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I Distribució de la Cotorreta de Pit Gris 
Myiopsitta monachus a Catalunya 

J. CLAVELL, EMARTORELL, D.M. SANTOS & D.SOL 

Distribution of the Monk Parakeet Myiopsitta monachus in 
Catalonia 

The present distribution of the Monk Parakeet in Catalonia (NE 
Spainl is described. The distribution map has been drawn on the 
basis of informotion obtained by inquiry. The Monk Parakeet is o 
scarce and local species that can be observed mainly in coastol 
localities, especially in the city oF Barcelona. The present distribution 
follows temperate climate with low roinfall, in areas with high human 
concentrations and gordens with palm trees. However, colonization is 
still in on initial stage and probably the area of distribution will be 
modified in coming years. 
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La Cotorreta de pit gris Myiopsifta mona- 
chus (Fam. Psittacidae) és una especie ori- 
ginaria de Sud-America, on es distribueix des 
de Bolívia central i el sud de Brasil fins al centre 
dlArgentina (Forshaw & Cooper 1973). Da- 
rrerament, pero, individus d'origen domestic 
d'aquesta especie han colonitzat altres pa'isos 
com la Gran Bretanya (Skerton 19681, Ale 
manya (Zajic 1971 ), Estats Units (Leck 1972, 
Probst 1976), Holanda (Bull 1973, Marechal 
1 976), Belgica (De Schaetzen&Jacob 1985), 
ltalia (Spano & Truffi 1986) i, dins dlEspanya, 
Catalunya (Muntaner et al. 19831, Andalusia 

(Rodríguez 19901, Madrid (Pascual & Apari- 
cio 1990) i el País Valencia U.F. Sans, com. 
pers.). 

La primera referencia de I'especie a Cata- 
lunyadata deltany 1975 quanvanser observats 
dos individus al parc de la Ciutadella de 
Barcelona i, des de llavors, la població ha anat 
augmentant i ha colonitzat altres localitats 
(vegeu Batllori & Nos 1985, Gutiérrez et al., 
en premsa). Finsal moment   re sent la informació 
sobre la distribució d'aquesta especie al nostre 
país era escassa (vegeu Muntaner et al. 1983) 
i dispersa. En aquest article presentem la 
distribució actual de la cotorreta de pit gris a 
Catalunya. 
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Fig. 1. Distribució actual de la Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus a Catalunya. (Cercles 
negres: localitats on s'ha trobat algun niu. Cercles blancs: localitats on no s'han trobat nius i 
només s'ha localitzat individus a'illats). 

Fig. 1. Present distribution of the Monk parakeet in Catalonia. (Black circles: localities where nests have 
been found. m i t e  circles: localities where no nests have been found and only isolated individuals have 
been recorded. 

L'estudi s'ha centrat a Catalunya utilitzant 
únicament observacions enregistrades els anys 
1990 i 1991 . L'elaboració del mapa de 
distribució ha consistit a recopilar la informació 
existent en basea anuncis a diversos mitians de 
comunicació i cartes dirigides a diferents orni- 

tolegs del país (intentant cobrir tota I'area 
d'estudi). En total s'han recopilat 296 obser- 
vacions de les quals un 79 %corresponen a la 
ciutat de Barcelona. Posteriorment s'han fet 
prospeccions del territori amb I'obiectiu de 
trobar nius i obtenir informaciócornplementaria 
sobre I'habitat. 
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Table 1. Localities of Catalonia with presence of the Monk parakeet. Numbers refer to the number of nests 
found; * refers to records of isolated individuals. 

COMARCA TERME MUNICIPAL NIUS 

Alt Emporda Cadaqués 1 
Casteiló $Empúries 2 
Figueres 1 

Bages Manresa 2 
Sallent 2 

Baix Ebre Deltebre e 

Baix Llobregat Cornella de Llobregat * 
El Prat de Llobregat 8 
Esplugues de Llobregat * 
Gava 2 
Molins de Rei e 

Sant Joan Despí * 
Viladecans 1 

Barcelones Badalona * 
Barcelona 155 
L'Hospitalet de Llobregat 2 

Garraf Cubelles 4 
Sant Pere de Ribes * 
Vilanova i la Geltrú * 

Maresme Malgrat de Mar * 
Mataró * 

La fig. 1 mostra I'area de distribució actual 
de la cotorreta de pit gris a Catalunya. En 
aquesta es poden distingir un mínim de tres 
possibles subpoblacions (comarques de Bar- 
celona, delta de I'Ebre i I'Emporda), la qual 
cosa pot suggerir un origen independent 
d'aquestes a partir d'individus escapats (tot i 
que la falta de dades no permet assegurar-ho). 
La major part de la població es concentra a 
Barcelona i al coniunt de ciutats que I'envolten 

1 
I 

(vegeu també Batllori & Nos 1985, Gutiérrez 
et al., en premsa). Només a la ciutat de 
Barcelona se situen 155 dels 18 1 nius trobats 
en tot el territori (vegeu taula 1 ) .  

la distribució que segueix és basicament 
litoral, encara que en els darrers anys també ha 
colonitzat zones de més a I'interior (e.g. 
Manresa, Sallent i Castellar del Valles, 1990) 
on és possible que els individus no hi rornan- 
guin tot I'any (A.Borras, com. pers.). Algunes 
regularitats comunes en la major part de I'area 
de distribució són: 1 )temperatures suaus (mitja- 

Premia de Mar 
Montsia St. Carles de la Rapita 
Osona Manlleu 1 

Vic 
Valles Occid. Castellar del Valles 1 1 

Taula 1. Localitats de Catalunya amb presencia de la Cotorreta de pit gris. Els números indiquen 
el nombre de nius localitzats; els * fan referencia a observacions d'individus solitaris. 
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na anual entre 14 i 1 8"c) i regim de pluges per 
sota dels 700 mm de mitiana anual, 2) altitud 
inferior als 500 m sobre el nivell del mar, 3) 
zona altament humanitzada, i 4) presencia de 
zonesaiardinadesambpalmeres (Phoenixspp.). 

Actualment la cotorreta de pit gris és una 
especie local i escassa que ocupa quasi ex- 
clusivament ambients humanitzats. Probable 
ment aixo és degut al fet que encara es troba 
en ple procés de colonització del territori. A 
Sud-America I'especie té un espectre d'habitats 
més ampli, i ocupa boscos oberts, sabanes, 
marges de rius, matollars d'acacia i ambients 
humanitzats (Forshaw & Cooper 1973); per 
tant, és possibleque aquí estigui en una fasede 
selecció de I'habitat. El que és evident és que 
la cotorreta de pit gris ha colonitzat amb exit el 
nostre país i, per tant, ha de ser considerada un 
component més de la nostra ornitofauna: 
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