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1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Amb el creixement i canvi dels nuclis urbans dels darrers temps moltes espècies de fauna
han trobat a les ciutats una gran oportunitat per establir-s’hi i desenvolupar-hi poblacions
sovint notables. En alguns casos es tracta de processos que venen d’antic, amb espècies
que ocupen les zones urbanes des de l’antiguitat, com ara coloms o pardals, mentre que en
altres casos es tracta clarament de processos més recents, o si més no recentment
accelerats, com és el cas de les espècies introduïdes com ara les cotorretes de pit gris o les
autòctones que han aconseguit penetrar i establir-se a les ciutats, com ara gavians
argentats, tudons o garses.
Els ambients antropitzats ofereixen una situació ideal a aquells que ho saben aprofitar ja que
hi troben gran quantitat d’aliment, tenen poca depredació i hi ha alta disponibilitat de refugis.
Els ocells constitueixen un dels grups que més bé ha aprofitat aquesta situació. En alguns
casos, la presència d’algunes espècies és tan alta que s’han de considerar plagues,
provocant problemes al mobiliari urbà, riscos per la salut pública, efectes negatius sobre la
biodiversitat local o bé molèsties al ciutadà. Per tant, és important conèixer l’estat a la ciutat
de Girona de les poblacions de tres espècies potencialment problemàtiques com són el
colom roquer (Columba livia), el gavià argentat (Larus michahellis) o la cotorreta de pit gris
(Myiopsitta monachus).
És ben sabut que el colom roquer és una espècie perfectament adaptada a la ciutat, on s’hi
troba de forma molt abundant i sovint formant grans concentracions que poden provocar les
diferents problemàtiques ja esmentades. Per altra banda, el gavià argentat és una espècie
de distribució mediterrània que acostumava a reproduir-se al litoral. Darrerament, també ha
començat a colonitzar l’interior, principalment ambients antropitzats com ara ciutats, on
provoca problemes a l’entorn urbà. Per últim, la cotorreta de pit gris, originària d’Amèrica del
Sud, ja ha colonitzat diferents llocs d’Europa a través de l’alliberament intencionat o
accidental d’individus en captivitat. La primera cita a Catalunya va ser a Barcelona l’any
1975 i des de llavors la població ha anat creixent exponencialment i colonitzant altres nuclis
urbans de la resta del territori català.
A la ciutat de Girona es va fer una diagnosi de la distribució del colom roquer i de la cotorra
de pit gris l’any 2017, per tant és important conèixer com ha evolucionat la distribució
d’aquestes espècies durant aquests anys per, per si fos necessari, poder aplicar les
mesures de gestió necessàries per a mitigar els seus efectes perjudicials.

3

GESTIÓ I CONTROL DE LES POSSIBLES PLAGUES D’AUS URBANES
AL MUNICIPI DE GIRONA - INFORME FINAL, LOT 1 -

Els objectius concrets d’aquest estudi han estat els següents:
•

Actualitzar el cens poblacional i conèixer les distribucions actuals del colom roquer, el
gavià argentat i la cotorreta de pit gris a la ciutat de Girona, i també d’altres espècies
conspíqües i de presència creixent.

•

Recopilar un conjunt de mesures de gestió encaminades a dissenyar un pla per a resoldre
possibles problemàtiques generades per aquestes espècies.

Figura 1.- Imatges de les tres principals espècies incloses en aquest estudi, que reflecteixen algunes
de les problemàtiques associades. Fotos: Sorelló.
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2.- ZONA D’ESTUDI
L’àmbit territorial d’aquest estudi s’ha centrat en el terme municipal de Girona, abastant el
conjunt de les zones urbanes, suburbanes i part dels sistemes naturals (sol rústic) del seu
entorn.

Figura 2.- Zona d’estudi: terme municipal de Girona. Font: Elaboració pròpia; base (plànol web Ajuntament
de Girona).
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3.- MÈTODES
Mostrejos visuals
Per conèixer la població total d’una espècie, caldria comptabilitzar tots els individus presents
al sector d’interès. A la pràctica, fer un cens total i inequívoc no és possible per diferents
raons, sobretot perquè sempre hi ha una fracció no detectable d’exemplars, alhora que no
es pot tenir la certesa que ocasionalment no es compti el mateix individu dues vegades al
llarg del procés de cens. En conseqüència, els censos faunístics generalment es basen en
mostrejos que permeti extrapolar els resultats a la totalitat de la zona d’interès o bé a la
totalitat de la població. Tot i això, s’han de tenir en compte unes premisses prèvies, la
principal de les quals és que no tota la superfície de la ciutat és 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, agrupant-los si més no per grans tipus (estrats), en cada un dels quals cal suposar
que la densitat mitjana és significativament diferent. D’aquesta manera es podran valorar les
abundàncies de les espècies d’interès segons l’hàbitat, o sector, i extrapolar després les
dades a la totalitat de la ciutat. Inicialment, es va plantejar seleccionar àrees dins els
diferents ambients presents a la ciutat de Girona:
•

Barri vell i centre urbà

•

Barris perifèrics (a les afores de la ciutat en contacte amb rius o camps o muntanya)

•

Barris “verds” (zones urbanes amb una superfície important de parcs i jardins)

•

Zones de ribera o veïnes a rius (Ter, Onyar, Güell i Galligants)

Amb tot, finalment es va decidir que el factor de l’hàbitat es tindria en compte posteriorment,
utilitzant les cobertures del sòl, fent un mostreig extensiu cobrint tota les zones urbanes i
periurbanes accessibles de la ciutat, incloent per tant tot el sol urbanitzat i una part del no
urbanitzat al seu entorn. Així doncs, en el cas dels sectors estrictament urbans, s’ha dut a
terme un cens a tots o la major part de vies públiques o parcs transitables (Figura 3). Per
altra banda, es va dividir el terme municipal en quadrícules de 250x250 metres, estimant la
densitat mitjana per espècie a cada quadrícula.
El censos van consistir en itineraris en peu o en bicicleta sobre sectors concrets de la ciutat
preestablerts i delimitats, cobrint una superfície coneguda, i posteriorment cartografiats.
Durant aquests itineraris s’han registrat tots els ocells observats de les espècies objectiu.
S’han dut a terme en dies clars entre les 8:30h del matí a les 13:30h del migdia, ja que son
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les hores de màxima activitat dels coloms. No es van realitzar censos durant dies de pluja,
temperatures extremes o fort vent ja que aquests factors poden provocar un error en
l'estimació dels individus. Aquest patró ha sigut corroborat amb diversos estudis que s'han
dut a terme a la ciutat de Barcelona (Uribe et al., 1984).
El cens es va realitzar per diferents observadors previstos de comptadors digitals i
prismàtics, que van recórrer a una velocitat constant (3-4 km/h aprox.) la major part de la
superfície accessible de cada quadrícula. Les unitats mostrals han estat polígons de
superfície variable, delimitats sobre el terreny en funció de les seves característiques
morfològiques, i la densitat observada de les principals espècies a censar. Així, per exemple,
s’ha procurat separar en unitats mostrals diferents les zones verdes respecte les zones
edificades, i dins d’aquestes les diferents tipologies urbanes. Quan la densitat d’ocells,
sobretot de coloms ha estat alta, sobretot al centre urbà, les unitats mostrals han estat més
petites, sovint coincident amb un únic carrer o tram de carrer, per exemple. En canvi, en
zones perifèriques amb baixa densitat de les espècies objectiu, aquests polígons han estat
considerablement majors en extensió.
Així doncs, a partir d’aquests mostrejos, la variable estimada es una densitat (ind./ha), a la
qual es pot eventualment aplicar algun tipus de correcció o tractament posterior segons el
mètode per a obtenir estimacions de la densitat mitjana per quadrícula, i de la grandària
poblacional al conjunt de la zona d’estudi (veure apartat següent).
Inicialment només estava previst dur a terme una campanya, durant la primavera, que es va
dur a terme entre abril i maig. Tanmateix la situació generada enguany pel confinament
arran de l’epidèmia de COVID 19 va portar a observar algunes probables variacions en l’ús
de l’hàbitat dels ocell surbans. Per aquest motiu es va decidir dur a terme una segona
campanya entre finals d’estiu i principis de tardor, amb una situació més normalitzada a la
ciutat. Aquest estudi per tant, reflecteix i compara els resultats assolits amb les dues
campanyes consecutives.
Les espècies objectiu d’aquests mostrejos han estat inicialment el colom roquer (Columba
livia), el gavià argentat (Larus michaelis) i la cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus). Amb tot,
a la segona campanya s’ha ampliant l’abast dels censos cap a altres espècies conspíqües i de
presència creixent, com són la garsa (Pica pica), el tudó (Columba palumbus), la tòrtora turca
(Streptopelia decaocto), i la gralla (Corvus monedula).
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Val a dir que en el cas de la cotorreta de pit gris s’ha aplicat en paral·lel una altre mètode de
cens, estandarditzat en altres localitats, basat en el recompte de nius i cel·les per niu. Aquestes
dades, si bé s’han registrat, estan pendents d’anàlisi.
Finalment, pel que fa al gavià argentat, inicialment estava previst aplicar també la metodologia
utilitzada anteriorment per a fer el seguiment d’aqueta espècie a Girona (Cufí, 2001). Aquest

mètode consistia en al realització de transsectes de cens al llarg dels principals eixos fluvials
de Girona. Ara bé, després de diversos intents durant la primavera, es va descartar aquesta
mètode, degut al molt baix nombre d’exemplars observats als rius durant la campanya de
primavera, fet probablement associat a l’enrederiment de la campanya pel confinament
associat a la pandèmia de COVID 19. Durant aquesta campanya, tot indica que els
exemplars de gavià ja estaven concentrats als seus territoris de cria, ben distribuïts per
amplis sectors de la ciutat, d’on es movien poc.

Anàlisi de dades i representació cartogràfica
Posteriorment, mitjançant programes informàtics de tipus Excel es van crear i analitzar les
bases de dades.
Pel que fa a la cartografia i anàlisi espacial de les unitats mostrals, amb el programa
ArcMap, es van representar tots els transsectes mostrejats, obtenint-ne la seva superfície
per posteriorment poder calcular densitats (ind./ha) de cada espècie. Aquestes densitats
s’han traslladat a mapes per espècie i campanya de mostreig, representant per separat la
densitat mitjana per quadricula (250X250m) respecte al densitat mitjana per tipus de
cobertura del sòl. El tipus de cobertura del sòl de cada unitat mostral es va identificar gràcies
a la cartografia dels usos dels sòl disponible a la web de l’Ajuntament de Girona. Les
densitats mitjanes, tant per quadrícules com per tipus d’hàbitat, han estat obtingudes
mitjançant una formulació de mitjana ponderada, emprant la superfície de cada unitat
mostral com a factor de ponderació.
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Figura 3.- Zona d’estudi: en taronja, sectors prospectats, fent-hi censos visuals d’ocells durant les 2
campanyes dutes a terme el 2020. Font: Elaboració pròpia; base (plànol web Ajuntament de Girona).
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Mètodes d’estimació de la densitat total o grandària poblacional
Com ja s’ha exposat anteriorment, les avaluacions poblacionals d’ocells en ambients urbans
difícilment poden basar-se en el supòsit que és factible fer un cens total, és a dir observar
tota la població, encara que sigui gradualment o de forma estratificada, per sectors o tipus
d’hàbitats. De fet, quan l’investigador recorre els carrers en busca d’ocells, no observa tots
que hi ha sinó únicament a una fracció. Bàsicament, hi han 3 tipus de biaix, ja sigui perquè
l'individu no es troba al seu territori en el moment en el que es fa el cens (biaix de
presència), o perquè es troba en un lloc fora de la vista de l'observador (biaix de
disponibilitat) o també perquè l'individu es passat per alt per part de l'observador (biaix de
detecció) (Pascual et al. 2011a).
Diversos estudis realitzats a la ciutat de Barcelona han permès establir la detectabilitat dels
coloms, és a dir, quina és la fracció de coloms de la població total que estem observant. Un
cop estimat aquest paràmetre, aleshores calculem el seu invers (1/detectabilitat) i ja tenim el
factor de correcció pel qual cal multiplicar la quantitat de coloms vistos per tal d’estimar la
població total. En un cens realitzat a Barcelona el 1991, es va calcular la detectabilitat dels
coloms al barri de Gràcia (Senar & Sol 1991) i va donar un factor de correcció de 3,5,
coincident amb el calculat per a la ciutat de Pavia (Barbieri & de Andreis 1991). En el cens
de 2011 es va calcular novament la detectabilitat per a dos punts diferents de Barcelona i es
va confirmar que el valor de 3,5 és robust (Pascual et al. 2011a). Per tant, assumint
determinats supòsits, una opció per a ajustar o corregir les densitats observades, per sector,
quadrícula, estrat, etc., previ al càlcul definitiu de la població total de la zona d’estudi,
passaria per aplicar aquest factor de correcció.
Els dos principals supòsits per a aplicar aquesta correcció i assumir com a fiables els
resultats, són, evidentment, 1) que s’utilitza la mateixa metodologia operativa per al cens
visual, i 2) que la fisiognomia urbana és similar o equivalent. En aquest estudi, podem
assumir com a cert el primer supòsit. Ara bé, pel que fa al segon supòsit, probablement
només és cert per alguns sectors de la ciutat de Girona, essent doncs força arriscat el fet de
donar per bona l’aplicació d’aquesta factor a tots els sectors ocupats per l’espècie. Amb tot,
no s’ha descartat, sobretot degut a què va ser utilitzada en censos recents de colom roquer
a la ciutat, i convé mantenir la comparabilitat de resultats.
En definitiva, l’aplicació del factor de correcció 3,5 s’ha aplicat per als coloms en aquest
treball, sota la denominació genèrica de Mètode B.
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Ara bé, partint de tot el que s’ha exposat fins aquí, s’ha considerat adient aplicar en paral·lel
una altre metodologia simple per a obtenir estimacions equivalents, estandarditzades i
fàcilment repetibles, de la grandària poblacional o densitat absoluta (N) de totes les espècies
avaluades, partint del mètode de cens visual aplicat. Aquesta metodologia, anomenada aquí
Mètode A, consisteix simplement en extrapolar la densitat mitjana calculada a la resta d’àrea
de referència (quadrícula, sector o estrat de tipus d’hàbitat) i estimar-ne la densitat absoluta
a partir de la seva extensió. Evidentment, els resultats obtinguts s’aproximaran més al valor
real com major sigui la detectabilitat de l’espècie dins les unitats mostrals bàsiques. És a dir,
probablement, en la major part dels casos es produirà un biaix a la baixa d’aquesta densitat
absoluta (N), és a dir una subestimació de la població, però sense que es pugui conèixer
aquest biaix sense fer estudis específics sobre el valor de la detectabilitat per espècie a la
ciutat. Amb tot, aquest mètode continua constituint un mètode simple i alhora robust, prou
interessant per a fer comparacions en el temps i l’espai, és a dir per a analitzar-ne tant
l’evolució temporal com l’heterogeneïtat i gradients en l’espai.

Anàlisi de dades complementàries
Atès el caràcter puntual d’aquest estudi, i malgrat alguns serveis precedents amb els quals
serà possible comparar resultats, no es disposa de sèries temporals consistents ni
prolongades basades en mètodes de cens directes i estandarditzats com els exposats fins
ara. En canvi, gràcies a l’extens projecte de ciència ciutadà impulsat per l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO), de registre i publicació de les observacions fetes per nombrosos
ornitòlegs a tot el país (ornithocat.cat), es poden obtenir aproximacions a les tendències
poblacionals de moltes espècies d’ocells de la ciutat de Girona. Gracies al nombrós
“poblament” d’ornitòlegs gironins, aquestes sèries temporals són prou interessants per a
algunes espècies, i permeten complementar la informació directament generada en aquest
estudi a través dels censos fets específics duts a terme. Les tres variables extretes per
espècie i any de l’Ornithocat són el nombre d’observacions, el nombre total d’ocells, i el
nombre mitjà d’ocells per observació, sempre només per al municipi de Girona. Els resultats
es presenten gràficament a l’Annex 2. Amb tot, la manca d’estandardització de l’esforç i dels
mètodes d’observació d’ocells obliguen a interpretar amb molta precaució els resultats
d’aquestes sèries elaborades a partir de l’Ornithocat, donant només per vàlides les
tendències més clares i fortes, siguin d’augment o de disminució.
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4.- RESULTATS I DISCUSSIÓ
Els resultats assolits es presenten a les taules 1 a 8, figures 4 i 5, i a l’Annex 1. A
continuació es discuteixen espècie per espècie.

Colom roquer
La població total estimada (N) o densitat absoluta a Girona, varia poc entre campanyes i
també entre mètodes (taules 1 i 2). Tenint en compte els intervals de confiança de les
estimacions obtingudes, totes les estimacions són semblants, i les diferències no es poden
considerar significatives. En tot cas, com era de preveure, el mètode B reporta valors
superiors.
Pel que fa a la comparació amb els resultats dels censos de 2017 (N=3636 ind.), els valors
assolits enguany els dupliquen, aproximadament. Aquest increment pot ser degut a un
increment real de la població de coloms a la ciutat, o bé a biaixos en alguna de les
estimacions poblacionals. De fet, els resultats reflectits a l’informe de 2017 fan pensar en
una probable subestimació de la població, probablement degut a un cens poc rigorós, però
això és merament conjectural.
El patró de variació espacial de la densitat és clar (veure mapes de l’Annex 1). Presenta
densitats mitjanes (1-10 ind./ha) arreu dels barris residencials, i dins d’aquests densitats
altes (10-30 ind./ha) o molt altes (>30 ind./ha) a bona part dels barris més habitats, incloent
el centre mateix de la ciutat. És sobretot al barri vell o altres sectors de la ciutat amb
estructures urbanes que incloguin edificacions antigues o abandonades, com ara Pedret, el
Pont Major, i altres on assoleix les majors densitats. De fet, és en aquests barris, o a les
seves proximitats on es situen la major part de les colònies detectades (Figura 4). Les
colònies es situen en edificacions antigues, abandonades, obertes, o en general amb
abundants orificis i refugis. A banda de moltes finques i estructures del Barri Vell, poden
colonitzar qualsevol altre edifici obert i abandonat de la ciutat, i també certes infraestructures
com ara ponts i viaductes. Aquest patró de variació de la densitat és semblant al d’altres
ciutats amb estructures urbanes similars, com també ho són els valors de densitat
observats, per bé que presentin grans variacions tan a Girona mateix com a altres ciutats.
Finalment, pel que fa a la tendència temporal durant els darrers deu anys (Annex 2), a partir
de les dades registrades a Ornithocat, no s’observa cap tendència significativa. Més aviat la
població sembla força estable.
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En definitiva, es tracta d’una espècie d’establiment molt antic, però que manté poblacions
denses que convé gestionar globalment a la ciutat, per les problemàtiques diverses que
ocasiona, o si més no que obliga recurrentment a resoldre els conflictes que genera en
alguns punts concrets de la ciutat, sobretot en zones residencials.

Gavià argentat
La població total estimada (N) o densitat absoluta d’aquesta espècie a Girona, varia també
poc entre campanyes, situant-se entre 760 i 960 exemplars (taula 3). De nou, tenint en
compte els intervals de confiança de les estimacions obtingudes, les estimacions són
semblants, i les diferències no es poden pas considerar significatives.
Per altra banda, els darrers censos fets per a aquesta espècie a Girona, el 2009, reporten
una densitat total lleugerament superior de 492 exemplars. Per tant, aparentment, la
població hauria augmentat i s’hauria gairebé duplicat. Ara bé, cal tenir present que aquests
resultats provenen d’una metodologia diferent, específicament adaptada en aquell moment
per aquesta espècie. De fet, a diferència del colom roquer, en el cas del gavià argentat la
tendència poblacional dels darrers deu anys sembla ascendent (Annex 2), tot i que cal
prendre-ho amb precaució, ja que també s’observen nombrosos alts i baixos en les
observacions acumulades anualment durant aquest període. Cal tenir present que per
aquesta espècie, i a diferència del colom, a banda de la població resident, hi ha una notable
població flotant que es va movent a escala regional en funció de diversos factors com ara
probablement el clima i la disponibilitat d’aliment en certs punts clau, entre altres.
En tot cas, és evident que es tracta d’una espècie ben establerta a la ciutat des de fa
diverses dècades, amb una probable expansió gradual dins el nucli urbà, on manté una
població resident i reproductora notable i probablement també en augment. Es reprodueix
als sostres i teulades de tot tipus d’edificis, sobretot de zones habitades i cèntriques i al Barri
Vell, però també en alguns casos en barris perifèrics o en zones industrials o de serveis. La
seva distribució observada entre les dues campanyes de mostreig ha estat ben
contraposada. A la primavera estava força homogèniament distribuït per les zones ja
esmentades de reproducció, mentre que a finals d’estiu s’ha detectat sobretot als eixos
fluvials i al Barri Vell.
Per tant, pel que fa al gavià argentat, tot indica que es tracta d’una espècie que seguirà
generant una problemàtica lentament creixent, que obligarà com a mínim a programar
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algunes actuacions allà on generi problemàtiques, sobretot en algunes finques concretes
durant l’època de reproducció.

Cotorreta de pit gris
La població total estimada (N) o densitat absoluta d’aquesta espècie a Girona, ha variat
notablement entre campanyes, situant-se entre 110 exemplars a la primavera i 215 a finals
d’estiu (taula 4). En aquest cas, tenint en compte els intervals de confiança de les
estimacions obtingudes, les estimacions no són similars. L’augment observat és deu
probablement a una combinació de factors: en primer lloc, a l’efecte del reclutament estival
d’una espècie que es troba clarament en expansió, i després a possibles diferències en la
detectabilitat entre les dues campanyes. A la primavera, part dels exemplars es trobaven
dins als nius, sense que fossin observats. Enguany, a finals d’estiu, els nius havien estat
eliminats per l’ajuntament, fet que probablement en va fer incrementar la detectabilitat. A
més, tot indica que això va provocar la seva dispersió per la ciutat, com ho prova que a la
campanya de tardor es van observar a molts altres sectors a banda de les zones de
reproducció detectades durant la primavera (veure mapes a l’Annex 1).
El fet és que es tracta d’una espècie en procés d’establiment, expansió i fort increment de la
població a Girona, com ho prova la tendència netament creixent de les observacions anuals
acumulades al llarg de la darrera dècada (Annex 2). Tot i que les primeres citacions a la
ciutat tenen més de 20 anys, tan sols fa deu anys la seva densitat era molt baixa. Al cens de
2017 es va estimar que hi havia una població global de 43 exemplars, tot i que de nou, com
en el cas dels coloms, sospitem que aquest valor està subestimat (almenys lleugerament).
Com ja s’havia observat en l’anterior servei de censos d’ocells urbans, a Girona, per ara, tan
sols es reprodueix sobre cedres. Tan sols hem observat un niu en una altre tipus d’arbre
però era adjacent a un gran cedre del Parc del Migdia amb nombrosos nius. De tota manera,
tot indica que durant els propers
El cas de la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) mereix un esment a part. Durant els
nostre censos ha estat observada només puntualment, per bé que tot indica que és també
força abundant al municipi com la cotorreta de pit gris, si més no a jutjar per certes
observacions puntuals hivernals de grans grups d’exemplars. Es reprodueix als grans arbres
de la devesa, i per ara enlloc més que sapiguem. La seva dinàmica poblacional sembla
també clarament expansiva, a Girona.
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Tot apunta que la problemàtica associada a la presència i proliferació d’aquestes dues
espècies de psitàcids a la ciutat de Girona tot just ha començat, essent a partir d’ara quan es
començarà a manifestar amb força, estenent-se per molts sectors del municipi, sobretot en
el cas de la cotorreta de pit gris.
De fet, de totes les espècies considerades en aquest servei, la població de cotorreta de pit
gres és clarament la que mereix mesures globals més decidides. En primer lloc, per alentir el
seu procés d’establiment; en segon lloc, pel fet que aquesta població constitueix el principal
o potser l’únic nucli a escala comarcal; i finalment també perquè es tracta d’una espècie que
pot esdevenir una plaga agrícola remarcable, com ja s’està observant en altres zones del
país.

Altres espècies
Tot i que no eren objectiu inicial del present servei, aportem també estimacions poblacionals
per a algunes altres espècies que poden tendir a generar problemàtiques.
La garsa és la més estesa i abundant d’aquestes, amb una població considerable d’uns
5000 exemplars distribuïts per tots els barris, essent abundant sobretot en sectors amb
arbres alts on estableix els seus nius, sovint formant petites colònies, com la que hi ha a la
Rambla Xavier Cugat, per ex. La seva tendència a la ciutat és clarament expansiva i
d’increment poblacional.
La gralla, tot i mantenir un nucli petit a la ciutat, es troba ben concentrat al Barri Vell. A més
la seva densitat sembla que està sotmesa a fortes variacions. Anys enrere pràcticament
havia desaparegut de la ciutat.
El tudó i la tórtora turca són dos colonitzadors relativament recents de la ciutat de Girona, on
han esdevingut també residents i reproductors. El tudó mostra una tendència encara
clarament en augment, mentre que la tórtora turca sembla haver-se estabilitzat durant els
darrers 10 anys. Ambdues espècies abunden més en barris residencials de cases amb
jardins, com ara Palau, Montjuic, o Montilivi, per bé que poden entrar cap a zones urbanes
del centre de la ciutat. El tudó, de fet, també es reprodueix a l’arbrat d’alguns carrers i parcs
del centre mateix.
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Colom roquer (Columba livia)
ABRIL-MAIG 2020

SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)

Recompte (exemplars observats)

2267

1982

Població estimada (N)

Població estimada (N)

6021,3

6601,6

Interval de Confiança 95%

Interval de Confiança 95%

1401,2

1616,4

Taula 1.- Cens de la població de colom roquer de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.

Colom roquer (Columba livia)
ABRIL-MAIG 2020

SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)

Recompte (exemplars observats)

2267

1982

Població estimada (N)

Població estimada (N)

7942,0

7077,8

Interval de Confiança 95%

Interval de Confiança 95%

1858,2

1706,6

Taula 2.- Cens de la població de colom roquer de Girona (Mètode B). Font: Dades originals.
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Gavià argentat (Larus michaelis)
ABRIL-MAIG 2020

SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)

Recompte (exemplars observats)

339

314

Població estimada (N)

Població estimada (N)

959,8

760,2

Interval de Confiança 95%

Interval de Confiança 95%

149,5

191,4

Taula 3.- Cens de la població de gavià argentat de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
ABRIL-MAIG 2020

SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)

Recompte (exemplars observats)

60

90

Població estimada (N)

Població estimada (N)

110,1

214,8

Interval de Confiança 95%

Interval de Confiança 95%

21,8

41,2

Taula 4.- Cens de la població de cotorreta de pit gris de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.
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Garsa (Pica pica)
SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)
154
Població estimada (N)
5006,8
Interval de Confiança 95%
1441,6

Taula 5.- Cens de la població de garsa de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.

Gralla (Corvus monedula)
SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)
15
Població estimada (N)
103,9
Interval de Confiança 95%
16,9

Taula 6.- Cens de la població de gralla de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.
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Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)
121
Població estimada (N)
647,6
Interval de Confiança 95%
115,0

Taula 7.- Cens de la població de tórtora turca de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.

Tudó (Columba palumbus)
SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Recompte (exemplars observats)
153
Població estimada (N)
584,6
Interval de Confiança 95%
87,4

Taula 8.- Cens de la població de tudó de Girona (Mètode A). Font: Dades originals.
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Figura 4.- Situació de les principals colònies observades de coloms roquers (>25 exemplars, aprox.).
Font: Elaboració pròpia; base (plànol web Ajuntament de Girona).
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Figura 5.- Localitzacions amb observacions de nius actius de cotorreta de pit gris. Font: Elaboració
pròpia; base (plànol web Ajuntament de Girona).
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5.- RECOMANACIONS DE GESTIÓ
Malgrat que es tracta d’una problemàtica de difícil solució, i que probablement requereixi
d’una gestió continuada any rere any, per a mitigar-ne els efectes almenys als punts més
problemàtics, mitjançant mètodes com ara els aplicats en aquest servei (Lot 2), també convé
apuntar algunes altres mesures de gestió complementàries que podrien contribuir-hi:
Com ja s’ha comentat anteriorment, la presència d’altes concentracions d’ocells urbans
provoquen problemàtiques de diferent tipus com ara problemes al mobiliari urbà, riscos per a
la salut pública, efectes negatius sobre la biodiversitat local o bé molèsties al ciutadà. Per
tant, és important tenir un cert control sobre aquestes poblacions. El ventall de mètodes que
existeixen per controlar les poblacions d’aus urbanes és molt ampli però generalment es
poden classificar en tres tipus:
-

Modificació de l’hàbitat: control de punts d’alimentació, manteniment de les zones verdes i
l’arbrat, ús de pirotècnia, falconeria, reclams sonors dissuasius, etc.

-

Reducció de la població: captura d’individus, caça controlada, destrucció de nius i postes,
esterilització, etc....

-

Protecció del mobiliari urbà: col·locació de xarxes de protecció, malles, punxes, repel·lents
visuals o químics, i altres.

Per tant, davant la gran varietat de mètodes disponibles, cal valorar curosament cada
situació per escollir el mètode o mètodes que puguin ser més efectius, de manera que es
complementin per obtenir-ne la màxima eficàcia. A continuació es descriuen els mètodes de
control principals a aplicar per cada espècie, tenint en compte que sempre s’ha de valorar
cada situació i el fet que alguns d’ells poden ser també aplicables a altres espècies.
Colom roquer (Columba livia)
REDUCCIÓ DELS PUNTS D’ALIMENTACIÓ I BEGUDA. Incloent tant els llocs naturals o públics com
els que són mantinguts o propiciats per la ciutadania. Una de les principals font d’alimentació
són les restes de menjar que troben a la ciutat. En aquest cas, hi té un paper important la
gent que directament alimenta els coloms, fent que es puguin formar grans agrupacions en
llocs recurrents. Tot i que és un tema de gestió complexa ja que alimentar els coloms té un
caràcter social i molta gent ja hi està força acostumada, és important conscienciar a la
ciutadania de les problemàtiques que poden comportar, entre elles el perill per la salut
pública. Si cal, es poden col·locar cartells divulgatius informant sobre aquesta problemàtica
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en espais cèntrics i amb ús intens de la ciutat, com ara la Plaça Catalunya, el Parc Central o
la Devesa, entre altres.
LIMITAR ELS PUNTS POTENCIALS DE CRIA. Es tracta d’una espècie rupícola i cavernícola, i en
conseqüència, a la ciutat, els principals llocs de nidificació són forats en edificis, edificacions
abandonades, etc. L’ús de xarxes o malles és un recurs utilitzat per evitar que hi accedeixin
a nidificar. Directament, també és convenient tapiar cases, naus o finques abandonades, per
a evitar l’establiment de colònies importants.
COL·LOCACIÓ O ÚS D’ELEMENTS DISSUASIUS EN LLOCS DE REPÒS DELS EDIFICIS. Tant poden ser
repel·lents físics (punxes, filferros, fils electrificats) com repel·lents visuals (espantaocells
òptics, làsers) o sonors (petards, sirenes), o fins i tot l’ús de falcons. Tant aquest mètode
com l’anterior, acaben provocant un desplaçament dels individus a una altra zona de la
ciutat. Amb tot, és eficaç si el que es vol es restringir-ne la presència a una zona concreta,
on s’hi estigui donant una incidència alta d’aquest problema.
CAPTURA I/O ELIMINACIÓ D’INDIVIDUS. S’utilitzen mètodes com la captura amb gàbies o xarxes,
l’ús de depredadors com el falcó peregrí o, en situacions més puntuals, l’ús d’armes de foc.
Es tendeix a utilitzar aquest tipus de control en situacions més aviat puntuals, on hi ha
individus que causen problemes en un lloc molt concret. Ara bé, en general, només
s’aconsegueix una reducció significativa de la població global amb esforços sostinguts i
importants, els resultats dels quals tendeixen a revertir ràpidament si s’aturen, gràcies a la
gran productivitat d’aquesta espècie. Cal tenir present també la mala premsa que
especialment aquesta mesura té per a la ciutadania i molt especialment per a alguns grups
de pressió, com ara els col·lectius animalistes.
CONTROL SOBRE LA NATALITAT. Bé sigui per destrucció dels nius i postes, o bé mitjançant
l’esterilització dels individus adults. La nicarbazina és el quimioesterilitzant més comú,
actualment. Aquest producte és un fàrmac antiparasitari (coccidiostàtic) principalment
utilitzat en pollastres de carn. Però a més, aquest fàrmac té un efecte esterilitzant en aus, ja
que quan la ingesta és superior a determinada dosi i de forma continuada ( per exemple >
10g/dia en coloms) provoca la ruptura de la membrana del rovell de l’ou i fa inviable el
desenvolupament de l’embrió. Aquesta substancia barrejada amb blat de moro i silicona
comestible, és utilitzada com a pinso anticonceptiu per al control de les poblacions de
coloms urbans.
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Amb tot, cal apuntar que tot i que en algunes ciutats europees ja s’ha utilitzat (Barcelona,
Reus, Gènova),

l’efectivitat d’aquest mètode de control ha estat qüestionada ja que

existeixen estudis realitzats en captiveri amb resultats tan positius com negatius. Pel que fa
a experiències de la seva aplicació al medi urbà, també hi ha contradicció de resultats.
Segons la revista Veterinaria Italiana l’aplicació d’aquest mètode per al control de 4 colònies
de coloms (Columba livia var. domestica) a la ciutat de Gènova durant 8 anys consecutius,
va provocar una reducció de la població de coloms del 65-75%. D’altra banda, un estudi
sobre l’aplicació d’aquest tractament a les colònies de la ciutat de Barcelona durant l’any
2017 conclou que l’ús d’aquest fàrmac anticonceptiu no va aconseguir reduir la densitat de
la població de coloms. Tot i això, aquests resultats es contradiuen amb la valoració positiva
que en fa l’Ajuntament de Barcelona que en una noticia a la seva web de Medi ambient i
sostenibilitat

afirma que la població de coloms de les zones tractades es va reduir un

50,9%, mentre que a les zones no tractades va augmentar un 11%. Part d’aquesta
discrepància podria atribuir-se a la metodologia de comptatge durant els censos.
També la seguretat, toxicitat i alguns aspectes legals relacionats son motiu de controvèrsia
tant en l’àmbit conservacionista com en el professional. Pel que fa al seu impacte en el medi
ambient, segons un informe del Comitè Científic per la Nutrició Animal de la Unió Europea, i
basat en un estudi en pollastres de carn, els residus de nicarbazina romanents als
excrements de les aus no són perjudicials per al medi ambient i que la seva toxicitat tampoc
es transmet al llarg de la xarxa tròfica als consumidors dels animals objecte del tractament.
El mètode de subministrament contempla quantitats i horaris que redueixin l’exposició
d’aquest producte a altres espècies, així mateix la mida gran del gra de blat de moro
impedeix que aus més petites puguin ingerir-lo, però s’ha comprovat que algunes altres
espècies també ho ingereixen, com ara pardals o tòrtores. Tot i això, una revisió bibliogràfica
publicada l’any a la revista científica Food Research International afirma que cal fer més
recerca per poder obtenir resultats conclusius pel que fa als seus efectes al medi ambient i
als humans. Així mateix, la sostenibilitat d’aquest mètode és dubtosa ja que si el tractament
es suspèn l’efecte reverteix al cap d’una setmana sense ingerir el fàrmac, fet que implicaria
mantenir el tractament de manera sostinguda, resultant en un elevat cost econòmic.

En definitiva, sembla que l’estratègia de control ideal hauria de incloure una combinació de
mètodes, des de la gestió dels espais potencials de nidificació i ajocament nocturn fins a
l’aplicació de tractaments millorats, passant per les campanyes de sensibilització per tal
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d’evitar que la ciutadania proporcioni aliment als coloms i la reducció de la capacitat de
càrrega del medi urbà mitjançant la reducció dels forats òptims per a fer niu.
Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis)
CONTROL DELS PUNTS D’ALIMENTACIÓ. La gran disponibilitat de recurs tròfic als abocadors o
sectors industrials ha sigut un dels principals motius de la seva expansió, fent que
s’estableixin a les ciutats per reproduir-s’hi en un entorn segur. Un major control sobre
aquesta disponibilitat d’aliment, així com que de les restes d’aliment que es generen dins la
ciutat hauria de contribuir a reduir la seva presència, malgrat que cal tenir present que
actualment ja és una especia plenament establerta al medi urbà, amb una fracció de la
població probablement sedentària.
CONTROL SOBRE LES POSTES I ELS INDIVIDUS ADULTS. S’han fet diferents assajos duent a
terme el sistema de punxar els ous però el resultat no ha sigut l’esperat. Els embrions moren
però alhora es provoca una inseguretat als progenitors que fa que es dispersi més la colònia
per nidificar, sent contraproduent pel control global de la població, aparentment. La retirada
d’un ou o de la posta completa afavoreix la supervivència de la resta o provoca una segona
posta, respectivament, sent també resultats negatius. En situacions on la concentració de
gavians és baixa, el mètode d’eliminar les postes i els nius sol ser més eficient globalment.
En qualsevol cas, és una tècnica adient per a mitigar el problema en fiques, barris o sectors
molt concrets, però sempre tenint en compte la seva complexitat i cost d’aplicació.
ÚS DE FALCONERIA, PIROTÈCNIA O SONS. Mitjançant aquestes tècniques s’aconsegueix
foragitar els gavians, si s’aplica un correcte disseny i un esforç suficient, però es trasllada la
problemàtica a altres zones, ja que generalment les colònies canvien a un altre punt de la
ciutat.
COL·LOCACIÓ DE BARRERES FÍSIQUES. Si les colònies es troben situades en punts
determinats, es pot optar per la col·locació de xarxes per evitar que entrin a llocs concrets o
el recobriment d’estructures amb espines o punxes també és efectiu. Igual que anteriorment,
no es redueix la població sinó que es desplaça.
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
GESTIÓ DE LES ZONES VERDES I L’ARBRAT URBÀ. És important la retirada de les branques de
poda i la poda selectiva d’alguns arbres per evitar que siguin utilitzades per la construcció o
reparació de nius. Les palmeres són font d’aliment i lloc de nidificació, així que cal evitar-ne
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noves plantacions i substituir les presents per espècies autòctones. Amb tot, a la ciutat de
Girona per ara tots o la major part dels nius d’aquesta espècie es concentren en cedres vells
i alts.
RETIRADA DE NIUS. Fer un control periòdic dels nius i dur a terme la retirada d’aquests,
principalment per a evitar l’acumulació de pes en capçades situades en parcs i via pública,
que pugui representar un risc de caiguda. És molt important però, seleccionar bé quan s’ha
de fer la retirada del niu, ja que aquesta espècie és capaç de tornar a construir o arreglar
ràpidament els nius. A més, poden afectar negativament a l’arbrat de l’entorn, d’on
n’obtenen els brots i branquetes per construir-los de nou. El més efectiu és fer-ho en els
estadis inicials de construcció del niu, tot i la dificultat que representa per la detecció
d’aquests. També és molt útil fer-ho en època de cria (març-agost), de manera que en
reduirà la seva fertilitat. Per altra banda, la retirada de nius a vegades és obligada
independentment de l’època, ja que les grans dimensions i pesos que poden assolir fan que
hi hagi perill de despreniment i comportin un risc per la ciutadania, o bé causin danys en el
mobiliari urbà on s’han construït (pals de llum, torres de ràdio, etc.). En els casos on s’han
capturat als individus, és també recomanable la retirada del niu, així no serà ocupat per
altres individus.
ELIMINACIÓ DELS INDIVIDUS ADULTS. Es pot dur a terme la captura dels individus mitjançant
xarxes o trampes, col·locant esquers a les gàbies com a reclam. Tot i que els resultats
inicials poden ser bons, depenen de la quantitat d’aliment disponible que tenen i amb el
temps, sembla que podrien aprendre i relacionar el reclam alimentari amb el perill de la
gàbia. El mètode que ha tingut més efectivitat és l’ús d’armes de foc, sent un mètode
altament selectiu que permet ser molt eficient en eliminar els individus de cada colònia. A
més, els costos generats són molt baixos. A Saragossa es va treballar utilitzant aquest
mètode i es va eliminar la població de forma quasi integral en tan sols dos anys.

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).
(Veure informe Lot 2)

Altres espècies
La gran varietat d’espècies d’ocells que conviuen a la ciutat pot fer que es donin casos
puntuals on generin algun problema. Tot i així, s’hauria d’analitzar detingudament la situació
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i valorar si cal o no aplicar alguna mesura i quina seria la millor. Generalment però, la
presència d’ocells a la ciutat és una cosa positiva que no només ens aporta un valor cultural
pel fet de veure o sentir els ocells cantar a la ciutat, si no que també ens aporten altres
beneficis com ara un major control de les poblacions d’insectes.
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1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Amb el creixement i canvi dels nuclis urbans dels darrers temps moltes espècies de fauna
han trobat a les ciutats una gran oportunitat per establir-s’hi i desenvolupar-hi poblacions
sovint notables. En alguns casos es tracta de processos que venen d’antic, amb espècies
que ocupen les zones urbanes des de l’antiguitat, com ara coloms o pardals, mentre que en
altres casos es tracta clarament de processos més recents, o si més no recentment
accelerats, com és el cas de les espècies introduïdes com ara les cotorretes de pit gris o les
autòctones que han aconseguit penetrar i establir-se a les ciutats, com ara gavians
argentats, tudons o garses.
Els ambients antropitzats ofereixen una situació ideal a aquells que ho saben aprofitar ja que
hi troben gran quantitat d’aliment, tenen poca depredació i hi ha alta disponibilitat de refugis.
Els ocells constitueixen un dels grups que més bé ha aprofitat aquesta situació. En alguns
casos, la presència d’algunes espècies és tan alta que s’han de considerar plagues,
provocant problemes al mobiliari urbà, riscos per la salut pública, efectes negatius sobre la
biodiversitat local o bé molèsties al ciutadà. Per tant, és important conèixer l’estat a la ciutat
de Girona de les poblacions de tres espècies potencialment problemàtiques com són el
colom roquer (Columba livia), el gavià argentat (Larus michahellis) o la cotorreta de pit gris
(Myiopsitta monachus).
És ben sabut que el colom roquer és una espècie perfectament adaptada a la ciutat, on s’hi
troba de forma molt abundant i sovint formant grans concentracions que poden provocar les
diferents problemàtiques ja esmentades. Per altra banda, el gavià argentat és una espècie
de distribució mediterrània que acostumava a reproduir-se al litoral. Darrerament, també ha
començat a colonitzar l’interior, principalment ambients antropitzats com ara ciutats, on
provoca problemes a l’entorn urbà. Per últim, la cotorreta de pit gris, originària d’Amèrica del
Sud, ja ha colonitzat diferents llocs d’Europa a través de l’alliberament intencionat o
accidental d’individus en captivitat. La primera cita a Catalunya va ser a Barcelona l’any
1975 i des de llavors la població ha anat creixent exponencialment i colonitzant altres nuclis
urbans de la resta del territori català.
A la ciutat de Girona es va fer una diagnosi de la distribució del colom roquer i de la cotorra
de pit gris l’any 2017, per tant és important conèixer com ha evolucionat la distribució
d’aquestes espècies durant aquests anys per, per si fos necessari, poder aplicar les
mesures de gestió necessàries per a mitigar els seus efectes perjudicials.
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Els objectius concrets d’aquest estudi han estat els següents:
•

Actualitzar el cens poblacional i conèixer les distribucions actuals del colom roquer, el
gavià argentat i la cotorreta de pit gris a la ciutat de Girona, i també d’altres espècies
conspíqües i de presència creixent.

•

Recopilar un conjunt de mesures de gestió encaminades a dissenyar un pla per a resoldre
possibles problemàtiques generades per aquestes espècies.

Aquest informe és una addenda a l’informe del primer final de l’any 2020, en el marc del qual
s’ha dut a terme una revisió de tota la tram urbana per a registrar i localitzar amb la màxima
precisió els punts de concentració de coloms a la ciutat de Girona.
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2.- RESULTATS
Les concentracions de coloms observades s’han dividit en tres categories d’abundància: <10
coloms; 10 a 100 coloms; >100 coloms. S’han georeferenciat i indicat al mapa adjunt, on
també s’hi ha afegit punts amb incidències registrades per part de l’ajuntament, generalment
provinents de queixes de ciutadans.
La major part de les concentracions observades corresponen a sectors on certament es
coneix la presència de punts de reproducció de coloms, bé fos allà mateix o en un
emplaçament proper. Per tant, són un bon indicador de la distribució espacial de la intensitat
d’aquesta problemàtica a la ciutat.
Els resultats són concordants amb els mapes de densitats generats anteriorment, ja
presentats a l’informe final precedent.
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Taula 1. Punts de concentració de coloms detectats, per categoria. Font: dades originals.
Categoria
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms

UTM_X
485157,30
484899,69
484808,14
485470,66
485582,58
484260,45
484659,71
484892,28
485111,88
485569,88
485382,55
485356,89
484818,19
485425,71
484250,13
484295,64
484690,14
484700,98
484655,47
484675,58
484666,86
485120,88
485001,02
485001,02
485285,19
485071,14
485155,28
485190,20
485281,48
485322,89
485407,56
485720,76
485104,58
485136,33
484978,37
485034,73
485444,02
485420,21
485418,89
485447,99
485534,11
485522,21
485553,16
485569,83
485588,09
485561,42
485489,45
485606,40
485625,45

UTM_Y
4649569,30
4647805,74
4648169,01
4647683,10
4647767,24
4647825,84
4647102,87
4647856,54
4648240,98
4647798,99
4647701,36
4648620,12
4647668,15
4647788,17
4646767,38
4646990,68
4647642,75
4647099,69
4646938,83
4647000,21
4647558,64
4647427,67
4647172,88
4647086,36
4647264,95
4648011,34
4648051,82
4648033,57
4648001,82
4648156,20
4648222,35
4648287,55
4647869,05
4647751,58
4647605,53
4647602,35
4648362,66
4648444,69
4648594,84
4648500,91
4648538,88
4648488,08
4648500,78
4648555,55
4648445,21
4648432,30
4648413,25
4648310,59
4648613,81
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Taula 1. Punts de concentració de coloms detectats, per categoria (continuació). Font: dades originals.
Categoria
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
<10 coloms
>100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms

UTM_X
485018,22
485054,20
484486,93
484684,84
484513,39
485030,92
485317,20
485339,42
484980,65
485432,03
485483,89
485473,30
485493,41
485600,30
485613,00
485032,77
484909,74
484805,23
484668,97
484772,16
484761,57
484728,50
484568,43
484575,84
485514,80
485806,30
486053,80
484155,30
484244,30
484330,30
484293,30
484345,30
483969,30
484377,30
484136,30
487105,30
487151,30
485125,30
485421,50
485506,00
485422,50
485471,00
484502,00
484042,00
484508,90
484412,06
485449,36
485326,72
485743,62

UTM_Y
4647904,16
4647826,90
4647635,34
4647816,32
4647841,72
4648071,38
4648656,90
4648496,03
4648159,48
4648657,17
4648589,43
4648687,86
4648805,33
4648759,82
4648695,27
4646358,44
4646375,64
4646384,90
4646339,92
4646288,32
4646232,76
4646115,02
4646113,70
4648049,15
4647055,80
4646939,30
4646744,30
4646861,30
4647174,30
4647451,30
4648088,30
4647704,30
4646796,30
4647060,30
4645513,00
4646850,30
4646592,00
4649130,30
4650285,00
4651173,00
4650934,50
4650891,00
4648881,00
4649323,50
4646194,40
4647224,58
4648322,36
4648271,67
4645643,96
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Taula 1. Punts de concentració de coloms detectats, per categoria (continuació). Font: dades originals.
Categoria
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms

UTM_X
485478,60
484675,58
485353,58
485496,06
485810,82
485138,71
484936,73
484461,80
484652,04
485402,40
485411,13
484995,04
485434,15
485343,40
484614,20
484829,57
484820,05
485319,65
484983,03
485099,71
485323,55
485320,24
484747,76
485371,28
485438,07
485391,77
485464,26
485481,72
485518,24
485530,94
485573,01
485652,38
485683,07
485661,91
485514,32
485470,40
485510,62
485545,01
485589,99
485597,93
485655,61
485642,38
485672,01
485714,35
485463,79
485560,62
485563,27
485595,55
485598,19

UTM_Y
4648297,89
4646704,93
4648238,22
4648242,33
4645631,79
4647673,00
4647924,27
4646646,73
4647798,33
4648680,45
4646171,91
4647664,26
4648607,42
4647932,76
4646811,83
4647470,53
4647586,42
4647143,31
4648011,34
4647989,12
4647963,72
4648405,97
4648159,10
4647764,28
4648440,72
4648545,23
4648476,96
4648443,63
4648453,95
4648457,91
4648476,96
4648539,67
4648576,32
4648438,86
4648401,08
4648375,68
4648353,99
4648367,74
4648327,53
4648366,69
4648380,44
4648325,94
4648330,70
4648110,57
4648144,96
4648190,47
4648219,58
4648262,44
4648224,34
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GESTIÓ I CONTROL DE LES POSSIBLES PLAGUES D’AUS URBANES
AL MUNICIPI DE GIRONA - INFORME FINAL, LOT 1 - ADDENDA

Taula 1. Punts de concentració de coloms detectats, per categoria (continuació). Font: dades originals.
Categoria
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
10-100 coloms
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)
Incidències (nº no quantificat)

UTM_X
485565,91
484240,79
485662,28
484310,46
484908,42
484405,71
485424,62
485477,80
484717,65
485007,64
484937,79
484543,03
484471,85
485588,80
485800,30
485737,80
485721,80
483680,30
483990,30
484123,30
483876,30
486685,30
486940,30
485093,30
485404,00
483583,00
483755,00
486961,56
484419,56
485157,61
485043,24
484161,76
485347,72
485445,54
484931,66
483605,90
485792,44
484017,62
484397,53
484396,72
485351,84
485666,36
484810,99
483639,12

UTM_Y
4648287,31
4648901,37
4648720,76
4646418,13
4646508,08
4647441,54
4647692,63
4647636,27
4648122,18
4648138,05
4647854,42
4648037,51
4646089,89
4648816,30
4648209,30
4648200,30
4647422,30
4647138,30
4647327,30
4647117,30
4644953,30
4646785,30
4647044,30
4649517,30
4650219,50
4649524,50
4649277,00
4647015,61
4647450,05
4647897,14
4646804,88
4646959,09
4648026,37
4648696,41
4647997,56
4646851,32
4647965,74
4646897,94
4647485,94
4647410,52
4647153,52
4646776,86
4646465,69
4647165,05
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Punts de concentració de colom roquer (Columba
livia) detectats a la ciutat de Girona
Nº d'individus
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