas 
d’ocells de mida més petita com els pardals. 
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Taula 5. Estimes inicials en nombre d’individus per les espècies a priori més conflictives o abundants a Mataró. 
Dades calculades a partir de les diferents tipologies de les quadrícules de cens. En les columnes de color gris es 
veuen els resultats aplicant el factor de correcció de x3,5 (Senar et al 1991).  
 

MITJANA MÀXIM MÏNIM 
Espècie 

±EE ±EE (x3,5) (Mitj+EE) (x3,5) (Mitj-EE) (x3,5) 
       

Columba livia 1781±521 6234±1825 2302 8058 1260 4409 
Larus michahellis 366±188 - 554 - 178 - 
Larus ridibundus 791±675 - 1466 - 116 - 
Myiopsitta monachus 53±30 - 83 - 23 - 
Passer domesticus 1492±673 - 2165 - 819 - 
Pica pica 62±13 - 75 - 49 - 
Streptopelia decaocto 1215±279 4254±977 1494 5230 936 3277 
Sturnus sp. 402±159 - 562 - 243 - 
       

 

 
Pel que fa a les dades dels transectes de primavera (Taula 3), s’han analitzat segons les 
quatre tipologies urbanístiques que es mostren a la Figura 11, que coincideixen amb les de 
les quadrícules a excepció de la categoria “afores”. Aquestes són: parcs i jardins (zones 
verdes), litoral (passeig marítim), barri antic i barris nous. En els censos de primavera s’han 
pogut detectar espècies diferents de les observades en els censos hivernals, alguna de les 
quals es podria considerar conflictiva pel fet de criar als edificis. Aquest és el cas del falciot 
negre (Apus apus) o l’oreneta vulgar (Hirundo rustica). La majoria de dades d’aquestes 
espècies són d’individus en vol d’alimentació i els resultats de l’anàlisi en principi no mostren 
els llocs de nidificació on podrien crear molèsties. Pel que fa als gavians i als falciots, 
s’observen les majors abundàncies en la zona litoral, mentre que els coloms sembla que 
durant aquests període de l’any es troben més repartits a excepció dels parcs. El fet que 
l’abundància als parcs sigui menor que durant el període d’hivern pot ser degut a què la 
distància recorreguda en el mostreig en parcs ha estat força baixa i per tant els resultats 
estan més influenciats per l’atzar. A més els horaris de cens primaverals també han estat 
diferents als hivernals. Com s’ha comentat anteriorment, els censos s’han realitzat a primera 
hora del matí i no al migdia, horari que moltes vegades coincideix amb les hores en que la 
gent els tira menjar. La tórtora turca ha mostrat uns patrons força semblants als hivernals i 
les zones de major densitat han estat les situades al centre històric i rodalies.  
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Figura 11. Índex quilomètric d’abundància de les espècies més abundants i conflictives durant la primavera. 
Resultats dels transectes lineals 1 i 2 efectuats a la primavera.  

 
Pel que fa a les observacions des de punts fixos per detectar joques durant l’hivern, es va 
determinar que aquestes són gairebé inexistents o estan formades per molt pocs individus, 
de manera que el grup més gran és el format al costat de la Basílica de Santa Maria i 
constituït per poc més d’un centenar d’estornells. A més, es van formar petites 
concentracions de poques desenes d’individus en altres zones arbrades de la ciutat. El fet 
que no es produïssin grans concentracions durant aquest període és possiblement degut a 
què la majoria d’arbres no tenen fulles o estan podats i per tant no ofereixen refugi als 
estornells. Durant els censos hivernals també es va observar una joca d’esplugabous 
(Bubulcus ibis), concretament una formada per uns 40 exemplars en un pi d’importants 
dimensions que es troba en el Cementiri dels Caputxins. 
 
Durant l’estiu, i també en observació des de punts fixos, si que s’ha observat un gran 
moviment d’ocells durant el vespre, concretament a la zona de la Rambla al costat de la 
plaça de Santa Anna. Durant el juliol els plataners ofereixen un refugi força bo als estornells i 
en diversos dies s’ha observat la formació d’una joca d’uns milers d’estornells, que arriben 
una hora abans de la posta del sol. Durant els primers minuts després de l’arribada els 
estornells es barallen entre ells per ocupar els millors llocs, activitat que genera molt de 
soroll. Passada prop de mitja hora el soroll gairebé desapareix, però continuen produint-se 
molèsties pels excrements dels ocells.  
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4.2 Anàlisi d’incidències  

A partir de l’informe de les incidències rebudes per molèsties associades a ocells, es pot 
concloure que l’espècie que més problemes ha generat ha estat el colom, ja que la totalitat 
de les 90 incidències entre l’any 2002 i 2005 han estat provocades per aquesta espècie. Tot 
i això, no és pot descartar que bona part de les denuncies hagin confós el colom amb la 
tórtora turca, que és també molt abundant a Mataró.  
  
Per veure si les dades de les incidències s’han concentrat en algun moment concret de 
l’any, s’han analitzat agrupades trimestralment dins de cada any (Figura 12). Els resultats 
mostren, com era d’esperar, un nombre similar d’incidències al llarg de l’any. Si ajuntem per 
trimestres els 4 anys analitzats, podem veure que encara existeix més igualtat en la 
distribució temporal de les incidències: 26,7% al primer trimestre, 27,8% al segon trimestre, 
28,95 al tercer trimestre i 16,7% al quart trimestre (aquest darrer sense dades per a l’any 
2005 a partir d’octubre). 
 
A més d’això, i per poder comparar amb les dades del present estudi, també s’ha analitzat 
quin percentatge de les incidències es situaven en carrers o bé es produïen en parcs o 
places. Només un 8,9% de les incidències han estat recollides en parcs i places, i la resta 
(un 91,1%) s’han produït en carrers. Aquestes dades són molt semblants a les que es poden 
veure a la Figura 9.  
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Figura 12. Percentatges d’incidències provocades per coloms segons el període de l’any. Les dades de l’any 
2005 són només fins a l’octubre. 
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4.3 Les espècies d’ocells més conflictives i la seva problemàtica 

A continuació es tracten de manera individual les diferents espècies ornítiques que s’han 
considerat potencialment conflictives i estan presents a Mataró. Per a cada una d’aquestes 
espècies es fa una breu descripció morfològica, la seva fenologia i el seu estatus a 
Catalunya i al Maresme. Després s’analitza la seva població a la ciutat, les zones de major 
densitat, els seus requeriments ecològics (d’alimentació i reproducció principalment) i les 
possibles problemàtiques existents i solucions en el cas que existeixin. 

 
Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) 
 
És una gavina de mida gran, d’uns 60 cm de longitud i 110 cm d’envergadura. Té el cos i el 
cap de color blanc, exceptuant el dors que, igual que les ales, és de color gris pàl·lid. La 
punta d’aquestes és de color negre amb taques blanques. Les potes i el bec són de color 
groc, amb una taca de color vermell gairebé a la punta del bec. També és d’aquest color 
l’anell ocular. Els joves són d’un color marronós fortament pigallat (Andino et al 2005). 
 
El gavià argentat de potes grogues és present principalment durant el període hivernal, ja 
que durant el període reproductor la majoria de la població hivernant es troba als territoris de 
cria situats a la Costa Brava, el delta de l’Ebre, les Illes Balears i al sud de França (Andino et 
al 2005). Durant el període no reproductor, que s’estén des dels mesos d’agost fins al març, 
el gavià argentat de potes grogues és una espècie comú a la ciutat de Mataró, especialment 
a la zona del passeig Marítim, les platges i el port, tot i que no es rar observar-lo en altres 
barris. Els mesos més freds de l’any (novembre i desembre principalment) són els mesos en 
què es troben els nombres màxims d’individus al litoral del Maresme.  
   
Malgrat ser una espècie molt més abundant a l’hivern, alguns individus podrien arribar a 
reproduir-se a la ciutat de Mataró (en algun terrat), tot i que si és així, seria de manera molt 
puntual, i actualment no se’n té constància. Avui en dia aquesta espècie està en expansió en 
gran part de la seva àrea de distribució, expansió deguda entre, altres causes, a que és una 
gran oportunista que ha sabut aprofitar un recurs que es produeix en grans quantitats en els 
hàbitats humans: les escombraries. En els abocadors situats prop de pobles i ciutats, els 
gavians de potes grogues accedeixen a una immensa quantitat de menjar (tota mena de 
restes orgàniques), fet que ha provocat que el seu nombre s’hagi disparat en els darrers 
anys. L’expansió que ha experimentat aquesta espècie com a reproductora a Catalunya ha 
fet que actualment ja crii en poblacions properes a Mataró com ara Malgrat, Calella i Arenys 
de Mar, tot i que de manera molt escassa (Andino et al 2005). En els casos en que l’espècie 
cria a ciutats ho fa en edificis alts, sovint terrats on pot arribar a generar veritables 
problemes de convivència amb els veïns. És habitual que intentin picotejar a qualsevol 
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persona que s’apropi al niu i fins i tot poden excretar sobre aquesta amb la finalitat 
d’allunyar-la del niu o del pollets. 
 
Els censos efectuats durant el gener estimaven un nombre de gavians entorn als 350 
individus. Malgrat tot, en aquest cas el nombre pot estar supravalorat i ser realment inferior. 
Tot i això aquest nombre és molt variable, i depèn de l’any i la disponibilitat d’aliment o 
emplaçaments on dormir. En moltes ocasions individus d’aquesta espècie s’apropen als 
ports on poden trobar peix procedent d’algun vaixell de pesca. Durant l’estiu també s’han 
trobat individus a Mataró tot i que es tracta de gavians no reproductors. Es força comú 
observar-los a les grues de les obres on descansen, especialment al vespre.  
 

   
Figura 13. Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis).  
Fotografia: Juan Bécares 
 

En principi el Gavià no ha de considerar-se com a espècie conflictiva ja que no cria a la 
ciutat. Com s’ha indicat anteriorment, és en aquests moments quan pot ser més agressiu i 
provocar incidències amb la gent. Tot i tractar-se d’una espècie molt lligada al litoral i per 
tant a les platges, no sol provocar cap mena de molèstia als banyistes durant els mesos 
d’estiu. L’únic problema que pot generar és que algun individu pugui excretar sobre algun 
vianant, cosa que és pot produir amb major probabilitat als mesos d’hivern quan l’espècie és 
més abundant. Tot i això, es tracta d’un fet molt improbable. Un altre problema que pot 
generar l’espècie és que a algunes persones els pugui molestar el soroll que els ocells 
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efectuen. Es tracta d’un crit estrident nasal i bastant profund similar a un “Kaióu” o un 
“aau...kaiaaa-kaiaa-kaiaa-kaiaa-kaiaa...kaiau”, però que no emeten de manera molt freqüent. 
 
Colom, colom roquer varietat domèstica (Columba livia, Columba livia var. domestica) 
 
El colom roquer de la varietat domèstica (Figura 14) és un ocell típic de zones humanitzades 
com ara pobles, urbanitzacions i grans ciutats. De la mateixa manera que el pardal comú el 
colom és un comensal dels humans, fet que el fa especialment abundant en hàbitats 
antròpics. La majoria dels ocells són d’una tonalitat general gris blavosa, amb dues franges 
negres a les ales i el carpó de color blanc. Malgrat tot, un gran nombre dels coloms de la 
varietat domèstica mostren patrons de coloració altament variables que van des del blanc 
fins al marró o el negre combinant-se de diferents maneres (Andino et al 2005). 
 

 
Figura 14. Colom roquer varietat domèstica (Columba livia). 
Fotografia: Juan Bécares 

 
Aquesta espècie es troba present tot l’any a la ciutat de Mataró ja que és tracta d’un ocell 
resident amb una mobilitat reduïda. El període reproductor és concentra principalment entre 
el febrer i el juliol (Andino et al 2005), tot i que l’espècie pot reproduir-se durant tot l’any. 
Aprofita qualsevol forat o cornisa situada en edificacions humanes o ornaments presents en 
aquestes. Aquest fet fa que la majoria de nius es trobin en edificis o fàbriques antigues, 
esglésies o ponts. Tanmateix també pot aprofitar sortints inaccessibles d’habitatges nous. 
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Les seves postes són de dos ous i pot realitzar-ne dues o tres al llarg de l’any. Aquest fet, 
juntament amb l’absència de depredadors a la ciutat i amb recursos tròfics moltes vegades 
il·limitats, amb freqüència aportats per les pròpies persones, fan que les poblacions puguin 
arribar a fer-se molt abundants. 
 
La població total de coloms de Mataró estaria al voltant de 6.200 ± 1.800 individus. És per 
tant una població força gran, amb una densitat d’aproximadament 550 coloms/km2, però 
lluny de poblacions com la de Barcelona on, amb la mateixa metodologia de cens, 
s’estimaven 183.887 coloms (2.849 coloms/km2) l’any 1990 (Senar et al 1991). 
 
El colom sol ser l’espècie més conflictiva de les ciutats. És molt confiat i de vegades pot 
provocar en algunes persones sensació de brutícia, ja que alguns individus tenen un 
plomatge força desgastat i de vegades brut. Aquest fet sol provocar una sensació de falta 
d’higiene i aversió, ja que es percep com a molt proper el contacte directe amb aquesta 
espècie. Per altra banda, el fet de ser una espècie molt abundant origina que en alguns llocs 
s’acumulin força excrements, corroborant aquesta sensació general de brutícia. Tampoc és 
estrany que algun individu pugui defecar sobre algun vianant. Aquesta espècie es pot trobar 
en qualsevol part de la ciutat, i pot criar en qualsevol petit forat o repisa que trobi en edificis, 
generalment els més antics que se situen al centre històric, però és també comú als barris 
més nous de la ciutat. Sol observar-se en petits grups o en parelles, però de vegades forma 
grans grups per alimentar-se en llocs on algunes persones els donen menjar.  
 
Com que els coloms poden fer més de dues postes anuals, que ponen dos ous i que no 
tenen depredadors naturals a la ciutat, la seva població pot créixer de manera gairebé 
exponencial. Per tal de reduir la seva població cal actuar sobre tres paràmetres claus de la 
seva biologia: l’alimentació, la mortalitat i la reproducció. És fonamental aconseguir que cap 
persona doni menjar als coloms, d’aquesta manera no existirà un aport extra d’alimentació 
que pugui influir favorablement en l’èxit reproductor (criar més vegades l’any i treure més 
polls/parella). Per altra banda és també important que existeixi una mortalitat no natural, és a 
dir que es produeixin captures per intentar reduir el nombre total d’individus. Seria més 
efectiu si les captures es produïssin durant el període de màxima activitat de reproducció de 
l’espècie, que es concentra a la primavera. També és important reduir el nombre i superfície 
dels llocs on poden fer el niu, tapant forats en edificis vells (com es pot veure a la Figura 2). 
Aquest és el punt més complicat ja que existeixen molts llocs on pot criar aquesta espècie i 
moltes vegades són de difícil accés. 
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Tórtora turca (Streptopelia decaocto) 
 
La tórtora turca és una espècie de columbiforme de mida mitjana, d’aproximadament 32 cm 
de longitud. És de color marró grisós pàl·lid. Els extrems de les ales són de color més fosc, 
gairebé negres, la cua és més llarga que en altres espècies de coloms i amb l’extrem de 
color blanc (Andino et al 2005). És característica la línia negra que presenta al coll (Figura 
15).  
 
Es tracta d’una espècie originària de l’Àsia meridional que ha anat colonitzant de manera 
natural l’Europa de l’est en segles passats i que al segle XX inicià la colonització de l’Europa 
occidental. A Catalunya va arribar a començaments de la dècada dels anys 80, i és un ocell 
comú a Mataró ja l’any 1981 (Andino et al 2005). Actualment és una espècie molt abundant 
a tota Catalunya, especialment en ciutats i zones amb parcs, jardins o avingudes 
enjardinades (Pocino et al 2005). Es tracta d’una espècie resident que és molt abundant 
com a nidificant. El seu període reproductor comença a mitjans de març i pot criar fins a final 
de juny; malgrat tot, a la comarca del Maresme s’han trobat nius de principis de gener. 
Generalment cria en arbres on fa el niu, però també pot criar en construccions humanes, 
generalment a no més de 10 metres d’alçada (3-4 pisos) ni menys de 3 (Andino et al 2005). 
Aquesta espècie pon generalment dos ous, com les altres espècies de columbiformes, i pot 
arribar a fer fins a tres postes anuals (Ferrer et al 1986). Aquest fet la fa especialment 
prolífica sempre i quan tingui uns recursos tròfics adequats. La distribució d’aquesta espècie 
al Maresme està especialment lligada al litoral, i sempre molt condicionada per la presència 
d’assentaments humans (Andino et al 2005). En les zones més muntanyenques del 
Montnegre i el Corredor l’espècie és absent o pràcticament inexistent, però poblacions com 
la de Mataró, on hi ha abundant aliment i no hi ha depredadors, poden resultar focus de 
propagació de l’espècie cap a zones més agrícoles i forestals de la comarca. 
 
Censos de l’any 1985 estimaven la població de Mataró en 75 individus (Cordero et al 1985). 
En el present estudi la població estimada tenint en compte el factor de correcció proposat 
per Senar et al (1991) és d’aproximadament 4200 ± 1000 individus. És a dir, es una espècie 
molt abundant. La problemàtica existent és similar a la dels coloms, tot i que no solen 
produir una sensació de brutícia tan acusada com aquests. Moltes vegades les trobem en 
les antenes que existeixen en els terrats, tant de poca com de molta alçada. Aquesta 
espècie és més desconfiada que el colom, però també aprofita el menjar que algunes 
persones llencen als ocells. Per tal de minimitzar la seva proliferació i intentar reduir la 
població, s’haurien d’efectuar accions similars a les indicades per als coloms, però tenint en 
compte algunes diferències. D’una banda, actuar sobre el lloc de nidificació és molt més 
complicat perquè les tórtores turques nidifiquen als arbres. Pel que fa a les captures, es 
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requeriria més temps i esforç, ja que es tracta d’una espècie que gairebé mai forma grups i 
les captures s’haurien d’efectuar individu per individu o com a molt per grups petits de molt 
pocs individus. A més, s’ha de considerar que és una espècie molt més desconfiada que el 
colom. Per últim, amb la mateixa acció d’evitar que els ciutadans donin menjar als coloms, 
s’eliminaria un aport extra d’aliment a les tórtores turques, cosa que en reduiria l’èxit 
reproductor.  

 

 
Figura 15. Parella de tórtores turques (Streptopelia decaocto). 
Fotografia: Juan Bécares 

 
Cotorreta de pit gris o cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 
 
És una espècie al·lòctona de mida mitjana, d’aproximadament 30 cm de longitud. El dors i 
tota la part superior del cos és de color verd, mentre que la cara i cos són de color gris. Les 
ales tenen les vores externes de color blau fosc i la cua és força llarga i de color verd amb 
els raquis de color blau (Figura 16). Aquesta espècie fa nius colonials que poden arribar a 
fer més de dos metres, com a conseqüència de la unió de diversos nius individuals. 
Normalment el niu es troba en la base de la capçada de l’arbre, que sol ser una palmera. 
Aquesta espècie com altres dels medis urbans poden criar durant tot l’any, tot i que el 
període reproductor sol produir-se entre els mesos de primavera i tardor, quan el clima els 
és més favorable. En els mesos més freds i quan la majoria d’individus no crien, solen 
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formar estols molt sorollosos i compactes que es dispersen per cercar aliment (Andino et al 
2005). 
 
Las població d’aquesta espècie que trobem a la ciutat de Mataró prové, com en moltes altres 
ciutats, d’alliberaments incontrolats d’animals domèstics, o bé de la colonització per part 
d’individus provinents d’altres ciutats del litoral del Maresme o fins i tot de Barcelona, on és 
una espècie molt abundant. Aquesta cotorreta va començar a niar a moltes de les zones 
amb palmeres de la ciutat de Barcelona, de manera que es va estendre, com ja ho ha fet a 
d’altres ciutats d’arreu del món, colonitzant petits nuclis urbans propers. Darrerament s’ha 
observat que ha adquirit l’habilitat de niar en molts altres tipus d’arbres, raó per la qual la 
seva expansió pot ser encara molt més gran. Tot i això, al Maresme no s’han trobat nius fora 
de palmeres. A la comarca la seva expansió s’ha produït resseguint el litoral des del sud, 
sector que es troba en contacte amb el nucli reproductor de la ciutat de Barcelona (Andino et 
al 2005). 
 
Sembla que l’única manera de controlar les seves poblacions a ciutats com Barcelona és 
mitjançant podes dels arbres amb nius i mitjançant la pressió que exerceixen els falcons 
peregrins Falco peregrinus reintroduïts a la ciutat (Andino et al 2005). 
 
A Mataró no és especialment abundant i les estimes més elevades no arriben als 100 
individus. Malgrat tot, es tracta d’una espècie molt sorollosa i que es mou molt, de manera 
que pot semblar que existeixin més individus dels que hi ha en realitat. Les principals 
molèsties que produeix aquesta espècie són el crit que emet i que en alguns casos els nius 
(colonials) son tant grans que poden fer malbé alguns arbres. Aquesta espècie és sobretot 
molesta si existeix algun niu a prop d’una finestra, ja que es tracta d’ocells molt sorollosos i 
estridents.  
 
Una de les millors maneres de reduir la població d’aquests psitàcids és no plantar més 
palmeres i intentar canviar les que hi ha en l’actualitat per arbres autòctons. També seria 
interessant minimitzar la presència de xiprers, ja que solen alimentar-se dels seus fruits. La 
captura d’individus també pot ser efectiva, però és més complicada que en el cas dels 
coloms.  
 
A més de les molèsties que poden provocar a la gent, els efectes per a la fauna autòctona 
són motiu de preocupació i estudi en la actualitat. Altres aus amb origen similar són la 
cotorra de krammer Psytacula krameri i la cotorra de cap blau Aratinga acuticaudata, que es 
poden veure a la ciutat de manera molt ocasional. 
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Figura 16. Cotorreta de pit gris o cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 
Fotografia: Juan Bécares 

 
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) i estornell negre (S. unicolor)  
 
Les dues espècies d’estornell que trobem a Catalunya són molt similars, tant en mida 
(aproximadament 21 cm) com en coloració (foscos). Malgrat tot, existeixen petites 
diferencies en la coloració, especialment durant el període reproductor. L’estornell vulgar té 
un plomatge pigallat de blanc i amb iridiscències verdes i liloses, i el bec de color groc. Igual 
que l’estornell negre, té les ales i la cua curtes i un vol directe i ràpid, volant amb freqüència 
en estols de mida variable (Andino et al 2005). L’estornell negre, de característiques 
morfològiques gairebé idèntiques al vulgar, presenta petites diferències. Durant el període 
reproductor no presenta el pigallat blanc i les iridiscències blaves i liles són majors sense 
presentar el típic verd de l’estornell vulgar. 
 
L’estornell vulgar ocupa la totalitat d’Europa com a reproductor, a excepció de bona part de 
la península Ibèrica on només es troba com a nidificant, mentre que l’estornell negre només 
es present a la península Ibèrica i nord d’Àfrica on és una espècie resident. A Catalunya el 
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vulgar (Figura 17) és molt més abundant que el negre. És per tant l’estornell vulgar l’espècie 
que es veu de manera més freqüent a la ciutat de Mataró. Es tracta d’una espècie 
antropòfila molt lligada a ambients humans com pobles, ciutats o masies, però també li 
agraden els llocs oberts com terrenys agrícoles en general, fugint de les masses forestals 
molt tancades (Andino et al 2005). Es tracta d’una espècie resident, que veu incrementats 
els seus efectius durant l’hivern per l’arribada d’exemplars del nord d’Europa, que arriben el 
mes d’octubre i marxen entre finals de febrer i principis d’abril (Muntaner et al 1983). Es 
tracta d’un ocell gregari i amb gran tendència a fer els nius en edificis (sota teules, forats de 
drenatge, forats d’edificacions més antigues, etc.). L’inici del període reproductor es produeix 
a l’abril, quan s’observen les primeres còpules i el començament de la construcció del niu. 
La mitjana d’ous per niu a Catalunya és de 4,88 (Muntaner et al 1983) i els juvenils es 
comencen a veure fora del niu a mitjans de maig. Aquests són pràcticament indiferenciables 
dels d’estornell negre, amb una coloració marronosa. Sembla que alguns individus poden 
arribar a fer una segona posta tot i que és força estrany. En les dues darreres dècades ha 
augmentat molt la població catalana d’aquesta espècie, fet que s’ha observat també a 
Espanya. Pel que fa a l’estornell negre, les dades d’ecologia de l’espècie són força 
semblants, tant en hàbitats de cria, com en fenologia reproductora o productivitat de polls. 
 
El principal problema que produeix aquesta espècie és la formació de grans joques. 
Aquestes estan formades per centenars o milers d’individus que solen arribar al vespre a un 
o pocs arbres amb un fullatge dens on passaran la nit. Aquestes concentracions són molt 
sorolloses i generalment embruten molt el carrer com a conseqüència de l’acumulació 
d’excrements. Aquestes joques són especialment abundants als mesos més freds quan 
arriben individus procedents del nord d’Europa. També són molt abundants després del 
període reproductor quan s’ajunten en grans grups els individus adults que s’han reproduït 
juntament amb els polls nascuts aquell any. A Mataró no s’han observat grans joques a 
l’hivern, probablement perquè la majoria d’arbres no tenen fulles o estan podats i per tant no 
ofereixen refugi als estornells. A l’estiu s’han observat joques, concretament una de milers 
d’estornells a la zona de la Rambla al costat de la Plaça de Santa Anna. El període de 
començament de tardor (octubre-novembre), quan els arbres encara tinen fulla, ha quedat 
fora del període d’estudi i és molt possible que les joques existents siguin encara més grans 
o es formin de nou per l’arribada d’individus procedents del nord d’Europa.  
 
Són moltes les metodologies per espantar aquests ocells, però gairebé mai són del tot 
efectives. Moltes vegades el fet de molestar-los fa que es divideixin en grups també grans i 
el problema es traslladi a diferents llocs de la ciutat. El fet que no hi hagi depredadors a la 
ciutat i que existeixin arbres de dimensions grans i força densos, fa que la gran majoria dels 
estornells que s’alimenten fora de la ciutat trobin refugi durant la nit a Mataró. 
 



Caracterització de la fauna ornítica de la ciutat de Mataró que genera molèsties 

 

38 

 
Figura 17. Estornell vulgar (Sturnus vulgaris). 
Fotografia: Juan Bécares 

 
Altres espècies  
 
Altres espècies que poden provocar molèsties, tot i que de manera molt puntual i acotada, 
son el pardal comú (Passer domesticus) o el falciot negre (Apus apus), (Figures 18 i 19 
respectivament). El principal problema que poden generar és que facin el niu en algun forat 
d’una casa i que el soroll dels polls o dels adults molesti a alguns veïns. Altres espècies com 
l’esplugabous (Bubulcus ibis) no són gens urbanes (Figura 20), però poden formar joques 
dins la ciutat i generar molèsties. Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta espècie va 
formar durant l’hivern una joca d’uns 40 exemplars a la zona del Cementiri dels Caputxins. 
En aquest cas l’única molèstia que podia existir era la produïda pels excrements que 
s’acumulessin al terra. 
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Figura 18. Pardal comú mascle (Passer domesticus). 
Fotografia: Juan Bécares 
 

 
Figura 19. Parella de falciots negres (Apus apus). 
Fotografia: Juan Bécares 
 

 
Figura 20. Grup d’Esplugabous (Bubulcus ibis) acompanyat d’un petit grup de cigonyes (Ciconia ciconia). 
Fotografia: Juan Bécares 





5. Conclusions i propostes 

 

41

5. CONCLUSIONS I PROPOSTES  

 
Com s’ha indicat en els apartats anteriors, són poques les espècies d’ocells que poden 
generar molèsties a Mataró. Un dels factors clau que determina la molèstia d’un ocell és la 
seva abundància i per això s’han realitzat els censos. Només en el cas de la tórtora turca els 
valors obtinguts en el cens es poden considerar alts si els comparem amb els estimats a 
altres ciutats, mentre que en l’ocell considerat com a més molest, el colom, les densitats de 
població són molt inferiors a les de ciutats properes com Barcelona o altres que consideren 
al colom com una plaga. També s’ha de tenir en compte que una part de les molèsties tenen 
caràcter subjectiu. Per exemple, una plaça plena de coloms pot ser motiu d’alegria per a un 
avi o per a la canalla, mentre que pot ser motiu de preocupació per a altres persones. 
L’acumulació d’excrements en alguns edificis, amb el corresponent deteriorament d’aquest, 
pot considerar-se un problema objectiu. Moltes de les espècies que habiten o utilitzen la 
ciutat no desapareixeran encara que s’executin mesures per reduir-ne les poblacions, però 
la disminució de la seva densitat farà que les molèsties es redueixin de manera 
considerable. A continuació es resumeixen els principals factors de molèstia/riscos i les 
propostes per minorar-los. 
 
Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis)   
 
 Factors de molèstia i riscos: Actualment no s’ha de considerar com a espècie conflictiva 
perquè presenta baixa densitat. Els individus presents a la ciutat són pocs i les 
principals molèsties que poden provocar són: 

 
• Molèsties acústiques degudes als seus crits estridents  
• Molèsties i danys per acumulació d’excrements sobre mobiliari urbà o 

vianants.  
• Risc sanitari perquè en els seus excrements es pot trobar Salmonella,  amb 

el conseqüent risc si aquests entren en contacte directe amb el tracte 
digestiu humà (per exemple si un infant toca un excrement i es fica la mà a 
la boca). 

• Agressivitat quan crien envers la gent que s’apropa al niu. En ciutats només 
nia a terrats, sovint sense deixar entrar als veïns en aquests, però a Mataró 
de moment no es reprodueix i per tant aquest problema no existeix. 

  
 Propostes: Quan s’haurien de començar a realitzar tasques més concretes seria en el 
moment en què es detectés com a espècie nidificant. 
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• Controlar els abocadors, ja que aquest és unaspecte clau perquè la població 

de gavià no s’incrementi. Tot i que a la ciutat no n’hi hagi, evitar la presència 
d’abocadors propers minimitza la probabilitat que aquesta espècie arribi a 
criar a la ciutat.  

• En cas que es formessin concentracions molestes en llocs determinats, 
actuar mitjançant una dissuasió de tipus acústic que fos variable tant en el 
tipus de soroll (petard, xiulets, sirenes o aire comprimit), com en la intensitat 
i la freqüència, evitant que els gavians s’habituessin al so.  

• Recobrir el substrat on es posen els gavians amb una estructura que els 
molesti i faci incòmode el lloc de descans. Aquesta tècnica, igual que 
l’anterior, té l’inconvenient que pot fer que els gavians es desplacin a un 
altre lloc on poden igualment originar molèsties.  

• Colocar xarxes per evitar que els gavians puguin entrar en algun espai on 
puguin generar molèsties. Les xarxes han de tenir una llum de malla 
màxima de 20x20 cm. 

 
   
Colom, Colom roquer varietat domèstica (Columba livia)   
 
 Factors de molèstia i riscos:  

 
• Sensació de brutícia i de falta d’higiene per a algunes persones.  
• Acumulació d’excrements sobre el mobiliari urbà i deteriorament d’edificis i 

monuments per l’acidesa de les defecacions.  
• Risc d’accidents viaris per acumulació d’excrements a terra en dies de pluja.  
• Defecacions sobre vianants. 
• Nidificació en algunes finestres, balcons o forats, de manera que es poden 

deteriorar o embrutar parts de l’edifici. 
 
 Propostes: eradicar l’espècie és impossible, però amb una sèrie d’actuacions es pot 
mantenir la població en nivells acceptables, cosa que és un objectiu viable: 

  
• Reduir al màxim el subministrament de menjar als animals per part de la 

ciutadania. Caldria efectuar campanyes informatives i formatives per evitar 
que la gent els llenci menjar i eradicar l’abocament d’aliments a la via 
pública per part d’alguns comerços.  

• Intentar tapar el màxim de forats on crien els coloms per minimitzar la 
superfície disponible per niar (Figura 2).  
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• Realitzar captures d’exemplars especialment durant el període reproductor. 
Tot i ser un mètode cruent, és molt efectiu per reduir de manera 
considerable la població, però s’ha d’entendre com un complement de les 
dues primeres propostes. 

• Intentar reduir la superfície on es posen els coloms mitjançant mètodes 
dissuasoris com per exemple obstacles mecànics (Figura 21). Aquests s’han 
de situar en les zones on generen més molèsties, ja que ubicar-los en totes 
les zones on potencialment es poden localitzar els coloms és 
econòmicament inviable. 

• Parar xarxes per evitar que entrin en algun pati interior on puguin criar o 
generar molèsties. La llum de malla ha de ser com a màxim de 5x5 cm. 

• Estudiar la viabilitat d’introduir falcons i les seves implicacions ecològiques 
(moltes vegades la funció depredadora sobre els coloms ja l’exerceixen els 
gavians).  

• Espantar els ocells mitjançant una dissuasió de tipus acústic, com per 
exemple petards, sirenes o amb el so de depredadors naturals dels coloms 
com pot ser el del falcó peregrí (Falco peregrinus). 

• Es desaconsella intentar reduir la població amb mètodes no selectius com 
els de l’esterilització, ja sigui mitjançant la vasectomia del mascle (molt 
costós) o mitjançant medicaments posats al menjar, ja que això podria 
afectar altres espècies tant urbanes com salvatges. A més aquest mètode 
és també car i s’ha d’efectuar de manera continuada al llarg del temps, 
moltes vegades sense obtenir resultats òptims.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Exemple d’obstacles mecànics per evitar que es posin els Coloms.  
FONT: http://www.ecologia-urbana.com/aviproblem/attrezzature.htm 
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Tórtora turca (Streptopelia decaocto)   
 
 Factors de molèstia i riscos: no es considera una espècie especialment conflictiva però 
si molt abundant, i és aquest fet el que pot fer que provoqui algun problema. Les 
molèsties són molt semblants a les originades pel colom però a menor escala: 

 
• Acumulació d’excrements sobre el mobiliari urbà, i especialment als terrats i 

a antenes dels terrats.  
• Defecacions sobre vianants.  
• Molèsties a algunes persones provocades per individus que cantin prop 

d’alguna finestra.  
 
 Propostes: és una espècie en expansió i reduir les seves poblacions és força difícil.  

• Reduir al màxim el subministrament de menjar als animals per part de la 
ciutadania. Caldria efectuar campanyes informatives i formatives per evitar 
que la gent els llenci menjar i eradicar l’abocament d’aliments a la via 
pública per part d’alguns comerços.  

• Parar xarxes per evitar que entrin en algun pati interior on puguin criar o 
generar molèsties. La llum de malla ha de ser com a màxim de 5x5 cm. 

     
Cotorreta de pit gris o cotorra argentina (Myiopsitta monachus)   
 
 Factors de molèstia i riscos: actualment és una espècie escassa a Mataró i per tant no 
genera moltes molèsties, però és possible que la seva població augmenti 
considerablement en els pròxims anys, ja que s’han plantat moltes palmeres en noves 
avingudes. 

 
• Molèsties per sorolls, ja que és una espècie cridanera i estrident. 
• Risc d’afeccions negatives a poblacions d’espècies autòctones ja que la 

cotorreta és una espècie al.lòctona. 
 

 Propostes:  
 

• Evitar plantar noves palmeres, ja que aquestes són font d’aliment i lloc de 
nidificació. 

• Intentar substituir les palmeres que hi ha en l’actualitat per arbres autòctons, 
minimitzant la presència de xiprers, ja que aquest ocell  també s’alimenta 
dels seus fruits.  

• Tirar a terra els nius que es trobin a les palmeres. 
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• Intentar les captures d’individus, tant al niu abans de tirar-lo a terra com en 
els llocs d’alimentació.  

• Estudiar la viabilitat d’introduir falcons i les seves implicacions ecològiques. 
 
 
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) i Estornell negre (S. unicolor)  
 
 Factors de molèstia i riscos:  

 
• Molèsties per soroll quan es concentren en els llocs de joca.  
• Abundància d’excrements sobretot en el cas de les joques, de vegades 

formades per milers d’individus (Figura 22).  
• Sensació de brutícia per l’acumulació d’excrements, moltes vegades sobre 

terrasses o llocs de descans i oci de les persones (rambles, places, algun 
passeig).  

• Risc d’accidents viaris per acumulació d’excrements a terra en dies de pluja.  
• Defecacions sobre vianants. 

 

 
Figura 22. Exemple d’acumulació d’excrements provocada per estornells a la via púbica i als arbres  
Fotografia: Juan Bécares 

 
 Propostes: es tracta d’una espècie en la que és molt difícil reduir els efectius, ja que la 
gran majoria dels individus que formen les joques no crien a la ciutat i per tant molts 
dels paràmetres biològics de l’espècie no es poden controlar de cap manera.   

 
• Utilitzar sistemes dissuassoris de tipus acústic, de manera que el soroll 

emès pels aparells fos variable tant en el tipus de soroll (so de depredadors 
naturals dels estornells, petards, xiulets, sirenes, aire comprimit), com en la 
intensitat i la freqüència, per evitar que els estornells s’acostumin al so. Cal 
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considerar que aquests mètodes de vegades molesten més que els propis 
estornells. A més, foragitar els estornells d’un lloc pot provocar que es 
formin noves joques en llocs inesperats i on també produeixen molèsties. 
S’hauria de fer un esforç molt intensiu i en diversos llocs de la ciutat alhora 
per aconseguir que no puguin estar tranquils en cap lloc. D’aquesta manera 
potser  desplaçarien fora de la ciutat els llocs on passar la nit. 

• Posar lones o veles sota els arbres on es localitzen les joques per evitar que 
els excrements embrutin excessivament el terra i que caiguin a sobre dels 
vianants.   

• Parar xarxes per evitar que entrin en algun pati interior on puguin criar o 
generar molèsties. La llum de malla ha de ser com a màxim de 2,8x2,8 cm. 

 
Altres espècies  
 
Són moltes les espècies d’ocells que viuen a la ciutat sense generar cap mena de molèstia a 
les persones, més aviat al contrari, en molts casos poden ser beneficioses. Fins i tot en 
alguns casos es podria intentar potenciar la seva presència mitjançant caixes niu. Aquest 
podria ser el cas de les mallarengues, els falciots o fins i tot les orenetes.  
 
 Factors de molèstia i riscos: podríem dir que no existeixen molèsties generalitzades o 
potencials rellevants produïdes per altres espècies 

 
 Propostes: cap 
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