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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La guatlla (Coturnix coturnix) és actualment una espècie amb un estat de conservació desfavorable. Una amenaça per a la 
seva conservació és la hibridació que pot produir-se degut als alliberaments massius amb finalitats cinegètiques de la 
guatlla japonesa (Coturnix japonica) o híbrids provinents de granges de cria. Els objectius d’estudi són: 
a) Aprofundir en el sistema sexual de la guatlla, ja que el seu coneixement pot permetre entendre els mecanismes 
d’hibridació amb la guatlla japonesa o híbrids.  
b) Conèixer la taxa de supervivència i l’eficàcia biològica dels individus no nadius a àrees de reproducció de la 
guatlla. 
c) Buscar evidències directes d’hibridació en condicions naturals i caracteritzar-la. 
d) Determinar si existeix competència espermàtica interespecífica mitjançant experiments en captivitat. 
 
S’ha seguit el comportament en condicions naturals de parelles homospecífiques i heterospecífiques de mascles i femelles 
de guatlla i de guatlla japonesa o híbrids. S’ha analitzat la paternitat dels polls d’aquestes parelles i s’ha pogut conèixer 
quins aspectes del comportament (segons l’espècie) es relacionen amb l’eficàcia biològica dels adults. S’han analitzat el 
mateix tipus de dades obtingudes durant cinc temporades reproductives, en les que hi van participar només individus de 
guatlla. Així s’ha pogut comparar el comportament de l’espècie en presència i absència dels individus al•lòctons. 
Els resultats indiquen que existeixen dues estratègies sexuals entre els mascles de guatlla. L’estat físic del mascle en 
relació al dels altres mascles coetanis i el temps de permanència amb la femella determinen la seva taxa de paternitat. 
Existeix una fracció relativament petita però significativa de guatlla japonesa de granja que sobreviu en condicions naturals i 
s’hibrida amb la guatlla silvestre, predominantment de forma unidireccional, entre femella japonesa i mascle de guatlla. 
Aquestes femelles presenten un sistema d’aparellament majoritàriament monògam. Els anàlisis sobre els experiments de 
competència espermàtica s’estan realitzant a l’actualitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The Common Quail (Coturnix coturnix) presents an unfavourable conservation status. Genetic pollution due to massive 
restocking with Japanese Quail (Coturnix japonica) or hybrids for hunting purposes has been posed. For this reason, we 
plan to: 
a) Deep in the Common Quail mating system, since its better knowledge will make able to understand the 
hybridization mechanisms with the Japanese Quail or hybrids. 
b) Know the survival rate and fitness of non native individuals restocked in Common Quail breeding areas.  
c) Look for direct evidences of hybridization in natural conditions. 
e) Check, by means of captivity experiments, whether there is inter-specific sperm competition between the Common 
Quail and the non native quail. 
 
The mating behaviour in the field of homo-specific and hetero-specific pairs of males and females of Common and Japanese 
Quail or hybrids has been monitored. Paternity analysis of the chicks of those couples have been done, what has allowed us 
to know how the mating behaviour (regarding to the species) is related with the fitness of the adults. The same kind of data 
obtained during five breeding seasons using only Common quail individuals has been analyzed. It has allowed us to 
compare the species behaviour with and without the allocton individuals in the area. 
Results show that two sexual strategies exist among Common quail males regarding their siring rates. The body condition 
index relative to the other male’s body condition index and the time the male spends guarding the female define its siring 
rate. There is a small pool of allocton individuals that survive in natural conditions and hybridize with the Common quail. The 
hybridization is mainly unidirectional: between a Japanese quail or hybrid female and a Common quail male. Those females 
show a mainly monogamous mating system. The analysis regarding the sperm competition experiments are in process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
   

  La guatlla (Coturnix coturnix) és una espècie que presenta un complex comportament sexual, 
el  qual  es  comença  a  conèixer  recentment.  És  una  espècie  polígama  que  presenta  poligínia  y 
poliàndria  seqüencial.  S’han  observat  vincles  de  parella  (Rodríguez‐Teijeiro  et  al.,  2003),  així  com 
canvis de parella en el mateix  intent de cria (Rodrigo‐Rueda et al., 1997),  i  la possibilitat de còpules 
extra‐parella no es descarta. Ambdós  sexes es desplacen buscant àrees de cria, però el  temps que 
passen en elles varia entre  sexes.  Les  femelles passen més  temps que els mascles a  l’àrea de  cria, 
fent‐se  càrrec  dels  polls,  mentre  els  mascles  marxen  abans  cercant  noves  oportunitats 
d’aparellament. El  sistema d’aparellament de  l’espècie depèn de  la densitat poblacional:  si  la mida 
efectiva  de  la  població  es  baixa,  la monogàmia  és majoritària, mentre  que  en  períodes  o  àrees 
d’aparellament d’alta densitat poblacional  la poligàmia es el comportament majoritari. Com més al 
nord estigui  l’àrea d’aparellament, més esbiaixada serà  la sex‐ratio a favor dels mascles  (Rodríguez‐
Teijeiro et al., 1992), el que es tradueix en una major poligàmia per part de les femelles. Els mascles 
cèlibes, a més, presenten un comportament d’agrupació entre ells (2‐3 mascles) per tal d’atreure a les 
femelles, en un tipus especial de lek. La complexitat del comportament sexual juntament amb el fet 
de que el coneixement sobre ell sigui recent i la dificultat de fer observacions directes del individus al 
seu hàbitat natural (camps de cereal) fa que sigui essencial estudiar en profunditat es característiques 
de sistema d’aparellament de l’espècie.  

  Per altra banda, la guatlla es troba en un estat de conservació desfavorable (Burfield, 2004). 
Un  dels  riscos  que  han  estat  citats  com  importants  per  al  futur  de  l’espècie  és  l’alliberament 
d’individus de guatlla  japonesa  (Coturnix  japonica) o híbrids amb  finalitats cinegètiques  (Rodríguez‐
Teijeiro et al., 1993; Guyomarc'h, 2003), ja que la contaminació genètica que pot produir‐se degut a la 
seva  hibridació  pot  comportar  un  dràstic  descens  de  les  poblacions  europees.  Actualment  es 
desconeix  la  repercussió genètica que poden  tenir sobre  la descendència, probablement posant en 
greu perill la integritat genètica de l’espècie (Deregnaucourt et al., 2002; Guyomarc'h, 2003). 

  Per  altra  banda,  es  coneix  que  no  existeixen  al  laboratori  barreres  ni  prezigòtiques  ni 
postzigòtiques  entre  ambdues  espècies  (pures  o  híbrids)  (Derégnaucourt  &  Guyomarc'h,  2003; 
Derégnaucourt et al., 2002), però fins ara el que succeeix al camp era desconegut. 
  Per tot això, s’esperaria un augment en el nombre d’individus híbrids en condicions naturals, 
però,  contra  pronòstic,  els  estudis  de  camp  duts  a  terme  per  l’equip  investigador  (al  qual  la 
doctoranda pertany) durant els últims 29 anys demostren que la presència d’individus no nadius a les 
poblacions naturals és residual, i que a més no s’ha observat un augment significatiu durant els últims 
21 anys (Puigcerver et al., 2007; Barilani et al., 2005). 

  Degut  a  que  la  potencial  contaminació  genètica  dels  alliberaments  és  considerada  per  la 
European  Commission  (European  Union  Management  Plan,  2009‐2011,  for  the  Common  quail 
Coturnix  coturnix)  com  un  dels  factors més  negatius  que  poden  posar  en  perill  la  conservació  de 
l’espècie, és necessari investigar la taxa de supervivència i l’eficàcia biològica dels individus alliberats, 
així com la possible existència de barreres (ambientals, comportamentals o fisiològiques) que poden 
limitar o  inclús  fer  impossible, en condicions naturals,  la potencial capacitat d’hibridació  trobada al 



 

 

laboratori. Això ajudarà a tenir un coneixement més acurat sobre la importància real del problema, i 
permetrà una diagnosi més fiable, facilitant una millor gestió de l’espècie per a la seva conservació. 

 
  L’estudi  d’aquest  complex  sistema  és  l’interès  principal  de  la  tesi.  Per  aconseguir‐ho,  el 
treball s’ha plantejat per aconseguir els següents objectius: 

1‐ Descriure els diferents comportaments d’aparellament dels mascles de guatlla: el seu paper 
social a  les àrees d’aparellament  i  l’efecte que aquest  té  sobre  la  seva  taxa de paternitat. 
Això ajudarà a aprofundir en l’evolució de la poliàndria i el paper de la potencial competència 
espermàtica i selecció críptica per part de les femelles. 

2‐ Analitzar la plasticitat del sistema sexual davant de variacions en la dinàmica de poblacions, 
com la composició de la població de mascles i la seva densitat. 

3‐ Investigar  l'existència de possibles barreres  (ecològiques, comportamentals o  fisiològiques) 
que podrien limitar en condicions naturals la capacitat potencial d'hibridació entre la guatlla 
(C.coturnix) i la guatlla japonesa (C.japonica) o híbrids de granja. 

4‐ Detectar  l’evidència  directa  d’hibridació  entre  la  guatlla  i  la  guatlla  japonesa  o  híbrids  en 
condicions naturals, i determinar si és unidireccional (femella japonesa amb mascle nadiu) o 
bidireccional (totes les possibles combinacions).  

5‐ Definir  la  taxa  de  supervivència  i  l’eficàcia  biològica  dels  individus  de  guatlla  japonesa  o 
híbrids alliberats a les àrees de reproducció de la guatlla.  

6‐ Determinar el grau d’atracció exhibida per mascles  i  femelles de guatlla  japonesa o híbrids 
sobre individus de guatlla i comparar‐lo amb els de la guatlla.  

7‐ Determinar  si  existeix  competència  entre  esperma  heterospecífic,  tant  en  la  femella  de 
guatlla con en la de guatlla japonesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. METODOLOGIA 
 
El control de la població de guatlla i la captura i seguiment dels individus i niarades estudiats s’ha 

dut a terme desde les primeres arribades d’individus (finals d’abril, depenent de l’any) fins al final de 
la temporada de reproducció (juliol, depenent de  l’any, moment en que es seguen els camps) a una 
finca  de  100  Ha  a  Querol  (Tarragona)  en  la  que  predominen  els monocultius  de  cereal  d’hivern 
(principalment ordi, blat i tritical), el qual és un bon hàbitat per a la reproducció de la guatlla. L’equip 
de recerca al qual pertany al doctoranda duu més de 25 anys treballant a la zona. 

A  la  finca  s’hi  van  instal.lar  gàbies‐nasa  convenientmet  distribuïdes  als marges  dels  diferents 
camps,  l’eficàcia de  les quals en  la captura de guatlla és del 90%  (obs. pers.). Aquestes gàbies‐nasa 
(1,5x1x1 m) tenen  les cares de tela metàl∙lica  i tres embuts equidistants a  la part  inferior de  la cara 
frontal, així com una porta lateral per on l’investigador pot accedir a l’interior. Contenen abeuradors i 
menjadores  i  una  o  dues  gàbies  individuals  (50x50x50  cm),  també  equipades  d’abeuradors  i 
menjadores,  protegides  contra  la  depredació,  que  contenen  cadascuna  un  individu  de  guatlla  o 
guatlla japonesa o híbrid (segons l’estudi que es realitzi), mascle o femella.  

 
Estudis realitzats prèviament per  l’equip de recerca demostren que els  individus  lliures del camp 

entren a la gàbia‐nasa atrets per l’individu interior i queden tancats en ella fins que són alliberats per 
l’investigador. Les visites a la zona s’han realitzat amb una periodicitat de tres cops per setmana per a 
controlar les gàbies i efectuar els oportuns seguiments dels individus.  

S’han  pres  les  mesures  morfomètriques  típiques  de  l’espècie  (pes,  longitud  de  l’ala  i  tars), 
variables de coloració, estat sexual, estat de la muda i edat dels individus que han estat capturats a les 
gàbies‐nasa.  S’ha  pres  també  una mostra  de  sang  i  vàries  plomes  cobertores  de  cada  un  d’ells. 
Finalment, han estat anellats amb anelles oficials, tant l’individu que ha entrat a la gàbia com el que 
l’ha atret, i s’ha procedit a radiomarcar la parella amb emissors Biotrack PIP‐2 com a pas previ al seu 
alliberament. 

S’ha procedit a reomplir les gàbies que han anat quedant buides amb nous individus de guatlla o 
de guatlla japonesa (o híbrids) per a continuar l’estudi al llarg de tota la temporada de cria (veure els 
diferents apartats del Capítol Metodologia). 

Amb els mascles que han entrat a gàbies on hi havia un altre mascle com a reclam, s’ha procedit 
d’igual forma, però no es van radiomarcar ni es va alliberar a l’individu reclam. Les femelles que han 
entrat a gàbies on hi havia una altra femella com a reclam sí s’han radiomarcat, però no s’ha alliberat 
a la femella reclam. 

De  forma  sistemàtica,  s’ha  efectuat  un  radioseguiment  dels  individus  radiomarcats  per  tal  de 
conèixer el seu comportament  (inici de  l’aparellament, canvis de parella, posta d’ous,  incubació del 
niu, abandonament de la zona d’estudi, …). 

Per altra banda, i de forma complementaria a les captures efectuades mitjançant les gàbies‐nasa, 
s’han  capturat  el màxim nombre possible de mascles presents  a  l’àrea.  La  captura ha  consistit  en 
atreure’ls  cap a una  xarxa estesa  sobre el  cereal mitjançant un  reclam electrònic de  femella. Amb 
aquesta  tècnica  s’aconsegueix  capturar  al  voltant  del  50%  de  la  població  de mascles  de  la  zona 
(Gallego et  al., 1993). Després de  la  captura  s’ha procedit  amb  la presa de dades morfomètiques, 
mostres biològiques, anellament  i alliberament. Una explicació més detallada de  la metodologia de 
captura es pot trobar a Rodríguez‐Teijeiro et al. 2003.  

 
  Els  individus de guatlla  japonesa o híbrids van ser comprats a granges on els venien com a 
animals  per  a  la  caça.  Es  van  realitzar  anàlisis  genètics  (genotipat  d’11 microsatèl.lits)  previs  per 
corroborar l’espècie a la qual pertanyien fent servir els programes informàtics Structure (Pritchard et 



 

 

al., 2000) i NewHybrids (Anderson & Thompson, 2002)  i es va poder confirmar que eren japoneses o 
híbrids de segona generació.  
  Els  individus  de  guatlla  provenien  d’una  ocellera  experimental  del  grup  de  recerca  al 
Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. 

 
  El radioseguiment dels individus (especialment de les femelles) ha permès la localització dels 

nius.  S’han  recollit  els  ous  cap  al  final  del  període  d’incubació  i  s’ha  completat  el  procés  a  una 
incubadora i un parc de cria de polls situat a les instal∙lacions del Departament de Biologia Animal de 
la Universitat de Barcelona. S’ha extret una mostra de sang als pollets en arribar al mes i mig d’edat, 
per realitzar amb elles la proba genètica de paternitat. 

  La localització dels nius també ha permès la presa de dades sobre el nombre de postes total, 
el nombre de postes per  femella,  la mida de  la posta  i els paràmetres oològics habituals  (diàmetre 
major i menor, pes, volum).  
 

 
 

A- Estudi del sistema sexual de la guatlla 
 
  Durant cinc temporades reproductives, entre 1996 i 2001, l’equip de recerca al qual pertany 
la  doctoranda  va  realitzar  el  seguiment  poblacional  i  comportamental  de  la  població  de  guatlla 
(Coturnix coturnix) a l’àrea d’estudi. Es va seguir el mètode de captura i el sistema de presa de dades 
esmentats anteriorment, amb  la particularitat de que  tots els  individus que es van  fer servir com a 
reclam van ser mascles i femelles de guatlla (C.coturnix). 
 

  La  doctoranda  ha  realitzat  l’anàlisi  genètic,  mitjançant  el  genotipat  amb  11  marcadors 
microsatèl.lits, dels  individus  i  les nierades que van ser estudiades durant aquestes cinc temporades 
reproductives. Ha analitzat  la paternitat dels pollets de  les nierades estudiades, per  tal d’assegurar 
quins individus eren els pares i mares, utilitzant els programes informàtics Cervus 3.0.3 (Kalinowski et 
al., 2007) i Colony (Jones & Wang, 2009). 
   

Posteriorment es ha analitzat conjuntament aquesta  informació genètica amb  la  informació 
comportamental i morfològica dels individus radiomarcats (temps d’estada a la zona, condició física, 
nombre  d’aparellaments,  etc.)  el  que  has  permès  conèixer  quins  factors  determinen  l’eficàcia 
biològica de mascles i femelles i ha permès aprofundir en les diverses estratègies d’aparellament (els 
diferents  tipus de mascles,  l’estratègia del mascle  satèl∙lit,  el nombre  i  tipus d’aparellaments d’un 
individu, la seqüència temporal d’aquests, nidoparasitisme, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B- Hibridació entre la guatlla (Coturnix coturnix) i la guatlla japonesa (Coturnix 
japonica) o híbrids en condicions naturals 

 
  S’ha  estudiat el  comportament  sexual de  la  guatlla  japonesa  (Coturnix  japonica) o híbrida 
provinent de granja i l’evidència directa de hibridació entre aquesta i la guatlla (Coturnix coturnix) en 
condicions naturals, mitjançant el mateix protocol que es va seguir per a l’estudi del sistema sexual de 
la  guatlla,  esmentat  anteriorment:  captura  d’individus  amb  gàbies‐nasa,  seguiment  de  mascles, 
femelles  i  nierades  d’ambdues  espècies  durant  l’època  reproductora  (Abril  a  Agost,  inclosos)  a  la 
mateixa  zona  d’estudi  (Mas  Esplugues,  Tarragona),  i  presa  de mesures  i mostres  biològiques  dels 
individus per al seu posterior anàlisi, tant comportamental com genètic.  

 
  El nombre de gàbies‐nasa que es van fer servir durant les temporades d’estudi 2008, 2009 i 
2010 segons l’espècie i el sexe de l’individu que va actuar coma reclam es pot observar a la Taula 1. 

 

Any 
Nº gàbies‐

nasa 

Nº gàbies amb 
femella de 
guatlla  
japonesa 

Nº gàbies amb 
femella de 
guatlla 

Nº gàbies 
amb mascle 
de guatlla  
japonesa 

Nº gàbies 
amb mascle 
de guatlla 

2008  20  10  0  6  4 
2009  20  10  0  6  4 
2010  19  6  3  6  4 
Taula 1. 
 
El fet de fer servir com a reclam o bé guatlla o bé guatlla japonesa o híbrida permet comparar 

el grau d’atracció que les dues al.loespecies exerceixen sobre la població silvestre de guatlla. 
 

  Els mascles de guatlla que van fer de reclam a les gàbies‐nasa es van distribuir de tres en tres, 
en grups de dues gàbies‐nasa  (un a una  i dos a  l’altra), simulant  les agrupacions que s’observen de 
forma natural. D’aquesta manera es van posar 6 mascles de guatlla en 4 d’elles i 9 mascles de guatlla 
japonesa en 6 d’elles.  
 
  Les  anàlisis de paternitat  es  van  realitzar  seguint  el mateix mètode que  es  va  fer  servir  a 
l’estudi del sistema d’aparellament de la guatlla (mostres dels anys 1996‐2001). 
 
  Durant  els  anys 2008  i 2009  també  es  va  realitzar un  seguiment  exhaustiu de  la població 
durant la sega del cereal a la zona d’estudi (del 3/7/08 al 7/8/08 i  del 18/7/09 al 28/7/09), el qual ha 
permès conèixer l’estat de la població al final de la temporada de reproducció.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C- Estudi en captivitat de competència espermàtica interespecífica 

 
  Per tal d’esbrinar els mecanismes que regulen  la baixa proporció d’híbrids a  la natura, s’ha 
estudiat la possible existència de competència espermàtica entre mascles heterospecífics i el control 
de paternitat que podria realitzar la femella de guatlla mitjançant elecció postcopulatòria. 
   
  Inicialment, es van dur a terme quatre experiments en captivitat, seguint el següent protocol: 
  Es  van mantenir  junts,  dins  de  gàbies  (15x30x20  cm),  individus  adults  sexualment  actius 
corresponents  a parelles  constituïdes per una  femella de  guatlla híbrida de  granja  i un mascle de 
guatlla, que uns dies més tard es substituïa per un mascle híbrid de granja. I per altra banda, es va fer 
el mateix però canviant  l’ordre dels mascles, o sigui,  femelles de guatlla híbrida de granja  i mascles 
híbrids de granja que es van substituir per mascles de guatlla. 
  Per altra banda, es van realitzar dos experiments més seguint l’esquema dels anteriors però 
fent servir  femelles de guatlla. Aquest grup d’experiments no va  tenir bons resultats, pel que es va 
haver de modificar el protocol inicial (Veure Capítol Resultats). 
 
  Els canvis de mascle es van realitzar quan la femella havia post 5 ous mentre el primer mascle 
estava amb ella. Es van recollir i incubar els ous postos per les femelles durant l’experiment i es van 
extreure els embrions de l’últim ou d’abans del canvi de mascle i dels 5 ous postos després del canvi.  
  L’anàlisi  de  la  paternitat  d’aquests  embrions  mitjançant  el  genotipat  de  11  marcadors 
microsatèl.lits,  i  el  genotipat  de  la  femella  i  els mascles  de  l’aparellament  experimental  del  qual 
provenen, ha permès conèixer, entre d’altres, si els òvuls de  la  femella han estat  fecundats per un 
mascle de la mateixa o de diferent espècie que la mare, en quina proporció i ordre (primers o últims 
ous), i la capacitat d'emmagatzematge d'esperma viable per part de la femella. 
 
  Els  exemplars de  guatlla  japonesa o híbrida de  granja  van  ser  comprats  a quatre  granges 
diferents  que  els  van  vendre  com  a  guatlla  per  a  caça.  Es  van  realitzar  anàlisis  genètics  previs 
mitjançant 11 marcadors microsatèl.lits, amb els mateixos programes genètics  citats anteriorment, 
per tal de verificar a quina espècie pertanyien. Es va confirmar que es tractava d’individus híbrids de 
segona generació. 
  Els  exemplars  de  guatlla  van  ser  capturats  en  condicions  naturals,  i mitjançant  el mateix 
mètode genètic es va poder confirmar que tots ells eren guatlla (C.coturnix). 
 
  Els  experiments  es  van  realitzar  al  Departament  de  Ciència  i  Tecnologia  Agroforestal  i 
Genètica de la Universitat de Castella‐La Manxa sota la supervisió del Dr. José Ramón Caballero de la 
Calle, sota un conveni de col∙laboració amb la Universitat de Barcelona, ja que aquest centre disposa 
dels requeriments necessaris per dur a terme aquest tipus d'experiments. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. RESULTATS 
 
 

A‐ Estudi del sistema sexual de la guatlla 

 
  De les cinc temporades reproductives, entre els anys 1996 i 2001, s’ha 
realitzat l’estudi genètic i comportamental dels individus de guatlla (C.coturnix) 
relacionats amb les 24 nierades seguides, que comprenen 170 mascles adults, 32 
femelles adultes i 220 polls. 

 
 Els resultats indiquen que el 75% de les nierades han estat fecundades per més d’un mascle, i 
que la proporció d’aquestes és depenent de la densitat poblacional.  
 
  S’observen dues estratègies sexuals entre els mascles aparellats pel que fa a la seva taxa de 
paternitat en una nierada: aquells que són pares de més del 70% dels embrions d’una nierada (pares 
principals) i els que ho són de menys del 20% (pares secundaris). 
 
  L'observació  en  algunes  parelles  de  vincle  entre  la  femella  i  els  dos  mascles  de  forma 
seqüencial  suggereix  que  l'estratègia  de  vigilància  del mascle  evita  o minimitza  les  còpules  extra‐
parella.  
  També s’ha pogut constatar que la condició física del mascle no determina per sí sola la seva 
taxa de paternitat, sinó que és l’estat físic del mascle en relació al dels altres mascles coetanis el que 
ho  fa. Aquest  fet concorda amb el que esperaríem segons el  tipus de població que és  la d’aquesta 
espècie: una població oberta amb constants entrades i sortides d’individus.  
   
  Entre els pares principals, s’observa una relació inversa entre el seu Índex de Condició Física y 
el temps que passa aparellat amb la femella. Per tant, una bona condició física assegura la fertilització 
de la majoria de la nierada amb una menor inversió en vigilància de la femella. 
 
  Els mascles  joves nascuts durant  l’any calendari poden ser pares,  i no existeixen diferències 
significatives entre la seva capacitat i la d’un mascle adult. 
 
  Per  altra  banda,  s’ha  observat  que  les  nierades  presenten  també  polimaternitat  en  un 
percentatge considerable dels casos, posant en evidència el nidoparasitisme intraespecífic en aquesta 
espècie. 
 
  Aquests resultats estan siguent recollits actualment en forma de dos articles científics. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B‐ Hibridació entre la guatlla (Coturnix coturnix) i la guatlla japonesa (Coturnix 
japonica) o híbrids en condicions naturals 

 
L’estudi es va  iniciar amb  les primeres arribades d’individus migrants a  l’àrea d’estudi  i va 

finalitzar  quan  es  va  segar  els  camps  de  cereal.  Els  períodes  exactes  van  ser:  del  23/04/2008  al 
14/08/2008, del 22/04/2009 al 28/07/2009 i del 28/04/2010 al 06/08/2010. 
 

Durant  l’any  2008,  es  van  poder  donar  aparellaments  heterospecífics  entre  16  femelles 
japoneses amb mascles de guatlla que van ser atrets a les gàbies per elles. Una d’elles també va tenir 
un aparellament homospecífic. Mitjançant el radioseguiment d’aquests  individus es va observar que 
només el 25% d’elles van sobreviure  i van criar  (una d’elles en dues ocasions). D’aquests 5 nius, el 
60% va ser depredat.   D’entre  les  femelles que no van criar, el 75% d’elles van ser depredades per 
guineus o rapinyaires, un 16.7% d’elles durant  la posta  i el 83.3% restant abans de  tenir  temps per 
efectuar un intent de cria. 

Per altra banda,  i degut a que  la poligínia  seqüencial es una estratègia  reproductora molt 
comuna a la guatlla (Rodrigo‐Rueda et al., 1997; Rodríguez‐Teijeiro et al., 2003), es va poder capturar 
una femella silvestre de guatlla que s’havia aparellat homospecíficament amb un mascle radiomarcat 
que  anteriorment  havia  estat  aparellat  amb  una  femella  japonesa  radiomarcada. Aquesta  femella 
comuna  i  una  altra  que  va  ser  capturada  a  una  gàbia‐nasa  van  ser  radiomarcades,  i  es  va  poder 
constatar que les dues (100%) van criar, i que cap dels dos nius van ser depredats. 

D’entre les femelles japoneses, només el 12.5% d’elles va aconseguir sobreviure, criar i que el 
seus nius no fossin depredats. 

Les femelles japoneses de granja que es van aparellar amb mascles silvestres de guatlla van 
presentar un sistema d’aparellament majoritàriament monògam (75%), ja que només en el 25% dels 
casos es van detectar aparellaments seqüencials amb dos mascles diferents 

 
L’any 2009 es  van  radiomarcar 21  femelles  (19  japoneses  i 2  silvestres)  i 22 mascles, dels 

quals es va seguir la seva història vital.  
D’entre les femelles japoneses, el 37% van ser depredades, el 21% va desaparèixer de la zona 

de cria entre 1 i 3 dies després del seu alliberament i 1 (5.2%) d’elles va ser trobada morta sense que 
es pogués arribar a conèixer la causa, 26 dies després del seu alliberament. Possiblement, la majoria 
de  les  femelles  japoneses que van ser depredades no van  iniciar  la posta,  ja que el 75% d’elles van 
morir  menys  de  7  dies  després  de  ser  alliberades.  Només  2  d’elles  (el  25%  restant)  van  poder 
potencialment iniciar la posta, però cap hagués pogut tirar endavant, ja sigui per falta de calor durant 
la incubació com per falta de protecció per part de la mare un cop nascuts els pollets. 

El 42% de les femelles japoneses va criar, així com 1 de les 2 femelles de guatlla silvestre. Es 
van controlar 10 nius: 9 de guatlla japonesa (un d’ells va ser de reposició) i 1 de guatlla. Aquest últim 
no va ser depredat, mentre que el 22% (2 nius) dels nius de  les femelles  japoneses va ser depredat, 
durant la primera setmana després de la sea localització. Durant aquest any, la depredació durant la 
incubació va tenir una incidència menor comparada amb la de l’any 2008 (60%). 

Es van poder  traslladar al  laboratori 6 dels 8 nius per a  la seva  incubació  i creixement dels 
pollets.  Els  resultats  obtinguts  es mostren  a  la  Taula  2.  Pel  que  fa  al  percentatge  de  fertilització, 
eclosió  i  supervivència dels pollets  fins  a  les 3  setmanes de  vida, pot  apreciar‐se que  les  femelles 
japoneses de granja no es diferencien de les femelles de guatlla. 

Mitjançant  les observacions comportamentals del 2009, es pot confirmar que el 67% de  les 
femelles japoneses o híbrides de granja radiomarcades que es van reproduir van presentar un sistema 
d’aparellament monògam. Aquest resultat coincideix amb el de l’any anterior (2008).  



 

 

A  l’espera  de  tenir  els  resultats  dels  anàlisis  genètics  de  paternitat,  les  observacions 
comportamentals indiquen que, contràriament al que passa amb els aparellaments homospecífics de 
guatlla, les femelles japoneses de granja que s’aparellen amb mascles silvestres de guatlla presenten 
un sistema d’aparellament majoritàriament monògam. 

 
Durant  la  temporada d’estudi  2010  es  van  radiomarcar  22  femelles, de  les quals  12  eren 

guatlles i 10 eren guatlles japoneses o híbrides de granja, i 19 mascles, dels quals 5 eren de guatlla i 14 
eren de guatlla japonesa o híbrida de granja. Com es pot observar, es van radiomarcar més femelles 
de guatlla en detriment de mascles de  la mateixa espècie  (el nombre d’emissors era  finit  (41)) en 
comparació als dos anys anteriors, amb la finalitat de poder efectuar comparacions durant la mateixa 
temporada de cria i a la mateixa àrea entre les taxes de mortalitat i eficàcia biològica de les femelles 
japoneses i híbrides de granja i les femelles de guatlla. Tot i així, el fet de no radiomarcar els mascles 
silvestres de guatlla que  s’aparellaven amb  femelles  japoneses  radiomarcades va  fer que no  s’hagi 
pogut estudiar el sistema d’aparellament d’aquestes  femelles híbrides de granja  (monogàmia social 
vs. poliàndria social seriada en el temps). 

Un  40%  de  les  femelles  japoneses  seguides  es  van  aparellar,  totes  elles  amb mascles  de 
guatlla (aparellaments heterospecífics). Respecte a les femelles de guatlla, un 66.7% es van aparellar, 
totes elles en aparellaments homospecífics. 

Es van controlar 9 nius (dos d’ells van ser de reposició). D’aquests, 8 van ser de femelles de 
guatlla  (89%)  i  1  va  ser d’una  femella  japonesa  (11%). Dels  9 nius, dos  van  ser depredats : un de 
femella de guatlla (12.5% de depredació entre els nius de guatlla) i el de la femella japonesa (100%). 
Els 7 nius no depredats, tots ells de femelles de guatlla, es van traslladar al  laboratori una setmana 
després de la seva localització per a la seva incubació i creixement dels pollets (Veure Taula 2). 

De les 9 femelles híbrides a les que no se’ls va trobar niu (90%), un 55.6% van ser depredades 
(cap d’elles va poder tenir una nierada de polls autosuficients abans de ser depredades), un 11% va 
desaparèixer de l’àrea i el 33.3% van ser trobades mortes per causa desconeguda.  

Pel que fa a les femelles de guatlla, a 5 d’elles no se’ls va localitzar niu (50%). D’aquestes, un 
60% van ser depredades, un 11% va desaparèixer de l’àrea i el 40% van ser trobades mortes per causa 
desconeguda. Possiblement, 2 de les 3 femelles que van ser depredades van poder iniciar una posta, 
ja que van morir durant la segona setmana després del seu alliberament, però en qualsevol cas no van 
tenir  temps  de  tirar‐la  endavant.  L’atra  femella  de  les  tres  va  ser  depredada  durant  la  primera 
setmana després del seu alliberament, pel que no va tenir temps d’iniciar una posta. 

A partir dels  resultats obtinguts durant el 2010, novament  s’ha posat de manifest que  les 
femelles  japoneses  o  híbrides  alliberades  al  camp  poden  tenir  aparellaments  heterospecífics  amb 
mascles  silvestres  de  guatlla  en  un  percentatge  significatiu  (40%),  que  es,  tot  i  així,  notablement 
inferior al percentatge de femelles de guatlla que aconsegueixen aparellar‐se amb mascles silvestres 
de guatlla (67%). 
  Per altra banda, la taxa de mortalitat de les femelles de guatlla japonesa va ser molt elevada 
(80%) quasi el doble que  la de  les femelles de guatlla (41.7%). Els resultats obtinguts durant els tres 
anys d¡estudi clarament mostren una elevada taxa de mortalitat de  les guatlles  japoneses,  les quals 
provenen de granges, quan són alliberades en condicions naturals, degut a una elevada depredació 
(tal i com mostren els nostres resultats) o bé a una pobre capacitat per a suportar el fred i seleccionar 
aliment (Guyomarc’h 2003). 

 
Finalment, l’eficàcia biològica de les femelles japoneses va ser nul∙la (0%), ja que cap d’elles 

va aconseguir  tenir nius que no  fossin depredats. Per contra, un 50% de  les  femelles de guatlla va 
aconseguir fer nius que no fossin depredats, deixant, per tant, descendència a la següent generació. 



 

 

Dels 14 mascles japonesos que es van radiomarcar i alliberar, cap d’ells es va trobar aparellat, 
ni amb femelles de guatlla, ni de guatlla japonesa. 

 

Any  Femella  Espècie 
Mida de 
la posta 

% 
fecundació 

% eclosió 
% 

supervivència 
(3 setmanes) 

1  C. coturnix  10  100  80  100 

2  C. coturnix  9  88.8  66.7  83.3 

3  Japonesa/Híbrida  11  90.9  90.9  100 

2008 

 

4  Japonesa/Híbrida  9  ‐‐‐‐‐  66.7  ‐‐‐‐‐ 

1  C. coturnix  13  80.3  100  66.7 

2  Japonesa/Híbrida  11  90.9  80  100 

3  Japonesa/Híbrida  13  76.9  100  80 

4  Japonesa/Híbrida  10  70  100  42.8 

5  Japonesa/Híbrida  13  92.5  100  91.6 

2009 

 

6  Japonesa/Híbrida  7  71.4  100  80 

1  C. coturnix  12  100  100  58.3 

2  C. coturnix  11  90.9  90  50 

3  C. coturnix  11  100  100  72.7 

4  C. coturnix  14  71.4  80  12.5 

5  C. coturnix  15  80  58.3  100 

6  C. coturnix  8  87.5  100  100 

2010 

7  C. coturnix  10  100  50  80 

Taula  2. Mida  de  la  posta,  percentatge  d’ous  fecundats,  percentatge  d’ous  eclossionats  i 
percentatge  de  supervivència  dels  polls  per  niu.    Pel  que  fa  al  percentatge  d’eclosió  i 
supervivència dels pollets  fins  a  les  3  setmanes de  vida, pot  apreciar‐se que  les  femelles 
japoneses de granja no es diferencien de les femelles de guatlla. 
   
  Els resultats (Taula 3)  il∙lustren de forma explícita  la gran capacitat d’atracció que tenen  les 
femelles  de  guatlla  japonesa  sobre  els mascles  silvestres  de  guatlla. Més,  inclús,  que  les  femelles 
homospecífiques (tal i com demostren les dades de l’any 2010). 
  Per altra banda, estudis previs de  l’equip  investigador demostren que  les gàbies de mascles 
de guatlla atreuen a mascles  silvestres homospecífics en una notable proporció  (34.5%). Tot  i així, 
durant aquests anys d’estudi, en un escenari amb presència de femelles i mascles de guatlla japonesa 
com  a  reclam,  l’atracció  dels mascles  de  guatlla  cap  als  seus  homospecífics  silvestres  es  va  veure 
notablement reduïda.  
  L’any  2009  només  una  femella  silvestre  de  guatlla  va  entrar  en  una  gàbia  que  contenia 
mascles  de  guatlla.  Aquests  resultats  concorden  amb  els  de  l’any  anterior  (2008),  mostrant 
l’especificitat que  té  la  femella de  guatlla  cap  als mascles homospecífics  i  l’atracció que  tenen  les 
femelles de guatlla japonesa sobre els mascles de guatlla. 
  Per contra, els mascles de guatlla japonesa no exerceixen una atracció significativa, ni sobre 
els mascles ni les femelles silvestres de guatlla. 
 
  Per  tant,  els  resultats  obtinguts  suggereixen  que  la  hibridació  deguda  a  alliberaments  de 
guatlles japoneses o híbrides de granja seria majoritàriament unidireccional, entre femelles de guatlla 
japonesa i mascles silvestres de guatlla. 
 

 



 

 

Any  Nº 
mascles 
silvestres 
capturats 

% mascles 
capturats 
amb xarxa i 
reclam 

% mascles 
capturats 
en gàbia‐
nasa amb 
femella 
japonesa 
com a 
reclam 

% mascles 
capturats 
en gàbia‐
nasa amb 
femella de 
guatlla 
com a 
reclam 

% mascles 
capturats 
en gàbia‐
nasa amb 
mascle 
japonès 
com a 
reclam 

% mascles 
capturats 
en gàbia‐
nasa amb 
mascle de 
guatlla 
com a 
reclam 

% mascles 
radiomarca
ts (dels 
capturats) 

2008  24  45.8  50  ‐‐‐‐  0  4.2  62.5 

2009  96  47.9  32.3  ‐‐‐‐  8.3  11.5  22.9 

2010  90  47.7  34.4  6.6  2.2  2.2  5.5 

Taula 3. 
 
Pel que fa a  la caracterització específica dels  individus de  la zona d’estudi mitjançant el seu 

anàlisi genètic, actualment s’està  realitzant el genotipat amb 11 marcadors microsatèl.lits  tant dels 
mascles  i  femelles  silvestres  capturats,  com  dels  individus  que  van  ser  radiomarcats,  alliberats  i 
estudiats. Així mateix, s’està analitzant, mitjançant la mateixa tècnica, la paternitat dels pollets de les 
nierades  que  no  van  ser  depredades  i  que  van  poder  ser mostrejades.  En  total,  es  tracta  de  311 
mascles, 91 femelles i 264 pollets, corresponents als tres anys d’estudi. 

 
Posteriorment  s’analitzarà  conjuntament  aquesta  informació  genètica  amb  la  informació 

comportamental i morfològica dels individus radiomarcats (temps d’estada a la zona, condició física, 
nombre d’aparellaments, etc.) el que permetrà conèixer quins factors determinen l’eficàcia biològica 
de mascles i femelles, tant de guatlla com de guatlla japonesa o híbrida. 

 
  Els  resultats  apunten  a  que  les  femelles  japoneses  o  híbrides  presenten  un  sistema 
d’aparellament menys poliàndric que  les de guatlla. Tot  i així,  les anàlisis genètiques  indicaran fins a 
quin punt  aquestes observacions  són encertades  i  si  la monogàmia  social és  també genètica, o és 
deguda a còpules fora de la parella. 

 
  Durant  la  sega del 2008  es  van  localitzar 31  individus  adults, 12 d’ells en parella,  i 19 no 
aparellats, així com 4 nierades de diferents edats, amb 19 polls en  total. Durant  la del 2009 es van 
localitzar 37 individus adults i 10 nierades pertanyents a femelles silvestres que van cria a la zona amb 
31 pollets de diferents edats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C‐ Estudi en captivitat de competència espermàtica interespecífica 

 
Es van realitzar 69 aparellament inicials (columna2), en 62 dels quals es va poder realitzar el 

segon aparellament (columna 7), mentre que els 7 restants no van poder continuar‐se, ja fos perquè 
la femella va morir o perquè no va pondre cap ou mentre estava amb el primer mascle. 

 

Els dos primers aparellaments assenyalats en les dues primeres files de la Taula 4, en els que 
intervenen  femelles híbrides  i mascles de  guatlla, es  van  realitzar  a principis de març del 2010  (la 
reproducció  a  la  natura  s’inicia  en  aquestes  dates),  però  les  condicions  meteorològiques 
extremadament  adverses  que  es  van  produir  durant  aquest  període  van  impedir  que  els mascles 
estiguessin  en  zel,  tal  i  com  s’ha  pogut  observar  mitjançant  la  mesura  de  les  característiques 
morfològiques  i  fisiològiques  relacionades  amb  aquest  (poca  inflamor de  la  cloaca  i  secreció de  la 
glàndula proctodeal inexistent) i mitjançant els percentatges de fecundació: només un 1% en els casos 
en que els mascles de guatlla eren el primer mascle de l’aparellament. L’elevat percentatge obtingut 
quan  aquests  mascles  s’aparellaven  en  segon  lloc  (61.7%,  2ª  fila  Taula  4)  probablement  és 
conseqüència de la fertilització dels ous durant el primer aparellament amb mascles híbrids que sí es 
trobaven  en  zel  (68.3%  i  78.9%  en  el  primer  (2ª  fila)  i  en  el  segon  aparellament  (1ª  fila) 
respectivament).  Això  és  possible,  ja  que  les  femelles  poden  retenir  esperma  viable  al  tracte 
urogenital.  És  per  això  que  no  s’han  analitzat  genèticament  els  embrions  pertanyents  a  aquests 
experiments. 

Les femelles de guatlla (3ª i 4ª fila de la Taula 4) no van pondre ous estabulades en gàbies de 
reduïdes dimensions (només 2 de 15 individus ho van fer). Com a experiment alternatiu per fer front a 
aquesta limitació, es van disposar 10 femelles de guatlla diferents a les anteriors amb 10 mascles en 
grups de 10  individus (5 mascles  i 5 femelles) en aviaris de 2.5x5x3.5 m. Aquestes condicions es van 
mantenir durant 3 mesos, però tampoc van pondre cap ou. 

Des  de  la  5ª  fila  en  endavant  de  la  Taula  4  es  presenten  els  resultats  dels  dobles 
aparellaments seqüencials realitzats amb femelles de guatlla de la granja Galiana de la Universitat de 
Castella – La Manxa. Aquestes femelles són producte de retrocreuaments successius amb mascles de 
guatlla,  realitzats  durant  20  anys,  d’una  primera  generació  filial  aconseguida  a  partir  d’un 
entrecreuament  parental  entre  femelles  japoneses  i  mascles  silvestres  de  guatlla.  Les  anàlisis 
genètiques realitzades a aquestes femelles demostres que, encara que s’observa introgressió de DNA 
mitocondrial de guatlla  japonesa, el DNA nuclear no és diferent al de  la guatlla. Per  la  singularitat 
d’aquests individus i degut a les dificultats trobades en els aparellaments en que intervenien femelles 
de  guatlla,  es  va  considerar  que  l’estudi  d’aquests  entrecreuaments  podia  ser  l’alternativa  més 
propera als aparellaments ideals. 

Es  van  realitzar  també  aparellaments  seqüencials  de  control  (fila  9)  entre  femelles  de  la 
granja Galiana  i   dos mascles de  la mateixa  granja, per poder  conèixer  si  es produïa  competència 
espermàtica entre animals del mateix grup genètic. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1er 
aparella
ment 

Pa
rel
les 

Par
elle
s en 
post
a 

Nº 
ous 
totals 

Nº ous 
fecunda
ts (%) 

2º 
apa
rella
me
nt 

Pa
rel
les 

Par
elle
s en 
post
a 

Nº 
ous 
totals 

Nº ous 
fecunda
ts (%) 

Parell
es 

analit
zada 
genèt
ica 

Embr
ions 
analit
zats 
genè
tica 

♀H x ♂C  7  7  42  4 (1)  x ♂H  7  7  57 
45 

(78.9) 
‐  ‐ 

♀H x ♂H  7  7  41 
28 

(68.3) 
x ♂C  7  7  47 

29 
(61.7) 

‐  ‐ 

♀C x ♂C*  9  2  13  7 (53.8)  x ♂C  9  1  6  5 (83.3)  ‐  ‐ 
♀C x ♂C  6  0  0  0 (0)  x ♂H  6  0  0  0 (0)  ‐  ‐ 

♀G x ♂C  9  7  44  22 (50)  x ♂H  7  5  32 
29 

(93.5) 
5  44 

♀G x ♂H  9  9  49 
41 

(83.7) 
x ♂C  9  8  43 

30 
(69.8) 

8  56 

♀G x ♂C  6  4  24 
16 

(66.7) 
x ♂C  4  4  11  7 (63.6)  3  14 

♀G x ♂H  6  6  35  21 (60)  x ♂H  6  5  32 
25 

(78.1) 
5  39 

♀G x ♂G 10  9  48 
32 

(66.7) 
x ♂G  7  6  43 

32 
(74.4) 

5  27 

 
Taula 4. Aparellaments experimentals realitzats per a l’estudi de competència espermàtica. El 
segon aparellament fa referència al canvi de mascle. S’indica el nombre de parelles, quantes 
d’elles van tenir posta, el nombre total d’ous postos i quants d’ells van ser fecundats en cada 
un dels aparellaments. El percentatge  indicat a  les columnes 5  i 10 es d’ous  fecundats del 
total  d’ous  postos. A  les dues  últimes  columnes  s’indica  el  nombre  d’embrions  analitzats 
genèticament i de quantes parelles provenien. ♀G : femella de la Granja Galiana; ♀H: femella 
híbrida;  ♂H :  mascle  híbrid;  ♀C: fenella de  guatlla  (C.coturnix);  ♂C:  mascle  de  guatlla 
(C.coturnix); * 3 femelles de guatlla es van aparellar amb mascles de la Granja Galiana; una 
d’elles va pondre 8 ous en el primer aparellament,  dels quals 3 van ser fèrtils, i en el segon 
aparellament va pondre 6, dels que 5 van ser fèrtils. 
 
 

Actualment  s’estan  analitzant  genèticament  els  embrions  corresponents,  segons  la 
metodologia  inicial,  els  que  sumen  un  total  de  180  embrions,  i  els  52  mascles  i  femelles 
experimentals. Per això no hi ha resultats  finals encara pel que  fa a aquesta part dels estudis de  la 
tesi. 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. CONCLUSIONS 

 
‐ El  75%  de  les  nierades  han  estat  fecundades  per  més  d’un  mascle,  i  la 

proporció d’aquestes és depenent de la densitat poblacional.  
 

‐ S’observen dues estratègies sexuals entre els mascles aparellats de guatlla pel 
que fa a  la seva taxa de paternitat en una nierada: aquells que són pares de 
més del 70% dels embrions d’un niu  (pares principals)  i els que ho  són de 
menys del 20% (pares secundaris). 
 

‐ La  condició  física  del  mascle  no  determina  per  sí  sola  la  seva  taxa  de 
paternitat, sinó que és l’estat físic del mascle en relació al dels altres mascles 
coetanis el que ho fa.  
 

‐ Entre els pares principals, s’observa una relació inversa entre el seu Índex de 
Condició Física i el temps que passa aparellat amb la femella. 
 

‐ Els  mascles  joves  nascuts  durant  l’any  calendari  poden  ser  pares,  i  no 
existeixen  diferències  significatives  entre  la  seva  capacitat  i  la  d’un mascle 
adult. 
 

‐ Les nierades presenten també polimaternitat en un percentatge considerable 
dels casos, posant en evidència el nidoparasitisme  intraespecífic en aquesta 
espècie. 
 

‐ La hibridació al  camp entre guatlla  silvestre  i guatlla  japonesa o híbrida de 
granja,  deguda  als  alliberaments  d’aquestes  últimes,  és  factible  i 
unidireccional (femella japonesa amb mascle de guatlla). S’observa una gran 
atracció  exercida  per  les  femelles  japoneses  de  granja  sobre  els  mascles 
silvestres  de  guatlla,  superior  a  la  que  exerceixen  les  femelles  de  guatlla 
sobre  els  seus mascles  homospecífics  silvestres,  i  a  la  que  exerceixen  els 
mascles de guatlla japonesa sobre les femelles silvestres de guatlla. 
 

‐ Les  femelles  japoneses  o  híbrides  alliberades  al  camp  poden  tenir 
aparellaments  heterospecífics  amb  mascles  silvestres  de  guatlla  en  un 
percentatge  significatiu,  tot  i  així,  notablement  inferior  al  percentatge  de 
femelles de guatlla que aconsegueixen aparellar‐se amb mascles silvestres de 
guatlla. 
 

‐ Les observacions comportamentals indiquen que, contràriament al que passa 
amb els  aparellaments homospecífics de  guatlla,  les  femelles  japoneses de 
granja  que  s’aparellen  amb  mascles  silvestres  de  guatlla  presenten  un 
sistema d’aparellament majoritàriament monògam. 



 

 

 

‐ La mortalitat de  les guatlles de granja durant  la temporada reproductora és 
molt elevada  (més que  la de guatlla)  i es deu principalment a depredació  i 
altres causes desconegudes. 
 

‐ Existeix una fracció relativament petita però significativa de guatlla japonesa 
de granja que s’hibrida amb la guatlla silvestre, i presenta una taxa d’eclosió 
d’ous  i  de  supervivència  dels  pollets  equiparables  a  les  dels  aparellaments 
homospecífics de guatlla. 
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6. ANNEX 

 
La doctoranda ha participat als següents congressos : 
 

1‐ Acceptat però encara no presentat: Sánchez‐Donoso, I.*; Butkauskas, D.; Puigcerver, M.; 
Caballero de la Calle, J.R.; Morales‐Rodríguez, P.A.; Rodríguez‐Teijeiro, J.D. “Are farm‐reared 
restocked quails really Common quails (Coturnix coturnix)? A genetic approach”. 
Comunicació oral al “XXXth IUGB Congress and Perdix XIII”. Barcelona (Espanya), 2011. Àmbit 
internacional. 

2‐ Sánchez‐Donoso, I.*; Puigcerver, M.; Vilà, C. & Rodríguez‐Teijeiro, J.D. “Mating strategies in a 
population with over dominance of males: the case of the Common quail (Coturnix 
coturnix)”. Comunicació oral al “New directions in sexual selection research: Unifying 
behavioural & genomic approaches”. Bath (Regne Unit), 2010. Àmbit internacional. 
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  Com a complement de formació científica, la doctoranda ha assistit al "XII Congreso Nacional 
y  IX  Iberoamericano  de  Etología".  València  (Espanya),  16‐19  Setembre  2008.  Organitzat  per  la 
Sociedad Española de Etología  (SEE). Aquest va  ser molt enriquidor,  ja que  s'hi van exposar  temes 
d’interès per als treballs a realitzat i la doctoranda  va poder debatre resultats i establir contacte amb 
professionals del seu mateix camp d'estudi. 
 
  La  doctoranda  ha  realitzat  una  estada  de  recerca  de  sis mesos  de  durada  a  la  Estación 
Biológica de Doñana (CSIC), a Sevilla. Durant aquesta estada ha analitzat i discutit els resultats amb un 
dels seus dels seus codirectors de tesi doctoral, el Dr. Carles Vilà així com amb els membres del seu 
equip. També ha pogut presentar el treball al centre d’investigació en diversos seminaris  i  jornades 
científiques,  així  com  assistir‐ne  a  d’altres  impartits  per  investigadors  de  centres  internacionals 
relacionats amb la genètica de la conservació entre altres temes. 
 
  També  va  realitzar  una  estada  de  recerca  de  5  al Departament  de  Biologia  Evolutiva  del 
Evolutionary Biology Centre  (EBC) de  la Universitat d’Uppsala  (Suècia),  sota  la direcció del Dr.Vilà, 
donada  l’experiència que el grup d’Uppsala  té en aquest  tipus d’anàlisis genètiques sobre  l’espècie 
d’estudi.  
  A més d’haver  servit per analitzar  les mostres,  les estades han permès que  la doctoranda 
aprengués tècniques genètiques per a l’anàlisi de parentesc i de hibridació. Tot això ha estat de gran 
profit  per  a  la  doctoranda  ja  que  ha  pogut  debatre  els  seus  resultats,  idees  i  coneixements  amb 
científics  del  seu  camp  d'estudi,  el  qual  li  ha  permès  avançar  en  el  seu  aprenentatge  (objectiu 
principal d'un doctorat) i ha enriquit la seva recerca. 
 
  La doctoranda ha realitzat tres visites al Departament de Ciència  i Tecnologia Agroforestal  i 
Genètica  de  la  Universitat  de  Castella‐La Manxa,  on  es  van  dur  a  terme  els  experiments  sobre 
competència espermàtica, per tal de assegurar el seu correcte desenvolupament. 
 


