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Barcelona, juny de 2021 

1. Introducció  
 
La pèrdua de biodiversitat a escala planetària és ja una evidència tan clara (WWF 2020) com ho pot 
ser el canvi climàtic (IPCC 2018) i la degradació dels sistemes naturals (IPBES 2019). Aquesta 
pèrdua s’ha comprovat a diverses escales i a Catalunya s’ha posat de manifest de manera molt 
recent en l’informe de l’estat de la Natura a Catalunya (Brotons et al. 2020). Malgrat el citat informe 
no analitza l’evolució dels ambients urbans, sí que posa damunt de la taula que la urbanització del 
territori és un dels principals factors que estan darrera la pèrdua de la biodiversitat a Catalunya. 
Aquest fet es deu a la dificultat que troben les plantes i animals salvatges per a colonitzar un espai 
pensat bàsicament per a l’activitat humana on, de manera tradicional, la natura ha estat més una 
molèstia que un bé. Afortunadament, en les darreres dècades aquesta idea ha canviat i són moltes 
les veus que plantegen canvis en els espais urbans per a impulsar la presència de la biodiversitat i el 
verd urbà (e.g. Aronson et al. 2017) com una millora substancial de la qualitat de vida dels habitants 
de la ciutat (Dearborn & Kark 2010). 
 
La necessitat de revertir aquesta pèrdua s’ha convertit en una prioritat a escala mundial reflectida 
en el Conveni sobre Biodiversitat Biològica (CDB) redactat el 1992 a la cimera de Río de Janeiro i 
signat per 193 països, entre els quals l’estat espanyol. Aquest conveni estableix una sèrie d’objectius 
que es revisen periòdicament i que comprometen als estats signants a mesurar l’evolució de la vida 
salvatge, avaluar-ne les seves tendències i a prendre mesures per revertir les que es detectin com a 
negatives. La ciutat de Barcelona, no ha estat aliena a aquest context internacional i ha expressat de 
manera clara la necessitat de preservar la biodiversitat en diverses ocasions, la darrera de les quals 
es troba reflectida en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022  - Compromís22 
(Ajuntament de Barcelona 2012). Malgrat el Compromís ha suposat una decidida acció de govern 
en la millora del verd urbà, així com en l’increment de la seva superfície, per als ocells sembla que 
aquesta actuació no ha estat suficient. Així, des de 2005, moment en el qual es comença a calcular 
l’indicador de Biodiversitat de les aus, s’ha evidenciat que, tot i les oscil·lacions habituals en les 
sèries temporals d’estudi de les poblacions d’animals salvatges, les espècies autòctones han patit 
una davallada continuada (Figura 1).   
 
Aquesta evidència ha impulsat als gestors municipals a emprendre accions diverses per poder 
revertir alguns problemes puntuals derivats de pràctiques urbanístiques i de jardineria habituals que 
s’han anat diagnosticant en espècies concretes. D’entre aquestes mesures hi destaquen la 
col·locació de caixes-niu de diferents formats per a falciots, pardals, insectívors o mussols, o la 
renaturalització d’espais de la ciutat amb l’objectiu de dotar de més recursos tròfics als ocells 
granívors i més espais de cria a les espècies que crien en prats i matollars. De ben segur que 
aquestes accions han resultat positives per algunes espècies, però sembla que, de moment, no han 
estat suficients per aturar la pèrdua general i revertir la tendència regressiva del conjunt dels ocells 
que detecta l’indicador abans esmentat.  
 
 

 

 
CAUSES DE LA DAVALLADA DELS OCELLS 

SALVATGES A BARCELONA. MEMÒRIA FINAL 
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Figura 1. Indicador 1.2. Biodiversitat dels ocells a Barcelona on es veu la davallada dels ocells autòctons i 

l’increment de les espècies assilvestrades (Ajuntament de Barcelona, 2019).  

 
Cal tenir en compte que els ocells gaudeixen d’una alta popularitat que fa que siguin un grup 
particularment ben estudiat tan pels investigadors i professionals de la conservació com pels 
afeccionats. D’altra banda, la seva biologia i alta mobilitat fan que responguin molt ràpidament als 
canvis que es donen en un sistema donat i que, per tant, resultin molt útils per detectar les 
amenaces i les pressions que pateix la biodiversitat, així com per avaluar les accions de conservació 
que s’emprenen per frenar-les. Aquestes dues particularitats fan d’ells un grup particularment útil 
com a semàfor de la magnitud dels efectes dels canvis ambientals en els animals, a la vegada que 
poden servir de test per comprovar l’eficiència de les mesures empreses per a minimitzar o, fins i 
tot, neutralitzar els potencials efectes adversos que s’hagin detectat. 
 
En aquesta línia, el present treball cerca dos objectius bàsics: 
 

1. Determinar les causes que estan darrera la davallada detectada en l’indicador dels ocells 
autòctons a Barcelona. 

2. Determinar eines d’avaluació de les accions que s’emprenguin en un futur.  
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2. Antecedents  
 
El present treball deriva d’algunes iniciatives anteriors que, considerem, que cal sintetitzar per tal 
de mostrar els antecedents que han conduït al disseny de les tasques que s’han dut a terme. En 
aquest apartat els exposem amb l’objectiu de definir el context general en el que s’emmarca 
l’estudi.  

2.1. El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 – Compromís 22 

 
L’estudi de la biodiversitat en l’actualitat a la ciutat de Barcelona es du a terme des de l’àmbit 
d’Ecologia Urbana de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat que té la voluntat 
de promoure el verd i la biodiversitat a la ciutat amb l’objectiu i la obligació de vetllar per la salut, 
la qualitat de vida, la mitigació del canvi climàtic i la promoció de la 
biodiversitat als espais verds de Barcelona, per tal que la natura 
estigui més present a la ciutat i ho faci en el seu estat natural.  
 
En aquesta línia, el desembre de 2012, més de 800 entitats, col·legis 
professionals, gremis, sindicats, universitats, escoles i empreses van 
subscriure els 10 objectius establerts pel “Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat 2012-2022 - Compromís22” (en endavant el 
Compromís). El Compromís fixa 10 objectius (en endavant els 
Objectius) per una Barcelona més equitativa, pròspera i 
autosuficient, promou la participació, l’intercanvi d’informació i 
recursos, dóna projecció a les iniciatives de les organitzacions 
adherides i crea oportunitats de col·laboració.  
 
El primer dels Objectius és relatiu a la biodiversitat i el verd urbà i 
estableix 10 línies d’acció, entre les quals hi podem destacar a efectes del que fa referència al 
present estudi: 1) renaturalitzar la ciutat a través de la penetració de la natura a la ciutat, 2) millorar 
el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven i 3) desenvolupar programes de 
conservació de la biodiversitat per preservar i millorar la riquesa d’espècies i d’hàbitats, vetllant per 
la flora i la fauna autòctones, i evitant la introducció d’espècies invasores, amb la col·laboració de 
tothom. 

2.2. Els indicadors de sostenibilitat 

 
Fruit dels Objectius del Compromís i de treballs anteriors, s’ha anat 
concretant una proposta d’indicadors de seguiment global de sostenibilitat 
que serveixin per reflectir el context socioeconòmic i ambiental de la ciutat i 
avaluar els progressos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament 
sostenible recopilant informació de manera sintètica i global sobre els 
diferents àmbits d’activitat, tot detectant les principals dades i tendències. 
Aquests indicadors reben el nom d’Indicadors de Sostenibilitat i busquen ser 
actualitzats anualment (vegeu per exemple Ajuntament de Barcelona 2019). 
 

2.3. L’indicador de Biodiversitat de les aus 

 
Entre el conjunt d’indicadors de l’objectiu 1 de biodiversitat i, aprofitant l’avinentesa que el 
projecte SOCC es trobava ja ben implantat a la ciutat, es va decidir incloure l’indicador 1.2. 
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referent a la Biodiversitat de les aus. Aquest indicador és el que es mostra a la Figura 1 del present 
informe i expressa l’evolució de les poblacions d’espècies autòctones i assilvestrades (exòtiques i 
coloms semidomèstics) d’ocells a Barcelona des del 
2005, any en el qual es va implantar el programa SOCC 
(Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya) a la ciutat 
amb plena cobertura. El càlcul de l’indicador es 
fonamenta en les dades recollides en el marc de 
l’esmentat programa per un conjunt de voluntaris i el 
seu resultat (Figura 1) és el que ha justificat el present 
treball. Ara be, per entendre el seu funcionament i la 
interpretació dels resultats que se’n deriven, és necessari 
esmentar alguns detalls sobre: 1) la presa de dades al 
camp seguint el protocol del SOCC, 2) l’elaboració de tendències poblacionals per a cada una de 
les espècies d’ocells detectades en els censos de camp i 3) la síntesi de la informació recollida en un 
sol indicador de més fàcil interpretació que un grup de tendències de les diferents espècies. 

2.3.1. El programa SOCC 

 
El programa SOCC té com a principal objectiu conèixer les tendències temporals que es 
produeixen en l’abundància de cada una de les espècies d’ocells comuns que viuen a Catalunya. 
Tot i això, sovint, les dades s’han tractat en unitats geogràfiques menors com la ciutat de Barcelona 
amb el valor afegit de que els resultats poden ser comparats amb els que es donen en altres escales. 
Els canvis en l’abundància són un factor essencial per poder determinar l’estat de conservació de 
moltes espècies d’ocells i dels ambients on viuen, i al mateix temps, permeten avaluar, mitjançant 
anàlisi més fines ad-hoc l’efecte dels diferents impactes que pateix el medi.  
 
A nivell metodològic, el SOCC fa un especial èmfasi en la senzillesa del mètode de cens, però 
sense deixar d’establir les necessàries pautes d’estandardització que permetin la posterior anàlisi 
rigorosa de les dades. En aquesta línia, el SOCC es basa en la participació de voluntaris que 
realitzen els censos i en el transsecte com a mètode per censar els ocells. El transsecte consisteix en 
seguir un itinerari més o menys rectilini diverses vegades l’any (quatre en el cas del SOCC) durant 
el qual, l’observador ha d’anotar tots els ocells que vagi detectant, ja sigui visualment o auditiva.  
 
El projecte té dues variants de diferent complexitat: el SOCC estàndard i el SOCC ampliat (Figura 
2). En la primera l’observador només ha d’anotar el nombre d’exemplars de cada espècie detectats, 
mentre que en el SOCC ampliat, a més, s’estimen les distàncies entre l’itinerari i l’ocell i, quan és 
possible, es diferencien mascles de la resta d’exemplars. El SOCC ampliat és de molta utilitat ja 
que, a més de la tendència, permet el càlcul d’altres paràmetres com per exemple la densitat 
d’individus en una zona concreta (vegeu per exemple Herrando et al. 2011).  
 

 
Figura 2.- Diferències metodològiques entre el SOCC estàndard (esquerra) i el SOCC ampliat (dreta). 
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A diferència de la major part dels sistemes de seguiment, el SOCC no només pretén determinar les 
tendències temporals de les poblacions d’ocells nidificants, sinó també les hivernals. Per aquest 
motiu, l’itinerari SOCC se censa dues vegades durant la temporada de nidificació i dues durant 
l’hivern. El primer cens de primavera es fa dins el període comprès entre el 15 d’abril i el 15 de 
maig, mentre que el segon es realitza entre el 15 de maig i el 15 de juny. La raó de fer dos censos 
durant el període reproductor i separar-los en dos períodes diferents és la necessitat d’adaptar els 
períodes de cens als moments de màxima activitat dels reproductors primerencs (sedentaris i 
migradors pre-saharians) i reproductors tardans (transsaharians). El primer cens d’hivern es fa 
durant el mes de desembre i el segon durant el gener. El fet de realitzar dos censos a l’hivern 
permet minimitzar els efectes del gregarisme i la manca de fidelitat territorial que presenten moltes 
espècies durant aquesta estació. 
 
Els itineraris recorren un total de 3 km i es subdivideixen en 6 seccions d’aproximadament 500 m 
cadascuna. Podeu veure informació detallada sobre la metodologia del SOCC a 
http://www.ornitologia.org/monitoratge/metodologia_socc.pdf. 

2.3.2. El càlcul de les tendències poblacionals dels ocells 

 
A Barcelona hi crien 83 espècies ocells (Anton et al. 2017) i un nombre similar d’especies hi passa 
l’hivern. En principi qualsevol espècie pot aportar informació rellevant però només per a algunes 
d’elles, les més abundants que anomenem ocells comuns, es diposa d’informació suficient al 
programa SOCC per analitzar-ne la tendència poblacional. A nivell metodològic, abans de cacular 
un indicador multiespecífics com el de l’agenda 21, cal determinar les tendències temporals en la 
mida poblacional de les espècies per a les quals es disposi de prou informació. Aquestes anàlisis es 
realitzen mitjançant el programa TRIM (Pannekoek & van Strien 2001), que genera, 1) d’una 
banda un índex anual que informa del nombre relatiu d’ocells en relació a un valor de referència 
prefixat, normalment en el valor 1 en el primer any de la sèrie estudiada, i 2) d’altra banda una 
tendència final expressada sota un estàndard fàcilment entenedor adoptat per la European Bird 
Census Council (EBCC) (Taula 1).  
 
 

 Augment fort: Increment significatiu de més del 5% anual (5% significaria que la població 
es dobla en 15 anys).  

 Augment moderat: Increment significatiu de menys 5% anual.  

 Estable: No hi ha increments o decrements significatius, però és cert que la tendència és 
menor del 5% anual.  

 Incert: No hi ha increments o decrements significatius, però no és cert que la tendència és 
menor del 5% anual. 

 Disminució moderada: Decrement significatiu de menys del 5% anual. 

 Disminució forta: Decrement significatiu de més del 5% anual (5% significaria que la 
població es redueix a la meitat en 15 anys). 

Taula 1. Criteris i classificació de tendències poblacionals. És important remarcar que el valor del 5% no fa referència 
al valor promig de l’estima del canvi anual (tendència promig anual), sinó al valor inferior del seu interval de confiança 

en el cas d’augments, i al superior en el cas de disminucions. Nivell de significació de p<0,05. 

 
Un cop obtingudes les tendències poblacionals individuals per a cada espècie, es pot procedir a 
calcular índexs poblacionals multiespecífics. 
 

http://www.ornitologia.org/monitoratge/metodologia_socc.pdf
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2.3.3. El càlcul de l’indicador 

 
La producció d’indicadors que sintetitzen informació sobre el que està succeint en la biodiversitat 
a partir de les dades dels seguiments d’ocells ha estat àmpliament desenvolupada a escala europea 
per l’EBCC, que ha assentat les bases per a disposar de conceptes i protocols metodològics 
robusts i àmpliament acceptats, tan per la comunitat científica, com pels estaments polítics 
encarregats de la presa de decisions en el marc de la Unió Europea. En aquesta darrera línia, cal dir 
que els indicadors d’ocells són publicats anualment per la Comissió Europea, que en detalla 
l’evolució en el conjunt d’ocells salvatges, en els ocells que viuen en medis agrícoles i en els ocells 
d’ambients forestals (veure http://scur.cat/LJ5EBE). 
 
L’indicador de Biodiversitat dels ocells a Barcelona es basa en aquests mateixos principis 
metodològics (Gregory et al. 2005) i es calcula agrupant els índexs anuals estimats pel programari 
TRIM en un sol índex multiespecífic que és la resultant de la mitjana geomètrica dels índexs anuals 
de cada una de les espècies incloses en l’indicador. La línia de tendència que es genera amb la sèrie 
resultant és el que anomenem indicador de Biodiversitat dels ocells.  
 
A Barcelona, els índexs anuals multiespecífics es calculen per separat per al grup d’ocells autòctons 
i exòtics i per a les temporada de cria i d’hivern. Posteriorment s’agrupen els índexs de nidificació i 
d’hivern de cada un dels grups a traves d’una mitjana aritmètica i s’obté un sol valor per cada any 
de la sèrie de l’indicador de Biodiversitat dels ocells. Com que les tendències es calculen des del 
2005 que és l’any en el que es posa el valor a 1, l’indicador també comença en 1 i l’índex anual, 
representa el seu canvi respecte al 2005 que pot ser expressat com un percentatge de canvi si així 
es desitja D’aquesta manera, si l’indicador obté un valor final de 1,5, parlarem d’un guany del 50% 
i, si obté un valor de 0,5, representarà una pèrdua del 50%. La darrera actualització que analitza la 
sèrie 2005-2019, dóna una pèrdua del 38% dels ocells autòctons a Barcelona, el que es pot 
interpretar com que la ciutat ha perdut, de mitjana, un 38% dels ocells que tenia en els darrers 15 
anys (Ajuntament de Barcelona, 2019).  
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3. Disseny del treball 
 
El disseny del present treball es basa en els antecedents fins ara exposats que indiquen una clara 
davallada dels ocells autòctons a la ciutat de Barcelona de causes fins ara desconegudes. 
L’indicador de diversitat dels ocells autòctons analitza de manera conjunta 56 poblacions d’ocells: 
30 durant l’època de cria i 26 durant l’hivern. Aquestes 56 poblacions corresponent a 34 espècies, 
algunes de les quals són presents a la ciutat en ambdues estacions, mentre que altres només estan 
presents en una d’elles. El fet de treballar amb poblacions com unitats i no amb espècies, es deu a 
que l’extraordinària mobilitat dels ocells fa que, a la nostra latitud, les poblacions hivernals estiguin 
composades en la seva totalitat o en un bon nombre per exemplars que no crien aquí, mentre que 
algunes espècies ens visiten només per criar i no són presents a la ciutat durant l’hivern.  
 
De les 56 poblacions analitzades, 20 es troben en descens, 11 mantenen una població estable, 
només 4 mostren un augment i per a 22 no se n’ha pogut determinar el sentit, tot i que per a la 
majoria (15 espècies de les 22) que tenen tendència incerta la tendència promig anual és negativa i, 
per tant, se’n pot intuir un possible descens (Taula 2). Aquesta imatge de descens quasi general, 
ens obliga a fer una primera aproximació al problema sobre tot el grup dels ocells autòctons en 
global i no centrat en una o algunes espècies. 
 

 
El tudó Columba palumbus, és l’espècie d’ocell salvatge que té un increment més fort de la seva població en 

els darrers 15 anys a Barcelona. Aquest ocell s’ha adaptat a treure profit com poques de les possibilitats dels 
ambients urbans, com es veu a la foto, menjant nespres d’un jardí. Foto: Roger Herrando. 
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Nom científic Nom català Primavera Hivern 

Falco tinnunculus Xoriguer comú ↓ -8% ? -1% 

Columba palumbus Tudó ↑↑ 9% ↑↑ 11% 

Streptopelia decaocto Tórtora turca ↑ 6% ↑ 6% 

Apus apus Falciot negre ̴ -1%   

Apus melba Ballester ? 0%   

Upupa epops Puput ? -6%   

Hirundo rustica Oreneta vulgar ? -2%   

Motacilla alba Cuereta blanca ? -2% ↓ -6% 

Troglodytes troglodytes Cargolet ↓↓ -14% ? -12% 

Erithacus rubecula Pit-roig ̴ 0% ↓ -4% 

Luscinia megarhynchos Rossinyol ↓ -4%   

Phoenicurus ochruros Cotxa fumada   ̴ 0% 

Turdus merula Merla ↓ -5% ↓ -5% 

Turdus philomelos Tord comú   ↓ -10% 

Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar ? -27%   

Sylvia melanocephala Tallarol capnegre ̴ -2% ̴ -1% 

Sylvia atricapilla Tallarol de casquet ? -2% ? -2% 

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid ↓ -6%   

Phylloscopus collybita Mosquiter comú   ̴ 1% 

Regulus ignicapillus Bruel ? -3% ? 0% 

Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga ? 0% ? 0% 

Lophophanes cristatus Mallerenga emplomallada ? -1% ↓ -4% 

Periparus ater Mallerenga petita ? 3% ? 1% 

Cyanistes caeruleus Mallerenga blava ̴ -1% ↓ -3% 

Parus major Mallerenga carbonera ↓ -5% ̴ -1% 

Certhia brachydactyla Raspinell comú ? -2% ? 2% 

Pica pica Garsa ̴ 0% ̴ 0% 

Corvus monedula Gralla ? -2%   

Sturnus sp. Estornell vulgar/negre ̴ 0% ↓ -9% 

Passer domesticus Pardal comú ↓↓ -7% ↓ -6% 

Fringilla coelebs Pinsà comú   ↓ -6% 

Serinus serinus Gafarró ↓ -3% ? -3% 

Carduelis chloris Verdum ↓ -10% ? -8% 

Carduelis carduelis Cadernera ↓ -6% ↓ -8% 

Taula 2. Tendències en època de cria i a l’hivern dels ocells de Barcelona. La tendència es mostra segons les categories 

emprades per la EBCC i s’acompanya del percentatge promig de canvi anual. Les categories són: ↓↓ Descens fort; ↓ 

Descens moderat; ↑ Increment moderar; ↑↑ Increment fort;  ̴ Estable; ? Tendència incerta 
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La merla Turdus merula, és un bon exemple d’espècie que s’ha adaptat a la vida urbana des de fa 

anys. Malgrat això, la seva població està en disminució a Barcelona. Foto: Roger Herrando. 
 
Sota aquest punt de vista, des de l’ICO i en col·laboració amb els tècnics municipals s’ha dissenyat 
la següent proposta de treball: 
 

1. Valorar si la problemàtica dels ocells a Barcelona és exclusiva de la ciutat o no. 
Com ja s’ha indicat, el procés de pèrdua de biodiversitat no és exclusiu de la ciutat de 
Barcelona, sinó que afecta a bona part del territori català (Brotons et al. 2020). Factors tan 
intensos i globals com el canvi climàtic o l’expansió d’espècies exòtiques poden tenir una 
influència important en la ciutat, però no ser exclusius d’ella. Per tant cal, abans que res, 
determinar si la problemàtica que estem analitzant és intrínseca de la ciutat i requereix 
d’una actuació local decidida, o si, per contra, el fenomen observat a Barcelona és el reflex 
d’un patró global en el que la ciutat no hi té un paper particular i per tant, la seva solució 
passa per actuacions més enllà del marc municipal. Per mirar de saber això s’ha fet una 
comparativa dels indicadors i de les tendències de les espècies a Barcelona i a Catalunya, 
utilitzant aquesta darrera com a indicador de processos a una escala no local. Això s’ha 
realitzat de manera independent per a les temporades primaveral i hivernal ja que, com 
hem explicat abans, les poblacions d’ocells primaveral i hivernal són en bona part diferents. 

2. Determinació de la variació geogràfica dels canvis en les poblacions d’ocells en 
l’àmbit d’estudi. L’objectiu principal del present treball és analitzar els canvis en 
l’indicador de l’agenda 21. Aquest indicador es calcula sobre la totalitat dels itineraris que 
es duen a terme a la ciutat. Ara bé, estudis anteriors ja apunten a que a Barcelona es poden 
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caracteritzar alguns grans ambients naturals amb dinàmiques diverses (Parés 2006, Anton et 
al. 2017). Per aquest motiu, després de comparar les dades locals amb les del conjunt de 
Catalunya, s’ha calculat de nou l’indicador a Collserola, a Montjuic i a l’interior de la ciutat, 
unes unitats que pensem que poden tenir problemàtiques ambientals diferents. 

3. Determinar les possibles variables explicatives de les tendències observades. Amb 
els resultats dels punts 1 i 2 i els coneixements previs sobre avifauna urbana tant a 
Barcelona com en altres ciutats d’àmbits similars, s’han plantejat hipòtesis de treball sobre 
quins poden ser els factors causants de la davallada i s’ha fet una proposta de possibles 
variables explicatives que permetin contrastar les hipòtesis tot relacionant factors 
ambientals amb la davallada dels ocells. 

4. Cerca de variables. En concret, per a cada variable s’ha cercat si hi ha informació 
disponible i, en cada cas, quin és el millor valor que es pot utilitzar i de quina sèrie 
temporal es disposa. Per a això, s’han realitzat contactes amb diferents departaments de 
l’ajuntament per tal de poder disposar de la millor informació que s’està recollint a escala 
de ciutat. 

5. Relació de les variables amb els índexs anuals de canvi de l’indicador. Finalment les 
variables seleccionades s’han relacionat amb els índexs anuals de l’indicador de 
Biodiversitat dels ocells autòctons en les diferents unitats territorials analitzades per tal de 
determinar quines d’elles poden estar influint de manera més intensa en la davallada dels 
ocells, tant a l’interior de la ciutat com en aquelles zones del municipi de caràcter més 
natural. 

6. Elaboració final de memòria de conclusions. El present treball s’ha realitzat durant el 
segon semestre de 2020 i el primer de 2021 i els seus resultats es van presentar en una  
memòria parcial a finals de 2020 i en la present memòria que recull el conjunt de tasques 
realitzades, els resultats finals i les conclusions a les quals s’ha arribat. 
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4. Tasques realitzades.  
 
D’acord amb el pla de treball establert entre juny de 2020 i juny de 2021 s’han executat les 
següents tasques: 
 

1. Anàlisi de l’evolució de les poblacions de les espècies d’ocells que es detecten a 
Barcelona en diferents àmbits d’estudi: Catalunya, municipi de Barcelona en conjunt i 
desglossat a Collserola, Montjuic i ciutat en les temporades de cria i d’hivern 

2. Determinació de les possibles variables explicatives dels canvis observats en el punt 
1 a partir del coneixement previ i la cerca bibliogràfica sobre estudis en ambients urbans 
similars. 

3. Realització de reunions i establiment de contactes amb l’objectiu d’avaluar l’estat de la 
feina realitzada, explorar la disponibilitat d’informació o discutir resultats parcials des de 
diferents punts de vista. 

4. Anàlisi final en base als resultats i a la informació disponible. 

5. Elaboració de la memòria final amb els resultats obtinguts i una proposta d’actuació.  

 
Cal assenyalar que una part d’aquestes tasques han consistit en realitzar reunions que, en el present 
context de restricció imposat per la pandèmia del Covid-19, s’han hagut de fer de manera virtual. 
L’execució de les tasques ha seguit el següent cronograma fins a arribar a la present memòria. 
 

 

4.1. Anàlisi de l’evolució de les poblacions d’ocells que es detecten a 
Barcelona  

 
Per tal de determinar l’origen exacte de les davallades dels ocells a Barcelona, s’ha fet una anàlisi 
prèvia de l’evolució de les poblacions dels ocells en diferents àmbits territorials. L’element d’anàlisi 
bàsic per a fer-ho han estat els indicadors multiespecífics basats en les tendències poblacionals dels 
ocells. El fonament de càlcul i els referents en els que es basa aquest indicador es detallen en 
l’apartat 2.3 de la present memòria on s’explica l’indicador d’ocells autòctons de l’agenda 21 de 
Barcelona. Aquest mateix indicador, però, s’ha generat per diferents àmbits geogràfics i 
temporades per tal de poder establir on i quan es donaven les davallades dels ocells que es volien 
explicar i, així, acotar l’origen del problema.  
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Un tema important en aquest tipus d’indicadors és la selecció d’espècies a incloure en el càlcul 
(Butler et al. 2012). Malgrat que l’objectiu final d’un indicador de la comunitat d’ocells és establir la 
seva salut en conjunt (Gregory & van Strien 2010), en aquest cas, com que el nostre objectiu era 
determinar la salut dels ocells barcelonins hem treballat sempre amb la selecció de les espècies que 
des de 2005 s’inclouen a l’indicador de l’agenda 21 (Taules 2 i 3), tot i que a escala catalana, la 
comunitat ornítica és molt més rica que la que es troba a la ciutat de Barcelona. 
 
En concret, l’indicador s’ha elaborat per: 
 

1. El conjunt de Catalunya per a les temporades de primavera i d’hivern. Aquesta dada ens ha 
permès determinar si les causes de la davallada de l’indicador a Barcelona és intrínsec a la 
ciutat o, en canvi, és un reflex d’un problema de caire general a Catalunya. 

2. Al municipi de Barcelona per a les temporades de primavera i hivern. Aquest és el mateix 
indicador que s’elabora en el marc de l’agenda 21 i ens ha servit d’element de referència per 
a les comparatives que hem fet amb la resta d’indicadors. 

3. En diferents àmbits de la ciutat a la primavera que és el període en el qual s’ha determinat 
una major problemàtica local (vegeu apartat 6.1 de la present memòria). Aquests indicadors 
s’han realitzat considerant les diferents problemàtiques que es poden donar en un àmbit 
d’estudi tan complex com el municipi de Barcelona que reuneix alguns espais de caràcter 
natural (Collserola) o naturalitzat (Montjuic) en una trama urbana molt densament 
poblada. En concret l’indicador s’ha elaborat per (figura 3): 

a. La part del Parc Natural de la Serra de Collserola del municipi de Barcelona. 

b. La muntanya de Montjuic. 

c. La trama urbana de Barcelona. 

4.2. Determinació de possibles variables explicatives dels canvis observats 

 
Amb els resultats obtinguts en els diferents indicadors s’han elaborat hipòtesis de treball sobre les 
possibles causes que poden explicar els resultats. Això ha derivat en una llista de possibles 
variables explicatives dels canvis observats que calia cercar. Per a realitzar-ho es va generar un 
document de referència que va ser un esborrany viu amb notables modificacions que es van anar 
incorporant amb les aportacions que s’anaven fent durant les diferents reunions de treball i la 
circulació del propi document entre els presents a les mateixes. 
 
El document va establir una llista de les variables que es va considerar que podien estar darrera els 
canvis en les poblacions d’ocells analitzades i apuntava la necessitat de obtindre valors anuals per a 
cada variable durant el període 2005-2020 per tal de poder-los comparar amb els índexs anuals dels 
indicadors d’ocells. Quan aquest extrem no va ser possible, es va valorar el disposar d’una sèrie 
més curta o de valors aïllats dins d’aquest període, sempre i quan les dades s’haguessin recollit amb 
metodologies comparables. La taula final havia de ser en un format similar al següent: 
 

Any Superfície 
verd 

NDVI Nombre 
arbres 

Concentració 
NOx 

...... Edat mitjana 
edificis 

2005 10 100 150 3.4 ...... 15 

2006 11 Sense 
informació 

152 5.8 ...... 14.9 

................ 
 

.. .. .. .. ..... .. 

2020 12 98 148 6.0 ..... 13.2 
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4.3. Reunions de treball 

 
Tant les dades analitzades com les hipòtesi de treball i la disponibilitat d’informació per validar-les 
s’han anat tractant en diferents reunions de treball en les que hi ha participat diferents 
interlocutors. En concret s’han realitzat 5 reunions de treball que es detallen a continuació. 

4.3.1. Primera reunió: definició del pla de treball. 

 
La primera de les reunions es va realitzar entre Margarida Parés i Octavi Borruel per part del 
Programa de Biodiversitat de l’Àrea d‘Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Marc 
Anton i Sergi Herrando per part de l’Institut Català d’Ornitologia, el 14 de setembre de 2020 i va 
servir per assentar les bases de la proposta de treball i emplaçar-nos a una segona reunió on es 
valoraria una primera anàlisi per determinar si les causes estaven a Barcelona o eren globals. 
 
En la mateixa reunió es va elaborar una llista prèvia d’informació disponible des dels serveis 
municipals i es va acordar fer les anàlisi pel conjunt de Barcelona i no per cada un dels itineraris 
SOCC, de manera que les variables ambientals es poguessin comparar amb els índexs anuals de 
canvi de l’indicador de l’agenda 21. Per a posar fil a l’agulla ens vam emplaçar a:  
 

1. L’equip de l’ICO realitzaria l’anàlisi de base comparant l’indicador de Barcelona amb el de 
Catalunya. 

2. El mateix equip de l’ICO elaboraria un document de referència amb la llista de variables 
amb la voluntat que fos un document viu que s’anés polint en futures trobades. 

3. L’equip municipal buscaria on es pot trobar la informació derivada de les competències 
municipals i convocaria reunions amb els responsables de la mateixa. 

4.3.2. Segona reunió: comparativa Barcelona/Catalunya. 

 
La segona reunió es va realitzar amb els mateixos assistents i, en ella, des de l’ICO es va presentar 
una anàlisi de les diferències i semblances en l’indicador dels ocells a escala catalana i barcelonina 
amb un primer resultat que deixava entreveure que el problema es centrava en la temporada de 
nidificació. La reunió es va celebrar el 16 de novembre i, des de l’ICO es va fer una breu 
presentació amb els resultats preliminars de l’anàlisi Catalunya versus Barcelona, unes primers 
conclusions i una llista prèvia de variables a cercar en una primera versió del document de treball. 

4.3.3. Tercera reunió: la cerca de variables. 

 
La darrera reunió de 2020 es va realitzar el 7 de desembre i hi van assistir Marc Montlleó i Albert 
Carbonell de Barcelona Regional, Margarida Parés i Octavi Borruel per part del Programa de 
Biodiversitat de l’Àrea d‘Ecologia Urbana de l’ajuntament de Barcelona i Marc Anton per part de 
l’ICO. L’objectiu de la reunió va ser poder determinar quines de les variables exposades en el 
document ja presentat en la reunió anterior podien ser facilitades des de Barcelona Regional i 
marcar terminis per lliurar-les durant el primer trimestre de 2021, moment a partir del qual 
s’iniciarien les anàlisi objecte de l’estudi. 

4.3.4. Quarta reunió: encarant la recta final. 

 
L’equip de treball bàsic format per Margarida Parés i Octavi Borruel per part del Programa de 
Biodiversitat de l’Àrea d‘Ecologia Urbana de l’ajuntament de Barcelona i per Sergi Herrando i 
Marc Anton per part de l’ICO es van tornar a trobar el 28 de gener de 2021 per tal d’efectuar un 
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seguiment de l’avenç de les tasques i de la recollida d’informació. En aquest cas encara no es 
disposava dels resultats de les noves anàlisi i, només es van determinar terminis per a acomplir les 
tasques.  

4.3.5. Cinquena i darrera reunió: avaluant els resultats. 

 
Finalment, els mateixos assistents van realitzar una darrera reunió el 30 d’abril de 2021 en la qual 
des de l’ICO es van presentar els resultats on s’avaluava l’evolució de les poblacions a Collserola i a 
l’interior de la trama urbana i es discutien el paper que hi podien estar jugant les diferents variables 
analitzades. En aquesta reunió hi van sorgir algunes darreres idees que s’incorporen en la present 
memòria.  

4.4. Anàlisi final 

 
En tot treball de recerca científica hi ha una part de resultats que van sorgint a mida que s’avança i 
l’estudi que es presenta aquí no és una excepció. D’aquesta manera, en el present treball es va 
partir de la idea de fer un únic anàlisi pel conjunt del municipi que permetés treballar amb un bon 
volum de dades per a poder realitzar anàlisi estadística robusta i determinar paràmetres quantitatius 
per avaluar els objectius cercats. Finalment, això no sempre ha estat possible ja que la poca mostra 
de la dada SOCC, sobretot en el sector de Collserola, no recomana l’ús de testos estadístics. 
Davant d’aquesta suposada adversitat, en alguns casos, hem optat per fer anàlisis qualitatives que 
considerem que són un punt de partida interessant per a plantejar dissenys experimentals que 
permetin confirmar o refutar els resultats obtinguts, al temps que s’obren nous camins. Això ens 
ha portat a consultar bona part dels treballs municipals que se’ns han facilitat, mirant de cercar 
relacions entre les actuacions de gestió i la dinàmica poblacional dels ocells, un fet que sembla 
bastant lligat com es podrà comprovar en les conclusions del present treball. Aquesta tasca s’ha 
dut a terme, sobretot durant el 2021. 

4.5. Redacció de memòria final 

 
Finalment, durant el mes de juny de 2021 s’ha treballat en la redacció de la present memòria on 
s’inclouen les dades utilitzades, els resultats obtinguts i es fa una proposta d’actuació tan per 
ampliar el coneixement sobre la dinàmica natural de la ciutat i els factors que la condicionen com 
per dissenyar una gestió que permeti la millora de la mateixa. 
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5. Dades disponibles.  
 
Una de les claus de l’actual estudi ha estat el determinar les dades a tractar, tant aquelles relatives a 
les poblacions d’ocells com les variables ambientals que puguin explicar la seva dinàmica. En 
aquest apartat, tractem aquests dos aspectes de manera detallada. 

5.1. Dades d’ocells 

 
Les dades d’ocells que s’han utilitzat han estat de manera exclusiva les dades dels itineraris SOCC 
que es porten realitzant des de 2005 a l’interior del municipi de Barcelona. Els detalls metodològics 
del programa SOCC es detallen a l’apartat 2.3.1 de la present memòria, però per a conèixer en 
detall el SOCC a Barcelona cal determinar els itineraris que s’han censat així com la sèrie temporal 
de la que es disposa per a cada un d’ells. 

5.1.1. Itineraris 

 
A Barcelona es realitzen de manera regular 11 itineraris SOCC (Figura 3). De cara al present estudi 
ha estat necessari, però, separar aquests itineraris en 3 grups: els que transcorren pel Parc Natural 
de la Serra de Collserola, els que transcorren per la muntanya de Montjuic i els que es fan dins la 
trama urbana de Barcelona. Cada grup d’aquests presenta particularitats importants, sobretot en 
relació al verd que contenen i a la gestió que se’n fa del mateix. Així, Collserola representa l’àrea 
més natural de l’àmbit d’estudi, Montjuic conforma un espai amb una alta extensió de parcs i 
jardins sense construccions residencials, mentre que els itineraris de trama urbana combinen zones 
enjardinades amb espais purament urbans de places i carrers. 
 
En detall, els itineraris són: 
 

55-Passeig de Sant Joan.- Itinerari que combina el parc de la Ciutadella amb una gran 

avinguda arbrada com és el passeig de Sant Joan tot recorrent aquest en tota la seva longitud 

fins a la Travessera de Gràcia. 

119-Collserola.- Recorregut plenament collserolí que recorre pinedes i màquies de la 

cara sud de la serra amb inici a l’Institut Psiquiàtric, prop del velòdrom d’Horta i final al turó 

de la Magarola, ja en plena carena. 

216-Barcelona litoral.- Itinerari que recorre els espais verds de la Ronda litoral des del 

carrer de la Marina en confluència amb l’hotel Ars fins el carrer Josep Plà. 

231- Diagonal.- Recorregut en gran avinguda arbrada que transcorre per la Diagonal, 

des de la Rambla de Catalunya fins a l’entrada del parc del parc del Palau Reial de Pedralbes. 

232- Montjuïc.- Aquest transsecte ressegueix la gran arteria vial de la muntanya de 

Montjuic des del Palau Nacional fins a Miramar, passant per davant de INEFC, les piscines 

Picornell, l’estadi olímpic, la Fundació Joan Miró i el telefèric del castell. 

233- Can Dragó.- Itinerari purament urbà des del parc de Can Dragó a la ronda del 

Guinardó passant pel carrers de Dr. Piferrer, Arnau d’Oms i Ramón Albó. 

234- Carretera de les Aigües.- Recorregut collserolí que discorre per la Carretera de 

les Aigües des del límit amb el municipi de Sant Just Desvern fins la carretera de Vallvidrera 

en un espai que combina pinedes, màquies i prats d’albellatge. 
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246-Sant Martí.- Itinerari fortament urbà que es localitza al cor del districte de Sant 

Martí des de l’avinguda Guipúscoa amb Rambla Prim fins als arcs de pedra de l'entrada del 

parc del Clot, passant per la ronda de Sant Martí fins al pont del Treball. 

258-Vall d’Hebró.- Recorregut periurbà que ressegueix el lateral de la Ronda de Dalt 

des del cementiri de Sant Gervasi fins als jardins de Montbau. 

276-Esparver- Montjuïc.- Itinerari que recorre la façana marítima i els espais més o 

menys naturalitzats de la muntanya. Arranca al mirador de l’Alcalde i va fins al carrer dels 

Ferrocarrils Catalans, al costat del recinte de la bàscula, passant pel castell, el fossar de les 

Bateries del Migdia i el camí de l'Esparver. 

425-Sant Andreu.- Recorregut urbà pel districte de Sant Andreu i els espais de la 

futura estació ferroviària de la Sagrera. Comença a la benzinera que hi ha al passeig de Santa 

Coloma i acaba al parc de la Pegasso, passant pels carrers de Palomar, Joan Torras, Josep 

Soldevila i la plaça del Doctor Cararach Mauri. 

 

 
Figura 3. Itineraris SOCC realitzats al municipi de Barcelona entre 2005 i 2019. Al mapa es mostra el codi 
d’itinerari i es separa els itineraris que es realitzen a Collserola, a la muntanya de Montjuic i a l’interior de la 

trama urbana de Barcelona.  
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5.1.2. Sèrie temporal 

 
Un punt important a l’hora de determinar si les tendències poblacionals que s’elaboren són 
consistents o no, és la sèrie temporal de la que es disposa. En el moment de la redacció del present 
estudi, les dades recollides al SOCC a Barcelona abraça 15 anys entre 2005 i 2019 i es pot 
considerar prou llarga com per afirmar que es poden obtenir tendències robustes. Tot i així, cal 
puntualitzar que no tots els itineraris analitzats disposen de dades en tots els anys, de manera que 
la sèrie real de dades és: 
 

1. Completa en 5 itineraris, és a dir que s’han recollit dades de primavera i hivern de tots els 
anys dins el període estudiat. Son els itineraris 55 (Pg. de Sant Joan), 119 (Collserola), 216 
(Litoral), 231 (Diagonal) i 234 (Ctra. de les Aigües). 

2. Incompleta en els 6 itineraris restants, dels quals disposem de dades: 

a. Ininterrompudes a les primaveres de 2005 a 2016, tot i mancar els hiverns de 2009, 
2010 i 2014 en l’itinerari 232 (Montjuic). 

b. Ininterrompuda de 2005 a 2016 en ambdues temporades en l’itinerari 233 (Can 
Dragó) 

c. De 2005 a 2009 i de 2012 a 2018 amb la excepció de 2015 en l’itinerari 246 (Sant 
Martí) 

d.  Ininterrompuda de l’hivern de 2005 al de 2018 amb totes les primaveres del 
període en l’itinerari 258 (Vall d’Hebró). 

e. De l’hivern 2005 a la primavera de 2019 amb l’excepció de la primavera de 2017 i 
els hiverns de 2016 i 2017 en l’itinerari 276 (Montjuic-Esparver). 

f. De la primavera de 2007 a la de 2013 en l’itinerari 425 (Sant Andreu). 

5.1.3. Espècies estudiades 

 
Com ja s’ha indicat les dades recollides al SOCC al municipi de Barcelona aporten prou quantitat 
de dades per analitzar les tendències poblacionals de 37 espècies diferents (taula 2), de les quals 25 
estan present a la primavera i a l’hivern, 8 arriben només a criar i 4 es troben només a l’hivern. A 
Catalunya, el nombre d’espècies analitzades al SOCC supera el centenar, però en el present treball 
només s’han considerat les 37 de Barcelona a efectes de poder comparar les dades de manera 
homogènia.  

5.2. Dades ambientals 
 
En relació a les dades ambientals que s’han utilitzat cal indicar que els resultats obtinguts en les 
anàlisis preliminars de la comparativa entre les tendències a Catalunya i a Barcelona (apartat 6.1.) 
ens van portar a: 1) centralitzar el problema en l’avifauna nidificant a Barcelona i, 2) cercar factors 
que es donin de forma diferencial entre Barcelona i Catalunya a la primavera, però no a l'hivern. 
Tenint en compte aquestes dues consideracions, la nostra hipòtesi de treball es va basar en 
comparar els canvis en els índexs anuals de l’indicador amb aquells recursos que puguin afectar a la 
cria, un efecte que es pot donar produint:  
 

1. una menor productivitat de polls que implica un menor reclutament en les posteriors 
generacions amb una conseqüent disminució del nombre d’individus totals o, 

2. una alta mortalitat adulta que no es vegi compensada pel reclutament habitual de juvenils o, 
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3. una combinació dels dos paràmetres demogràfics anteriors. 

 
Aquesta reflexió ens va portat a definir una primera llista de variables que es va presentar i discutir 
en la mateixa reunió. La llista va ser: 
 

1. Variables que puguin afectar a la productivitat. Es van considerar totes aquelles variables 
que, d’una o altra manera, condicionen la disponibilitat de recursos per a fer créixer els 
polls. Aquestes variables són: 

a. Canvis en la superfície ocupada pel verd urbà que podrien revertir en una menor 
disponibilitat de recursos. Aquesta variable es pot subdividir en: 

i. verd urbà públic 

ii. verd urbà total: es va considerar la suma del verd públic i el verd privat que 
hauria d’estar relacionat amb l’activitat fotosintètica que es mesura en el 
NDVI. 

b. Canvis en el tipus de verd que es pot associar a canvis en la disponibilitat de 
recursos tròfics com fruits, gra o poblacions d’insectes. Per posar un exemple, no 
és el mateix guanyar o perdre arbres que guanyar o perdre vegetació herbàcia, ja 
que cada tipologia es relaciona amb un o altre recurs. 

c. Canvis en la disponibilitat de llocs on fer niu que estan relacionats tant amb la 
presències d’arbres, d’arbusts com de forats en els edificis 

d. Presència de contaminants que poden implicar canvis fisiològics en els ocells que 
condicionin la cria i dels quals la bibliografia existent en destaca els contaminants 
atmosfèrics (e.g. Liang et al. 2020): partícules, ozó, òxids de nitrogen, monòxid de 
carboni, etc.  

e. Competència amb espècies exòtiques, sobretot amb altres espècies d’ocells ja que 
poden compartir més fàcilment els mateixos recursos tant els punts de cria, com els 
recursos tròfics. 

2. Variables que incrementin la mortalitat adulta i que estan relacionades amb la depredació i 
les malalties i els accidents. En aquest sentit, vam considerar: 

a. Augment de depredadors, bàsicament gats que s’han mostrat com a depredadors 
importants en els ocells (Beckerman et al. 2007). S’hi podrien incloure les molèsties 
durant la temporada de cria, sobretot per la presència de gossos deslligats i per una 
alta freqüentació dels espais verds.  

b. Transmissió de malalties, sobretot per una alta presencia de coloms i tórtores que ja 
han estat citats com una de les principals causes de disminució del verdum a 
Europa com a transmissors de Trichomonas gallinae (Lawson et al, 2018). 

c. Col·lisió en vidres degut a la proliferació d’edificis amb façanes fetes d’aquest 
material. 

 
Per a tot aquest conjunt de variables, es va valorar la disponibilitat de dades amb la col·laboració 
de tècnics municipals de diferents àrees i, amb el resultat de les consultes es va fer un filtre de la 
informació disponible que va quedar reduïda a:  
 

- Superfície de verd urbà públic. Aportada per Ecologia Urbana, es va poder disposar 

només de la superfície de verd gestionada des de l’Ajuntament de Barcelona i amb una 

sèries històrica ininterrompuda per a tot el període estudiat en el SOCC (2005-2019) 
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- NDVI. L’avaluació del NDVI es va demanar a Barcelona Regional que va proporcionar 

una sèrie històrica del satèl·lit Sentinel-2 que va començar a ser operativa l’estiu del 2015 i 

es compon de dos satèl·lits que tenen una freqüència de pas molt alta (5 dies). Tot i això, 

només es poden utilitzar imatges de dies completament clars i sense núvols per a poder 

realitzar els càlculs sense interferències. La sèrie final va abraçar el període 2015-2019, però 

al final no es va poder utilitzar ja que l’altíssima variabilitat en l’activitat fotosintètica es 

vincula a la disponibilitat hídrica i, per tant, no aporta coneixement sobre impactes 

d’origen antròpic. 

- Nombre d’arbres en la ciutat per espècie. Aportada per Ecologia Urbana. Es va poder 

disposar de: 

- Total d’arbrat viari en una sèrie del total de l’arbrat viari entre 2005 i 2018 en la 

qual es detallen els totals de les 9 espècies més abundants. D’aquestes darreres 

dades se’n va fer una cuina i es va considerar separar aquelles que pertanyen al 

regne holàrtic de les que són d’origen tropical ja que podem intuir que les espècies 

que nidifiquen a Barcelona estan més pre-adaptades a utilitzar els recursos que 

ofereixen les primeres. 

- Total arbrat de la ciutat que incorporava al total de l’arbrat viari els arbres dels 

parcs gestionats per l’Ajuntament de Barcelona amb valors per a tota la sèrie 2005-

2019. 

- Volum d’ús d’insecticides i d’herbicides. Malgrat que en un principi va semblar que 

seria una dada més o menys fàcil d’obtindre, la realitat és que al final no es va poder 

aconseguir cap variable relacionada que pogués donar una idea del volum utilitzat i només 

s’ha pogut incloure algun apunt qualitatiu, basat sobretot en la reducció en l’ús 

d’herbicides. 

- Concentracions de contaminants atmosfèrics. Aportada per Barcelona Regional. Es va 

disposar de màxims, mínims i mitjanes anuals de  concentració d’O3, NO2 i de partícules 

en suspensió (PM2,5 i PM10). 

- Edat mitjana anual dels edificis. Aquesta va ser una variable que es volia relacionar tant 

amb la pèrdua de forats per fer niu com en l’increment en edificis amb vidre que poden 

causar alta mortalitat dels adults. Malauradament, tot i que hi ha un cens d’edificacions que 

en contempla l’edat, la renovació no és tan alta com perquè es puguin veure variacions 

entre anys. Per aquest motiu hem considerat que aquest tema caldria tractar-lo de manera 

local amb algun estudi concret en zones molt afectades per aquesta problemàtica. 

- Edat mitjana anual dels arbres. Aportada per Ecologia Urbana, amb aquesta dada es 

volia valorar la disponibilitat d’àmplies capçades per fer niu i de recursos tròfics associats a 

la maduresa de la vegetació. Es va disposar d’avaluacions fetes l’any 2007 i 2020 fetes sobre 

quatre categories en base al perímetre a l’alçada del pit que permeten una aproximació 

qualitativa. 

- Nombre de colònies de gats o despesa municipal en menjar de gat. Aportada per 

Ecologia Urbana, es va poder disposar del nombre total de colònies i d’individus entre 

2009 a 2018 amb l’excepció de 2012 i 2013. 

- Població que freqüenta els espais verds públics. En un principi es va considerar que 

aquesta dada podia ser una manera indirecta d’avaluar les molèsties que la presència de 

gent o de gossos pot causar sobre els ocells. Després de les consultes als diferents 
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departaments de l’Ajuntament es va veure que només hi havia dades qualitatives 

procedents d’enquestes de satisfacció que no podien aportar cap dada quantitativa per 

abordar el problema. 

- Malalties amb potencial afectació sobre els ocells presents en columbiformes i 

gavians. Aquesta dada es va considerar, sobretot amb èmfasi particular en Trichomonas 

gallinae que es transmet per columbiformes i que ha produït problemes en fringíl·lids en 

bona part d’Europa (Keller et al. 2020). Les consultes a Salut Pública per a conèixer si 

s’avaluava, però, indiquen que només es prenen dades de potencials patògens humans i 

que, per tant, es desconeix del tot si hi ha afectació d’aquest paràsit a la ciutat.  

- Abundància d’espècies exòtiques. Es va centrar en el grup dels ocells i es va realitzar a 

partir de les dades del SOCC. 

De manera complementària i, després de les reunions de treball en les quals van sorgir noves 

hipòtesis de treball, des d’Ecologia Urbana es van proporcionar treballs que permetien obtindre 

dades qualitatives de desbrossades per al control de la població senglars i de projectes de 

naturalització dels solars, unes dades que s’han incorporat en la discussió dels resultats del 

present estudi. 

Finalment es va fer un buidat del darrer informe d’indicadors de l’agenda 21 i d’ell es van 

considerar una sèrie d’indicadors que també podrien tenir algun efecte directe o indirecte sobre les 

poblacions d’ocells i que, considerem que calia tenir en compte. Aquests indicadors han estat: 

- Mobilitat en cotxe. Podria tenir un impacte en el nombre d’atropellaments a ocells que es 

dona a la ciutat, tot i que la baixa velocitat a la que s’ha de circular implicaria un efecte 

relativament baix. 

- Taxa de renovació d’habitatges que pot resultar una mesura indirecta de la pèrdua 

d’espais per a la nidificació en noves edificacions. 

- Despesa municipal en medi ambient com una mesura de la pressió de gestió que està 

tenint la biodiversitat en la ciutat. 

5.2. Generació de la matriu de dades 

 
El darrer pas, un cop determinades les variacions geogràfiques i de temporada dels canvis en les 
poblacions d’ocells, així com de quines variables explicatives es podia disposar es va generar una 
matriu de dades (Annex) amb les dades d’ocells i les dades ambientals que es van classificar en 4 
grans grups: 

 

- Variables relacionades amb el verd urbà 

- Depredació i competència 

- Qualitat de l’aire 

- Dades socio-econòmiques 



23 

 

6. Resultats.  
 
L’anàlisi de resultats ha comportat dues fases. En una primera fase es va realitzar una anàlisi 
geogràfic-temporal de l’evolució de les poblacions d’ocells per tal de determinar on i quan es 
donaven els principals problemes. Amb els resultats preliminars es van fer comparatives amb les 
variables ambientals des de diferents àmbits geogràfics i temporals per tal de testar hipotèsi sobre 
les causes de les tendències obtingudes.  

6.1. Anàlisi geogràfica-temporal 

 
En detall, s’han realitzat dues anàlisis bàsiques: 
  

1. Comparativa amb Catalunya. Es va realitzar un test sobre la variació de l’indicador tal i 
com es calcula a l’agenda 21 combinant dades de primavera i hivern i després es va 
comparar per separat l’indicador en cada una de les estacions. 

2. Diferències territorials. Partint dels resultats anteriors es va avaluar si hi havia diferències 
importants en l’indicador sobre la trama urbana, la zona més natural de Collserola i l’àrea 
més o menys naturalitzada de Montjuïc. Això es va realitzar només per a la primavera ja 
que el resultat del punt 1 va apuntar que aquesta és la temporada on es donaven més 
problemes associats amb la gestió que es du a terme a la ciutat. 

6.1.1. Catalunya/Barcelona 

 
La comparativa entre les tendències a Catalunya i les de les mateixes espècies a nivell de Catalunya 
es va fer des de dues aproximacions complementaries: 
 

1. Comparació de les línies de tendència de l’indicador de biodiversitat dels ocells autòctons 
en els dos àmbits geogràfics. 

2. Anàlisi de regressió entre en el canvi promig anual de cada una de les espècies per saber si 
hi ha una relació directa entre les tendències que es donen a Catalunya i les de la ciutat de 
Barcelona.  

 
La comparació de l’indicador es va fer calculant-lo també pel conjunt de Catalunya amb el mateix 
grup d’espècies que s’utilitza a Barcelona (veure Taula 2) i per al mateix període analitzat, 2005-
2019. Cal tenir en compte que el SOCC a Catalunya està actiu des del 2002 i que, per tant, les 
anàlisi s’acostumen a fer a partir d’aquest any. Per tant, es van haver de calcular les tendències 
començant el 2005 per a poder comparar amb les que es calculen a Barcelona. 
 
L’anàlisi es va fer tant en global, és a dir incorporant les tendències de les 56 poblacions entre 
nidificants i hivernals (Figura 4), com només per a les tendències de les 30 espècies presents en la 
temporada de cria (Figura 5) i de les 26 espècies que hi són a l’hivern (Figura 6). Els resultats ja 
apunten a que la línia de tendència de totes les espècies és clarament diferent i, mentre que a 
Barcelona, la davallada és força acusada, en el conjunt de Catalunya, aquestes espècies es mantenen 
força estables (Figura 4). Tot i així, quan separem l’anàlisi en les dues estacions, es pot comprovar 
que la diferència es dóna de manera molt més acusada a la primavera (Figura 5) quan l’indicador a 
escala catalana fins i tot augmenta lleument, mentre que a l’hivern (Figura 6), els dos indicadors 
mostren un descens, tot i que resulta una mica més intens en el cas de Barcelona. 
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Figura 4. Comparativa de l’indicador de biodiversitat dels ocells autòctons a Barcelona i a Catalunya amb la 

mateixa mostra i el mateix període que s’utilitza en l’indicador a la ciutat. L’índex anual és la mitjana 
geomètrica dels valors de l’indicador calculat segons la metodologia de Gregory et al. (2005) per a les 

tendències en època de cria i les tendències a l’hivern. 
 

 
Figura 5. Comparativa de l’indicador de biodiversitat dels ocells autòctons a Barcelona i a Catalunya a 

l’època de cria calculat segons la metodologia de Gregory et al. (2005). 
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Figura 6. Comparativa de l’indicador de biodiversitat dels ocells autòctons a Barcelona i a Catalunya a 

l’hivern calculat segons la metodologia de Gregory et al. (2005). 
 

Ara bé, aquesta comparació és purament qualitativa i ens calia una anàlisi més fina per a 
determinar si existien realment diferències en les tendències poblacionals de les diferents espècies 
entre Barcelona i Catalunya en les dues temporades de cens. Per a això vam utilitzar el valor 
promig anual de canvi que dóna el programa TRIM, a més dels índexs anuals i la categorització de 
les tendències. Aquest valor és el que es mostra pel cas de Barcelona a la Taula 2 i es va comparar 
amb el que vam obtenir pel conjunt de Catalunya amb una regressió simple entre les tendències 
dels ocells a l’època de cria (Figura 7) i a l’hivern (Figura 8). 
 

 
Figura 7. Anàlisi de regressió lineal entre les tendències de les 30 espècies incloses en l’indicador de 

biodiversitat dels ocells autòctons de Barcelona, calculades per Barcelona i per a Catalunya a la primavera.  



26 

 

 
Figura 8. Anàlisi de regressió lineal entre les tendències de les 26 espècies incloses en l’indicador de 
biodiversitat dels ocells autòctons de Barcelona, calculades per Barcelona i per a Catalunya a l’hivern. 

 
Els resultats indiquen que a la primavera (Figura 7) la relació entre ambdues variables (la tendència 
a Barcelona i la tendència a Catalunya) no és significativa (F-statistic: 0.3509 on 1 and 28 DF, p-
value: 0.5584), és a dir que aquestes tendències no estan relacionades. En canvi, a l’hivern (Figura 
8) la relació sí que és significativa (F-statistic: 4.957 on 1 and 24 DF,  p-value: 0.03562), és a dir, 
ambdues tendències estan relacionades, de manera que aquelles espècies que baixen a Catalunya, 
són també les que baixen a Barcelona i el mateix passa amb les que pugen. I a més, ho fan en una 
intensitat similar.  

6.2.1. Urbà/Collserola 

 
Els resultats trobats en la comparativa entre Catalunya i Barcelona, van apuntar que el problema 
particular es centrava en la dinàmica dels ocells a Barcelona a la primavera, és a dir en els ocells 
que crien a Barcelona. Per acotar una micas més la dimensió territorial del problema es va mirar de 
calcular el mateix indicador en diferents àmbits de la ciutat agrupant els SOCC tal i com es mostra 
a la Figura 2. Els resultats van indicar que no es donava cap diferència entre l’indicador a la trama 
urbana de Barcelona i l’indicador a Montjuic, mentre que sí que s’apreciava una diferència 
important en l’indicador a la part de la serra de Collserola que pertany al municipi de Barcelona, 
que a mes, era on vam detectar la major davallada en les poblacions d’ocells. 
 
És important destacar, però, que en la present memòria per no carregar massa de gràfics s’ha 
reduït l’anàlisi a la comparativa urbana versus Collserola i s’han incorporat els itineraris de 
Montjuïc a la trama urbana ja que hem considerat que és molt probable que la manca de 
diferències en la resposta dels ocells en aquests dos espais sigui a causa de què actuen com una sola 
unitat funcional des d’un punt de vista ecològic.  
 
Així doncs, s’han elaborat indicadors pel medi urbà i per Collserola. Aquests s’han fet agrupant 
tota la comunitat d’ocells amb prou mostra com per a elaborar tendències, però, també s’ha fet des 
d’un punt de vista ecològic, separant aquelles espècies amb més afinitat pels espais oberts, 
d’aquelles més associades als ambients forestals (Taula 3). 
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Espècie Català Agenda 21 Urbà Collserola 

Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga ? 0%   ? -5% 

Certhia brachydactyla Raspinell comú ? -2% ? 1% ? 0% 

Erithacus rubecula Pit-roig ̴ 0% ? -4% ↑ 5% 

Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar ? -27%   ? -8% 

Lophophanes cristatus Mallerenga emplomallada ? -1% ↑ 10% ↓ -8% 

Luscinia megarhynchos Rossinyol ↓ -4%   ? -3% 

Periparus ater Mallerenga petita ? 3% ↑↑ 17% ? -5% 

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid ↓ -6%   ↓ -8% 

Regulus ignicapilla Bruel ? -3% ↑ 14% ? -3% 

Sylvia atricapilla Tallarol de casquet ? -2% ↓ -14% ? -2% 

Troglodytes troglodytes Cargolet ↓↓ -14%   ↓↓ -14% 

Carduelis carduelis Cadernera ↓ -6% ? -2% ↓ -6% 

Carduelis chloris Verdum ↓ -10% ↓ -8%   

Falco tinnunculus Xoriguer comú ↓ -8% ? -5%   

Hirundo rustica Oreneta vulgar ? -2% ? -4% ? -4% 

Motacilla alba Cuereta blanca ? -2% ? -2%   

Serinus serinus Gafarró ↓ -3% ↓ -3% ? -2% 

Upupa epops Puput ? -6% ? -1%   

Apus apus Falciot negre ̴ -1% ̴ -1%   

Apus melba Ballester ? 0% ? 1%   

Columba palumbus Tudó ↑↑ 9% ↑↑ 9% ? 3% 

Corvus monedula Gralla ? -2% ? -3%   

Cyanistes caeruleus Mallerenga blava ̴ -1% ̴ 1% ? -4% 

Parus major Mallerenga carbonera ↓ -5% ↓ -5% ↓ -5% 

Passer domesticus Pardal comú ↓↓ -7% ↓ -7% ↓↓ -9% 

Pica pica Garsa ̴ 0% ̴ 1% ? -1% 

Streptopelia decaocto Tórtora turca ↑ 6% ↑ 7%   

Sturnus sp.   ̴ 0% ? -3% ? 2% 

Sylvia melanocephala Tallarol capnegre ̴ -2% ? 3% ↓ -7% 

Turdus merula Merla ↓ -5% ↓ -6% ? -4% 

 
Taula 3. Tendències de les espècies calculades amb els 11 itineraris analitzat a l’indicador de l’Agenda 21 (tot 

Barcelona), i, per separat, els 9 que es troben a l’interior de la ciutat (incloent-hi els dos de Montjuic) i els dos de la part 
barcelonina de Collserola. A més es mostren en blau les espècies d’ambients forestals i en verd les d’ambients oberts. 

 
Un altre punt important és que aquests indicadors que es presenten en la comparativa entre la 
trama urbana de Barcelona i Collserola es presenten utilitzant la mateixa metodologia de càlcul 
desenvolupada per Gregory et al. (2005) a la qual s’hi afegeix una novetat metodològica que va 
adoptar la EBCC en la producció d’indicadors a escala europea i que es basa en el treball de 
Soldaat et al. (2017). Aquesta novetat genera: 1) una corba suavitzada de la tendència de l’indicador, 
2) un interval de confiança per a cada any, 3) un valor quantitatiu de síntesi de la tendència per al 
període considerat i 4) una classificació de la tendència igual que la que s’utilitza a nivell de les 
poblacions d’espècies que s’ha detallat a la Taula 1. D’aquesta manera, podem afirmar amb prou 
certesa estadística si un indicador té una tendència positiva o negativa o si, pel contrari, aquesta 
tendència es incerta i cal una sèrie més llarga per a determinar-ne el seu sentit. 
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Els resultats indiquen que, en el conjunt de la comunitat d’ocells a la primavera (Figura 9), 
l’indicador d’ocells a Collserola mostra un descens similar a l’indicador publicat a l’Agenda 21, 
mentre que a l’interior de la ciutat té un comportament millor i es mostra estable.  
 

 
Figura 9. Comparativa de l’indicador de biodiversitat dels ocells autòctons a la primavera publicat a 

l’agenda 21, dins la trama urbana de Barcelona i a Collserola calculat segons la metodologia de Soldaat et al. 
(2017). 

 
Així mateix es va dur a terme una regressió lineal entre els indicadors dels dos àmbits d’estudi 
(trama urbana i Collserola) i l’indicador de l’agenda 21 i es va trobar que ambdós estan fortament 
relacionats amb l’indicador general (Agenda 21 versus Trama urbana, F-statistic: 8.755 on 1 and 13 
DF,  p-value: 0.01108 i Agenda 21 versus Collserola, F-statistic: 23.98 on 1 and 13 DF,  p-value: 
0.0002919) (Figura 10). Aquest resultat implica que les oscil·lacions anuals dels indicadors de 
Trama Urbana i de Collserola segueixen el mateix patró que els canvis en l’indicador de l’Agenda 
21, és a dir que quan un puja, pugen tots i quan baixa, baixen tots, un fet que cal interpretar com 
que els grans factors ambientals que condicionen els canvis (metereologia, producció de recursos, 
etc.) actuen d’igual manera en totes les zones de la ciutat i que, per tant, els canvis en la intensitat 
del canvi en una o altra zona ha de respondre a algun factor de caire més local. 
 

 
Figura 10. Anàlisi de regressió lineal entre els indicadors de l’Agenda 21 i només a la trama urbana (a dalt) o només a 

Collserola (a baix)   
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Pel que fa a l’anàlisi per ambients, hem trobat que, mentre els ocells d’ambients oberts 
disminueixen més o menys en la mateixa mesura en totes les unitats geogràfiques estudiades, tot i 
que a Collserola les oscil·lacions de la sèrie donen una tendència incerta malgrat el descens (Figura 
11), els ocells forestals mostren un increment notable de significació incerta a ciutat, però 
disminueixen de manera clara a Collserola i en l’indicador de l’agenda 21 (Figura 12). 
 

 
Figura 11. Comparativa de l’indicador de biodiversitat dels ocells d’ambients oberts a la primavera amb les 

espècies que s’inclouen a l’indicador de l’agenda 21 pel total del municipi, dins la trama urbana de Barcelona 
i a Collserola calculat segons la metodologia de Soldaat et al. (2017). 

 

 
Figura 12. Comparativa de l’indicador de biodiversitat dels ocells d’ambients forestals a la primavera amb 

les espècies que s’inclouen a l’indicador de l’agenda 21 pel total del municipi, dins la trama urbana de 
Barcelona i a Collserola calculat segons la metodologia de Soldaat et al. (2017). 

6.2. Anàlisi de variables ambientals 
 
En un principi, l’anàlisi de l’afectació de les variables a la dinàmica poblacional dels ocells es volia 
fer des d’un punt de vista quantitatiu i amb un considerable nombre de variables. A l’hora de la 
veritat, però, ha calgut fer un esforç per ajustar-se a la informació disponible i només s’han pogut 
analitzar alguns factors i, sovint, només des d’un punt de vista qualitatiu. En detall s’han tractat els 
dos grans àmbits geogràfics que han mostrat diferències importants en el comportament dels 
ocells per separat: 1) l’àmbit ciutat del qual hem pogut disposar de força variables explicatives i 2) 
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l’àmbit Collserola on només s’ha pogut intuir l’efecte dels problemes associats a la dinàmica 
natural de la Serralada Litoral Catalana i la gestió que es fa de problemàtiques associades a la 
presència de veïns en una matriu natural poc equilibrada que afavoreix algunes espècies com el 
senglar. 

6.2.1. Àmbit urbà 

 
Dins de l’àmbit urbà es disposa d’una quantitat important d’informació. Malgrat tot, la majoria de 
les anàlisis estadístiques han donat resultats no significatius i, per tant, els resultats no es poden 
considerar concloents. En aquests casos, s’ha optat per relacionar de manera qualitativa una de les 
variables estudiades amb els indicadors generats. En detall s’han realitzat anàlisi de regressió amb  
les dades ambientals de la matriu de l’annex vers els diferents indicadors de l’àmbit urbà per 
determinar quines variables poden explicar els canvis que es detecten. Les variables s’han tractat en 
diferents grups, segons la pressió a la que poden donar resposta. Els resultats han estat: 
 

1. Variables relacionades amb el verd urbà. Tot i que els autors del present treball ja 
havíem analitzat en el seu dia l’efecte positiu del verd urbà sobre els ocells a Barcelona 
(Herrando et al. 2017), en el present treball s’ha mirat d’anar una mica més enllà i s’ha 
analitzat l’efecte de l’evolució de la superfície de verd urbà i del total d’arbrat viari en els 
indicadors com a mesura de qualitat de l’hàbitat de cria de les espècies i l’única relació 
significativa que s’ha trobat ha estat una relació positiva entre l’augment del verd urbà i 
l’indicador d’espècies forestals en la trama urbana (Figura 13, F-statistic: 10.01 on 1 and 14 
DF,  p-value: 0.006893). Aquest fet, no ha d’implicar necessàriament que el verd urbà 
només afavoreixi aquest grup, però si que sembla que és el principal beneficiat de la gestió 
que avui en dia se’n fa.  
 

 
Figura 13. Comparativa de l’evolució de la superfície de verd urbà amb els diferents indicadors d’ocells en 

trama urbana 
 

2. Depredació i competència. La depredació i la competència són dos processos clau en 
l’evolució de les poblacions d’animals salvatges. Tot i ser present en tota mena d’ambients, 
a les ciutats, l’afavoriment d’unes espècies sobre unes altres deguda a la important acció 
antròpica fa que aquest factor tingui unes característiques en el medi urbà. En el cas de 
Barcelona, la presència de nombroses colònies de gats assilvestrats, un element 
potencialment perillós (Beckerman et al. 2007) i l’alta presència d’espècies exòtiques que 
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s’adapten fàcilment al medi urbà (Sol et al. 2017) es poden considerar dos elements 
importants en aquests dos factors. Així mateix, un darrer element s’incorpora a la llista i és 
l’increment dels columbiformes que poden ser agents de transmissió de patògens cap a 
altres espècies (Keller et al. 2020). En base a aquestes premisses s’ha relacionat el nombre 
de gats en colònies i l’evolució de les poblacions d’ocells exòtics i de columbiformes i cap 
d’ells ha mostrat una relació amb els indicadors d’ocells autòctons. En el cas del nombre de 
gats, cal destacar que la seqüencia de dades de gats és molt curta (Figura 14). Aquest fet, fa 
que l’anàlisi no sigui concloent i que calgui fer una aproximació diferent al problema per tal 
de poder descartar una relació causa-efecte, mentre que els efectes de competència, 
probablement, requereixen una aproximació analítica diferent espècie a espècie que 
ultrapassa els objectius marcats en el present estudi. 
 

 
Figura 14. La manca d’una sèrie més llarga del nombre de gats en colònies fa que el resultat de les anàlisi 
realitzades no es pugui considerar concloent i que calgui pensar en una aproximació diferent al problema.   

 
3. Qualitat de l’aire. Malgrat l’únic contaminant que s’ha relacionat amb problemes en 

l’avifauna és l’ozó atmosfèric (Liang et al. 2020), en el present treball s’han avaluat tots 
aquells dels quals es disposava de dades amb especial atenció a l’ozó. Cap de les variables 
ha mostrat una relació inversa significativa amb l’evolució de les poblacions d’ocells, tot i 
que la concentració d’ozó sembla mostrar una evolució absolutament contraria a la 
tendència dels ocells en l’agenda 21 (Figura 15). No cal, però, descartar un possible efecte 
fisiològic que caldria afrontar amb anàlisi bioquímiques dels ocells que habiten a la ciutat 
(Kekkonen 2017). 
 

 
Figura 15. Comparativa de l’evolució de la concentració d’ozò atmosfèric i de la tendència dels ocells 

autòctons en l’inidcador d’agenda 21 
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4. Variables sòcio-econòmiques. Finalment, s’han analitzat algunes variables sòcio-
econòmiques que podrien tenir algun efecte en les poblacions d’ocells com són la 
mobilitat, la taxa de renovació d’edificis i la inversió en medi ambient i novament, cap 
d’elles s’ha pogut relacionar amb els indicadors i cal dir que aquí les hipotèsi eren molt 
febles. 

6.2.2. Àmbit Collserola 

 
Per a l’àmbit de Collserola no s’ha pogut disposar de dades per contrastar l’evolució dels ocells i 
per tant no podem donar cap resultat, de manera que les conclusions es basaran en cerques 
bibliogràfiques. Cal dir, a més, que els resultats dels indicadors d’ocells en aquest àmbit s’han de 
prendre amb cautela ja que es basen en només dos itineraris SOCC i poden estar molt 
condicionats per efectes locals puntuals al voltant d’ells.  
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7. Conclusions.  
 
Les conclusions de l’estudi s’agrupen en dos blocs, el primer per determinar si l’evolució del 
municipi respon a efectes globals o són d’escala local i, el segon, per mirar d’acotar la problemàtica 
amb l’objectiu de determinar les causes del mal comportament de l’indicador d’ocells autòctons. 

7.1. Catalunya/Barcelona 

 
De les anàlisis realitzades amb les dades del SOCC al municipi de Barcelona en relació al què 
succeeix a escala catalana, se’n poden deduir les següents conclusions: 
 

1. Les dades disponibles indiquen que les poblacions d’ocells de Barcelona estan en 
davallada tant a la primavera com a l’hivern, però com els ocells presents en una i altra 
estació són en bona mesura diferents, les causes que hi ha al darrere no han de ser 
necessàriament les mateixes.  

2. A la temporada de cria, la davallada dels ocells que crien a Barcelona no té un 
paral·lelisme amb el que passa a la resta de Catalunya. Per tant, sembla dependre de 
factors intrínsecs al municipi i no ser un reflex dels grans patrons de canvi a gran escala. 
En altres paraules, les dades disponibles no indiquen que els canvis en les 
poblacions d’ocells nidificants de Barcelona es relacionin directament amb altres 
impactes d’abast general (intensitat dels canvis en els usos del sòl a gran escala, canvi 
climàtic, etc). 

3. En canvi, les tendències dels ocells a Barcelona a l’hivern són similars a les que es 
donen a la resta de Catalunya, és a dir, que possiblement responen a canvis 
ambientals a gran escala més que locals. A diferència del què passa a primavera, a 
l’hivern és possible que l’alta mobilitat dels ocells en cerca de recursos per passar l’estació 
freda (Senar & Borràs 2004) faci que no es diferenciïn poblacions de dins i fora de 
Barcelona i, que per tant, les tendències que trobem a al municipi siguin molt similars a les 
que es donen en el conjunt de Catalunya. 

 

7.2. Urbà/Collserola 
 

1. La població d’ocells nidificants de Barcelona no mostra la mateixa dinàmica a 
tot el municipi. Mentre s’observa una estabilitat a la ciutat, a Collserola 
s’observa una disminució en tot el conjunt d’espècies, que fa que la davallada es 
mostri quan s’analitzen totes les espècies o es separin les espècies més forestals 
d’aquelles que requereixen d’ambients més oberts.  

2. L’indicador de l’Agenda 21 s’explica plenament per l’evolució negativa 
observada a la part barcelonina de Collserola. Això pot estar relacionat amb què en 
aquesta àrea natural s’hi allotgen algunes espècies d’ocells que no es troben a la ciutat i 
les poblacions més importants d’algunes altres. Aquests dos fets contribueixen a que 
Collserola agafi més pes que la ciutat en el conjunt de l’avaluació que mostra 
l’indicador. 

3. Les dades obtingudes a la part barcelonina de Collserola són claus per entendre el 
resultat de l’Indicador de la Agenda21. Per tant, ara sabem que aquest indicador 
reflecteix el que passa al sector barceloní de Collserola però no a l’interior de la 
trama urbana de la ciutat de Barcelona.  
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4. En àmbit urbà no hi ha una disminució en el conjunt de les poblacions d’ocells 
nidificants. Algunes espècies de la ciutat estan en augment i altres en disminució. La 
disminució es dona en ocells que mengen i crien a terra i no en els que mengen 
i crien als arbres que estan en franca progressió. La comparació de variables en aquest 
àmbit apunta a què:  

o L’única variable que sembla explicar aquest fet és la superfície de verd 
urbà que sembla afavorir les espècies forestals. Això no vol dir que el verd 
urbà estigui en contra dels ocells que es mouen més per terra, sinó que l’actual 
estructura no sembla ser suficient per mantenir poblacions sanes d’aquestes 
espècies.  

o Això porta a pensar en la necessitat d’aprofundir en la diversificació de la 
tipologia del verd urbà. De fet en l’àmbit ciutat, tot i que tots els paràmetres 
haurien d’implicar una millora, la situació es manté estable, fet que pot apuntar 
a la necessitat de generar un hàbitat més natural si es vol un increment de 
biodiversitat ornítica. 

o Els possibles efectes de la depredació i competència no han estat 
concloents però això no implica que no estiguin presents. Pensem que 
caldria aprofundir en la matèria amb noves aproximacions diferents a les 
actuals, perquè el fet que disminueixin les espècies que van més per terra i no 
les que van més pels arbres podria estar relacionat amb això. 

o En general, es constata una manca de sèries contínues de dades 
ambientals que permetin aproximacions temporals robustes a les 
relacions causa-efecte de les tendències observades. 

5. A Collserola, la disminució és general i es dona tant en espècies pròpies 
d’ambiets oberts, com en les més forestals. En aquest àmbit, es constaten dos 
problemàtiques;  

o El SOCC té molt poca mostra i caldria ampliar-la per saber si el que estem 
veient és real o un efecte local dels dos únics itineraris per als qe es disposa de 
dades. Seria molt convenient integrar dades d’altres seguiments per poder 
augmentar la mida mostral. En aquest sentit, les sèries temporals de dades 
recollides des del personal del Parc Natural podrien ser claus i aportar un 
element més de judici que permeti actuacions futures amb garanties d’èxit. 

o No es disposa de variables que permetin explicar el perquè dels canvis. 
En aquest sentit cal apuntar que els dos itineraris analitzats podrien estar 
sotmeses a factors molt locals que en una primera aproximació molt 
qualitativa apunta a: 

 Una altíssima freqüèntació humana i en notable augment al llarg 
dels anys a l’itinerari de la carretera de les aigües 

 Un possible efecte dels desbrossaments per al control del senglar 
que s’han efectuat en les proximitats de l’altre itinerari. 
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8. Propostes d’atuació.  
 
En base als resultats de l’estudi es fa una proposta de les actuacions que caldria fer a partir d’ara 
per avançar una mica més tant en el coneixement relatiu a les tendències dels ocells, com a la 
gestió que es pot fer per millorar situacions adverses. Les propostes que es fan aniran en les 
següents línies: 
 

1. Millora de la informació existent, tant en relació a les dades dels ocells, com a les variables 
ambientals disponibles 
 

2. Estudis a realitzar en base a la nova informació o a aproximacions diferents al present 
estudi 
 

3. Reflexió sobre l’indicador de l’agenda 21 i el seu ús com a avaluador de la gestió municipal 
 

4. Millores en l’hàbitat naturalitzat a la ciutat 
 

5. Altres propostes d’estudi i de gestió paral·lels al SOCC 
 

A continuació es detalla cada una d’aquestes propostes. 
 

8.1. Millora de la informació 

 
Tot i que la informació que s’ha tractat és important encara queden llacunes importants que caldria 
cobrir. Aquesta millora, hauria de tenir els següents vessants: 
 

1. Dades d’ocells. En relació a les dades d’ocells, en el present treball s’han fet servir només 
les dades provinents del SOCC, però de cara a futurs treballs caldria consolidar el projecte i 
considerar altres fonts de dades. En concret, creiem que caldria mobilitzar: 

 
a. Consolidació del SOCC a Barcelona. Revisió de la seva cobertura per si cal 

augmentar-ne la mostra i la seva continuïtat temporal. 
 

b. Dades dels seguiments d’ocells a Collserola. Aquestes dades tenen una sèrie 
històrica molt més llarga que les del SOCC i podrien, perfectament, complementar 
la cobertura espacial de les dades d’aquest projecte a la façana barcelonina de la 
serra. En aquest sentit, seria bo un acord de col·laboració entre el Parc i 
l’Ajuntament que garantís un fluxe de dades àgil. 
 

c. Dades del projecte PASSERCAT per a realitzar tests específics sobre hipotèsi 
concretes que es plantegin a escala molt local. En aquest cas, caldria també un 
acord similar a l’anterior, en aquest cas amb el Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona. 
 

d. Dades de l’atles dels ocells de Barcelona, que en aquest estudi no s’han mobilitzat, 
però que podrien ajudar a respondre alguna hipotèsi en el futur. 

 
2. Variables ambientals. En aquesta línia, el present treball insta a millorar la recollida de 

dades continuant amb el que ja es fa, però buscant també de cobrir els grans buits 
d’informació que es podrien establir en: 
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a. Dades relatives a freqüentació tant dels espais naturals propers a la ciutat, com de 

les zones més naturalitzades. En aquest sentit, seria de notable interès una 
avaluació de: 

 
i. l’ús públic de la Barcelona collserolina 

 
ii. l’ús públic dels parcs i els jardins de la ciutat 

 
iii. conductes relacionades amb el passeig dels gossos. 

 
b. Caldria millorar la informació relativa als gats, assegurant un cens anual que ens 

donés una dada fiable i mantenint una capa d’informació geogràfica de la ubicació 
de les colònies amb un estatus d’actives i no actives.  

 

8.2. Estudis futurs 

 
Com ja s’ha dit les anàlisi dutes a terme en el present estudi no han pogut ser concloents en alguns 
punts en els que sembla que hi ha d’haver algun efecte patent. Per solucionar aquesta deficiència, 
es proposa realitzar una sèrie d’estudis addicionals sobretot en dues vies principals: 
 

1. Estudi sobre l’efecte dels gats en els ocells que s’alimenten a terra. Per a això es proposa 
realitzar un estudi específic des d’un punt de vista geogràfic contemplant la ubicació de les 
colònies i contrastant-les amb les dades del SOCC i de l’atles de Barcelona si hi pot haver 
un efecte sobre el nombre d’ocells.  
 

2. En la mateixa línia exposada en el punt anterior seria molt imporatnt avaluar l’efecte de 
l’eliminació dels gats en un punt de màxima diversitat de la ciutat com és el Viver de Tres 
Pins, una eliminació que es farà aviat, i que podria servir de test experimental. 
 

3. Estudi de l’efecte de la freqüentació a l’àrea suburbana de Collserola. Un punt calent que 
semblen apuntar les conclusions del present treball és l’espai suburbà de Collserola on es 
combina un creixent ús públic de caràcter lúdic per part de la ciutadania que, a més, 
facilitat la dispersió de la pressió en forma de nous corriols d’accés a la serra i de l’erosió 
dels mateixos. Caldria un estudi que en detallés els problemes que reporten a la 
biodiversitat i establís unes bases per a una gestió d’aquest espai. 
 

4. Estudis sobre altres grups animals. Finalment, cal tenir en compte que els ocells tenens 
unes particularitats ecològiques concretes i no cal oblidar que la biodiversitat és molt més 
àmplia i que els estudis i conclusions sobre els ocells sortirien reforçats si es fan sobre 
altres grups biològics presents a la ciutat. 

 

8.3. Reflexió sobre l’indicador de l’agenda 21 
 
Les conclusions del present estudi apunten a que els dos itineraris de la serra de Collserola tenen 
un efecte molt gran sobre l’indicador que es proudeix en el marc de l’Agenda 21. Tot i que això és 
així amb les dades que disposem, és cert que la cobertura del projecte SOCC a Collserola és justa i, 
és possible, que els resultats es puguin matissar amb la incorporació de nova informació. En base a 
aquestes idees, es proposa: 
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1. Avaluar el resultat de l’indicador a Collserola amb les dades del SOCC i les que es recullen 

des del Parc de Collserola conjuntament, per donar més consistència a l’indicador a la 
serra. 
 

2. Valorar amb els resultats dels punts anteriors com s’ha de presentar l’indicador en futures 
edicions de la producció d’indicadors en el marc de l’agenda 21, i si, en comptes d’un sol 
indicador per al conjunt del municipi val la pena iniciar la comunicació dels indicadors 
ciutat i Collserola per separat. 

 

8.4. Millora de l’hàbitat 

 
Un treball com el que aquí es presenta vol arribar a donar pautes de gestió que millorin la gestió 
que s’està duent a canvi. Els compromisos adquirits des de Barcelona van en aquesta línia i s’han 
endegat diverses accions que, tard o d’hora, han de donar fruits. Tot i així, queda molt camí per 
córrer i seria important tenir en compte quina mena d’ambient naturalitzat es vol a la ciutat. Els 
resultats obtinguts no permeten encara donar directrius en aquest sentit, però les propostes de 
millorar la informació i el plantejament d’estudis nous ens hauria de dur a poder determinar quina 
estructura d’hàbitat natural ha de tenir la ciutat per permetre una evolució equilibrada de les 
espècies que es mouen per terra i aquelles que ocupen les parts més altes dels arbres. 
 

8.5. Altres propostes 

 
Finalment, durant les sessions de treball que s’han anat tenint en el marc del present projecte han 
anat apareixent idees que caldria interioritzar en el marc de l’actuació municipal. Bàsicament les 
podem detallar en els següents punts: 
 

1. Analitzar algunes actuacions dutes a terme. Com ja s’ha apuntat, la gestió municipal ja s’ha 
encaminat en els darrers temps a la millora de la diversitat. Algunes actuacions fetes, 
requeririen d’una avaluació que caldria mirar de fer en algun moment. Sense ànim de ser 
exhaustius es proposa: 

 
a. Avaluar l’efecte dels refugis de biodiversitat. Tot i que aquests espais són petits, 

caldria d’alguna manera poder fer un test de si aquests espais tenen un efecte en 
l’avifauna present. 
 

b. Espais lliures de gossos. El passeig dels gossos per part dels seus propietaris pot 
ser, sobretot quan aquests van deslligats, un focus de molèsties a la fauna salvatge. 
Alguns espais de la ciutat s’han alliberat, prohibint-ne l’entrada i caldria fer una 
avaluació de l’efecte. A títol d’exemple, cal apuntar que al Turó Park on fa dos anys 
que no s’hi permet l’entrada es va fer un dels mostratges estandarditzats de l’atles 
dels ocells de Barcelona quan encara hi havia gossos i es podria tornar a repetir i 
veure si hi ha un efecte positiu. Aquest tipus d’exercici, és possible que es pugui fer 
en altres espais 

 
2. Avançar-se als efectes d’actuacions futures. Els plans del verd, el pla natura i nombroses 

iniciatives de l’ajuntament porten com a objectiu la millora de les condicions per a la 
biodiversitat urbana. Una bona pràctica en les actuacions previstes seria incorporar als 
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estudis una avaluació dels resultats en base a estudis previs i posteriors que permetin una 
fotografia de l’abans i el després per avaluar l’èxit o no de les actuacions realitzades. 

 



  

 

ANNEX. Matriu de dades utilitzades 
 

 
Indicadors d'ocells Variables relacionades amb el verd urbà Depredació i competència. Qualitat de l'Aire Dades sòcio-economiques 

Any 
Agenda 

21 
Trama 
urbana 

Urbà 
obert 

Urbà 
forestal Collserola 

Verd 
urbà 

Total 
arbrat 
viari 

Total 
arbrat 

holàrtic 

Total 
arbrat 

tropical 
Colònies 
de gats 

Nombre 
de gats 

Tendència 
exòtiques 

Tendència 
columbiformes O3 NO2 PM10 PM2,5 

Mobilitat 
en cotxe 

Taxa 
renovació 
habitatges 

Despesa 
en medi 
ambient 

2005 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10,398,643 153,343 91,300 18,904     1.00 1.00  35      58        45          

2006 1.09 1.28 1.13 2.00 0.87 10,422,978 151,772 89,001 19,440     1.23 1.16  35      53        50      7,824   

2007 1.00 1.14 1.02 1.94 1.01 10,620,900 153,746 88,720 20,489     1.10 1.29  37      53        43          

2008 1.01 1.29 0.94 2.44 0.94 10,757,181 154,103 80,225 18,987     1.24 1.08  38      50        38         21    4,648   

2009 0.97 1.17 0.79 1.92 0.82 10,764,634 153,700 86,335 21,000 407 5,617 1.15 1.15  38      51        39         18        

2010 1.08 1.38 0.94 2.13 1.00 10,776,837 156,933 85,758 21,245 468 7,638 1.15 1.38  47      44        30         17    2,593   

2011 1.03 1.32 0.83 2.45 0.83 10,816,563 158,896 84,947 22,084     1.19 1.42  41      46        32         20  2,088,348   610.5 

2012 0.95 1.21 0.54 2.61 0.67 10,981,127 162,816 84,560 22,670     1.03 1.46  44      44        32         19  2,056,518 2,015 619.3 

2013 0.81 1.01 0.60 1.37 0.80 11,021,419 161,423 83,369 22,270 634 8,394 1.13 1.39  47      40        24         15  2,048,206 1,474 622.1 

2014 0.82 1.08 0.58 2.16 0.78 11,155,710 159,178 82,838 22,263 625 9,404 1.27 1.27  45      39        25         15  2,014,000 1,773 634.0 

2015 0.94 1.31 0.90 2.56 0.72 11,249,456 158,616 81,536 22,089 704 9,057 1.24 1.48  46      43        28         18  2,060,428 1,825 690.7 

2016 0.78 1.24 0.87 2.17 0.53 11,294,033 157,671 80,623 21,839 716 9,598 1.21 1.37  48      39        23         14  2,095,277 2,977 647.7 

2017 0.67 1.07 0.57 2.16 0.47 11,311,040 157,098 79,612 21,639 768 9,232 1.48 1.60  44      42        25         16  2,102,815 2,854 675.9 

2018 0.59 1.00 0.42 2.37 0.51 11,361,215 156,477 79,311 21,775 768 9,099 1.35 1.71  44      38        24         16  2,113,898 3,020 698.7 

2019 0.69 1.13 0.71 2.56 0.73 11,461,158 157,405         1.45 2.01  47      36        26         18    3,410 700.6 

2020   1.15 0.71 3.24 0.53 11,652,356       635 7,230 1.31 1.58               
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