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Festa de la Ciència 2011. Microxerrades 

Com saber quants peixos hi ha en un llac fent servir l’estadística? 

TAPA 

Bon dia.  

Parlaré de com saber quants peixos hi ha en un llac fent servir l’estadística, però 

veuran que el protagonista de xerrada no seran tan els peixos com l’estadística, de fet, 

el que pretenc es mostrar algunes aplicacions de l’estadística més enllà dels tòpics 

habituals. Parlaré de com estimar el nombre de peixos d’un llac i també el nombre de 

taxis d’una ciutat. Comencem. 

 

TRANSPA 2 (foto del llac) 

Aquí tenim el llac, i ens interessa saber quants peixos hi ha. Algú podria pensar que el 

que s’hauria de fer es buidar el llac i comptar-los, però està clar que aquesta no és una 

bona solució, segurament no és gens fàcil i, a més, només sabríem quan peixos hi 

havia. Un altre suggeriment podria ser comptar quants peixos hi ha en un metre 

quadrat i multiplicar-ho pel nombre total de metres quadrats del llac, el problema 

d’aquesta solució és que ningú ens garanteix que els peixos estan distribuïts d’una 

manera uniforme, podem mirar un metre quadrat on n’hi hagi molts o un on no n’hi 

hagi cap. A més, si les aigües son tèrboles com segurament ho seran, aquesta “solució” 

no serà viable. 

 

TRANSPA 3 (esquema del llac amb els peixos) 

Els biòlegs saben com fer-ho d’una manera relativament fàcil i sense fer mal als peixos. 

Es tracta d’un mètode conegut com a “pesca i repesca” o, en general, per que no 

només s’aplica a peixos, com a “captura i recaptura”. Funciona de la següent manera: 

 

 TRANSPA 4 (xarxa amb 15 peixos) 

Capturem un cert nombre de peixos, no ho fem pescant-los de la forma habitual, sinó 

que s’utilitzen tècniques normalment amb descàrregues elèctriques, que els deixa 

estabornits una estona i suren a la superfície, i se’ls pot agafar, marcar-los i deixar-los 

anar una altre vegada. 
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TRANSPA 5 (peixos dispersos) 

Al cap d’un cert temps és raonable suposar que els peixos s’hauran dispersat. Llavors, 

segurament un pocs dies seran suficients, es fa la repesca i és compten quants peixos 

surten marcats. 

 

TRANSPA 6 (càlcul de les proporcions) 

I ara és quan venen els càlculs. Si en el llac hi ha un total de N peixos, com que hem 

marcat M la proporció de marcats serà M/N. Per la segona mostra hem capturat C i 

apareixen marcats R. Si la segona mostra és representativa del peixos del llac tindrem 

una proporció de marcats similar a la proporció de peixos marcats en tot el llac i,per 

tant, tindrem que aproximadament: [fórmula]. Aïllem N i ja tenim una estimació del 

nombre total de peixos que hi ha al llac. 

 

TRANSPA 7 (la realitat) 

En realitat hi havien només 67 peixos, aplicant aquest mètode tan senzill hem comés 

un error d’un 12 % sobre el valor real. Fent uns càlculs una mica més complicats no tan 

intuïtius es poden obtenir millors estimacions i, una cosa que també fem sempre (i 

aquí també intervenen temes de càlcul de probabilitats) és calcular quin és el marge 

d’error previst. 

 

TRANSPA 8 (applet) 

Ens podem fer una idea de la qualitat de l’estimació realitzada fent servir un programa 

de simulació com el que inclou aquest llibre “Ecología con números” escrit per dos 

professors de la Universitat Autònoma i que inclou un CD amb una col·lecció de 

programes de simulen diferents aspectes de la dinàmica de les poblacions. Aquests 

programes també es poden obtenir a través de internet. Nomé cal que poseu “Ecologia 

con números” en Google i ho trobareu.  

= = = 

Jo el tinc aquí.. 

 

TRANSPA 9 (per saber més) 
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Naturalment això només és el principi i és pot aprofundir molt en aquestes tècniques 

d’estimació de la grandària de les poblacions. Si estiu interessats existeixen llibres com 

aquest, que és un llibre d’ecologia, una disciplina molt interessant, però que cal saber 

estadística per poder-lo seguir, perquè el seu llenguatge és quantitatiu i basat en 

l’anàlisi de dades. 

O aquest altre, amb una portada més divertida, i que també parla de les tècniques de 

captura. 

 

TRANSPA 10 (tapa taxis) 

Canviant de tema, com podríem estimar el nombre de taxis que hi ha a Barcelona? 

Realment això és molt més fàcil. Segur que alguns de vostès porten un telèfon mòbil 

amb connexió a internet i només cal entrar en la pàgina web del Institut  Metropolità 

del taxi per saber-ho. 

 

TRANSPA 11 (web Institut Metropolita del Taxi) 

Hi ha 10.4980. Però suposem que no tenim connexió a internet ni podem parlar amb 

ningú (estem en una ciutat de l’estranger i no coneixem l’idioma) i volem tenir una 

estimació avui mateix. Podríem fer servir la mateixa estratègia que per comptar peixos, 

però no crec que als taxistes els hi agradés que els hi marquéssim el taxi. Tampoc fa 

falta, podem fer servir un mètode molt més eficaç. 

 

TRANSPA 12 (taxis numerats) 

Els taxis tenen una característica que no tenen els peixos, i és que estan numerats 

(entre d’altres diferencies, naturalment). A més, estan numerats amb un número 

correlatiu, de manera que no passa com en les matrícules dels cotxes, que quan et 

compres un de nou et donen el número de matrícula següent a l’últim que es va 

matricular, i quan un cotxe vell es dona de baixa el seu número de matricula 

desapareix, sinó que en el cas dels taxis quan algú vol fer de taxista ha de comprar una 

llicencia i el número de llicencia del seu taxi serà el número que ha comprat, sigui petit 

o gran. I això facilita molt les coses. 

 

TRANSPA 13 (exemple amb dades) 
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Suposem que d’una població que té els seus elements numerats (amb els números 1, 

2, 3, 4, ...) traiem una mostra i observem que els números dels elements que hem tret 

són aquests. Quants elements diríem que té la població? 1000? No, 1000 no, perquè se 

haguessin 1000 podríem demostrar que la probabilitat de que treien una mostra de 5 

surtin valors tan petits és molt poc probable. Potser n’hi ha 30? No, 30 tampoc, com ha 

mínim hi ha 35. Una estimació raonable podria ser entre 40 i 50. 

 

TRANSPA 14 (deducció de la fórmula) 

Aquests són els números que tenim, i que podem representar d’aquesta manera. La 

única incògnita es quants tenim a continuació del 35. 

Una opció és considerar que, per simetria, a continuació de l’últim hi un nombre 

d’individus similar al que hi ha abans del primer. El que passa és que fent-ho d’aquesta 

manera ignorem la informació que proporciona el nombre el nombre d’elements entre 

dues observacions conegudes, i com a regla general sempre interessa aprofitar tota la 

informació disponible. Per tant, el que podem fer es calcular el promig de les distancies 

entre observacions i afegir aquets promig a la última observació. 

Aquestes són les distancies, el promig és 6, la nostra estimació seria 41. 

I a diferencia de la fórmula que hem fer servir per estimar el nombre de peixos en el 

llac, que té l’avantatge de que és senzilla i fàcil d’entendre però n’hi ha de millors des 

de el punt de vista de la qualitat de la estimació que donen, en aquest cas l’estimador 

calculat d’aquesta manera és excel·lent, de fet, es pot demostrar matemàticament que 

no existeix cap altre que sigui millor. 

 

TRANSPA 15 (la fórmula) 

El promig de les diferencies es pot saber sense calcular les diferencies. Davant de la 

primera observació tenim x1 – 1, entre la primera i la segona x2 – x1 – 1 i així 

successivament,  però l’x1 se’n va amb el –x1, l’x2 amb el –x2, l’x3 amb el –x3 que ja no 

l’havia posat, i finalment el –x(n-1) s’aniria amb el x(n-1) que tampoc havia posat, de 

manera que finalment queda xn/n – 1 i, per tant, la nostra estimació serà el valor de la 

última observació més aquest valor dividit pel nombre dels que tenim, i a tot això li 

retem 1. 

 

TRANSPA 16 (tupper) 
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Ara farem un petit experiment: Quantes paperetes diríeu que hi ha dintre d’aquest 

tupper? ... 

He demanat a una persona que agafés 20 a l’atzar i que em digués quin és el número 

més gran que li ha sortit...  [el número] 

Fem els càlculs ... *full d’Excel+ 

 

TRANSPA 17  (números de llicencia) 

Exactament igual podem fer amb els taxis. Fa un temps ho vaig fer no només vaig 

apuntar el número de llicencia de 20 taxis sinó que vaig fer fotografies. 

 

TRANSPA 18 (corredors) 

I, naturalment, aquesta és una tècnica que no només serveix per comptar taxis. Pot 

servir també per estimar el número de corredors que participen en una cursa popular, 

si els dorsals son números correlatius.  

També he llegit que s’ha fet servir pels serveis d’intel·ligència, pels espies, per estimar 

la quantitat d’armes d’un cert tipus que té l’enemic. Els productes, també les armes, 

porten un número de fabricació, o número de sèrie, i si són números correlatius a 

d’una cadència fàcil de deduir, només tenint uns quants números és relativament fàcil 

deduir el número total. 

 

TRANSPA 19 (iceberg) 

Però el missatge que volia donar amb la meva xerrada no és tant el de com és podem 

comptar peixos, taxis o armes, sinó fer veure algunes de les possibilitats no típiques de 

l’estadística.  L’estadística és pot comparar amb un iceberg en el que com sabeu, 

només es visible una petita part. 

 

TRANSPA 20 (aplicacions) 

Quan parlem d’estadística sovint es pensa nomen en percentatges (moltes vegades 

calculats o presentats de manera interessada), en sondejos electorals, en mitjanes, 

però l’estadística és molt més. 

- Té moltes aplicacions en l’assegurament de la qualitat del productes que es 

fabriquen, sense necessitat de mirar-los tots, naturalment. Aquest camp de 



6 
 

l’estadística industrial i del control de qualitat és un camp amb moltíssimes 

possibilitats i fonamental per assegurar la qualitat i,per tant,la competitivitat de 

les empreses. 

 

- L’estadística també es fonamental en la investigació mèdica. Sabem que una 

vacuna, o un nou medicament, son eficaços, fent servir l’estadística. 

 

- En l’àmbit de les previsions. L’electricitat que és gastarà demà és pot estimar 

amb molta precisió utilitzant models estadístics. I estimar el consum 

d’electricitat és important perquè sabeu que no es pot emmagatzemar. 

 

- O en els estudis de màrqueting per conèixer els desitjos o els interessos dels 

consumidors. Aquest tipus d’estudis, que són estudis estadístics, son claus per 

assegurar l’èxit en el llançament de nous productes. 

 

- No cal dir en l’àmbit de la biologia, ja em vist un exemple 

 

- O en els estudis sociològics  

 

- L’economia, on es de vital importància saber com estan les variables 

macroeconòmiques per saber quines decisions s’han de perdre. Una altra cosa 

és quines han de ser aquestes decisions, però està`clar que cal tenir un bon 

diagnòstic de la situació, i això s’ha de fer fent servir l’estadística. 

 

- O en la psicologia, els tests d’intel·ligència estan també basats en resultats 

estadístics. 

 

En definitiva, l’estadística és una eina per poder conèixer millor el mon que ens envolta 

i poder prendre millors decisions. 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 


