
Des de sempre, la relació dels humans amb els voltors ha estat molt estreta. El benefici recíproc 
d’ambdós ha estat evident ja que els primers s’han beneficiat de la labor sanitària dels voltors, els 
quals, al seu torn, han obtingut els recursos alimentaris necessaris per sobreviure, no sempre fàcils 
d’obtenir com a conseqüència de la seva imprevisibilitat espacial i temporal. 
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Amb el pas del temps, aquesta 
relació s’ha vist parcialment 
deteriorada per diferents 

factors. La persecució a què van 
ser sotmesos la major part dels 
rapinyaires durant la primera 
meitat (i bona part de la segona) 
del segle XX també incloïa totes 
les espècies de voltors. Catalunya 
no va ser una excepció i la perse·
cució directa va provocar dava·
llades poblacionals força impor·
tants que van causar la pràctica 
extinció d’algunes espècies com 
el trencalòs (Gypaetus barbatus). Gypaetus barbatus). Gypaetus barbatus
D’altres, com el voltor comú 
(Gyps fulvus) i l’aufrany (Gyps fulvus) i l’aufrany (Gyps fulvus Neophron ) i l’aufrany (Neophron ) i l’aufrany (
percnopterus), encara que amb popercnopterus), encara que amb popercnopterus ·
blacions febles, van tenir més sort 
i van mantenir efectius poblacio·
nals suficients per no acusar tant 
la pressió antròpica. A final dels 
anys setanta, la protecció legal 
dels rapinyaires, una major sensi·
bilitat conservacionista i els pri·
mers estudis i seguiments pobla·
cionals van afavorir que de mica 
en mica s’anés revertint aquesta 
dramàtica situació. Si bé durant 
la dècada dels vuitanta i primera 
meitat dels noranta el creixement 
poblacional de totes les espècies 
suggeria un escenari prou opti·

mista, dos nous elements ·l’apa·
rició de l’ús il·legal de verins i els 
canvis en la normativa sanitària·
van fer, de nou, tornar a perillar 
el futur dels nostres carronyaires. 
El primer factor, el verí, és una 
acció il·legal que malauradament 
té una estesa tradició arreu de la 
península Ibèrica. El segon ele·
ment, els canvis en la normativa 
sanitària, entra en contradicció 
amb les polítiques de conserva·
ció, tot i que, si més no, la seva 
aplicació pot ser reversible. 

Ens centrarem principalment en 
aquesta segona problemàtica, i 
avaluarem les possibles solucions 
a un nou conflicte en l’escenari 
de la conservació dels voltors a 
la península Ibèrica, en general, i 
a Catalunya, en particular.

LA CRISI DE LES VAQUES BOGES 
Va ser a final dels anys noranta, 
amb l’aparició de l’encefalopatia 
espongiforme bovina ·més co·
neguda com a mal de les vaques bo-
ges·ges·ges , quan la retirada de cadàvers 
del camp i el tancament d’alguns 
canyets van suposar una reduc·
ció tròfica important i van tornar 
a provocar desequilibris poblaci·

onals i comportamentals de con·
seqüències encara desconegudes. 
Diferents normatives van anar 
regulant l’ús de subproductes 
no destinats a consum humà, 
de manera que gran part de les 
despulles del bestiar boví i oví 
van desaparèixer del camp. Les 
pressions de grups ecologistes 
i conservacionistes van perme·
tre posteriors derogacions que 
van flexibilitzar la rigorosa nor·
mativa que s’havia establert. En 
aquest sentit, els darrers canvis 
en la normativa no es comen·
çaran a aplicar fins l’any 2012, i 
serà llavors quan es podrà ava·
luar si aquesta flexibilització és 
suficient. 

No obstant això, el que sí s’ha 
pogut documentar són alguns 
dels efectes que la regulació de 
la disposició de carronyes al 
camp ha tingut entre les pobla·
cions de carronyaires, com ara 
l’increment de la presència de 
voltors en abocadors, l’augment 
del nombre de denúncies de pre·
sumptes atacs de voltors a besti·
ar viu, el descens dels paràmetres 
reproductors (més evident en el 
cas de l’aufrany i el voltor), o l’in·
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crement d’observacions de vol·
tors fora de les zones habituals. 

Aquests efectes, juntament amb 
el degoteig de mortalitat no·
natural com a conseqüència de 
l’increment de l’ús dels verins, 
són sense cap mena de dubte els 
més preocupants des del punt de 
vista de la biologia de la conser·
vació si volem garantir el futur i 
la viabilitat de les poblacions ca·
talanes de voltors.

SOLUCIONS RÀPIDES PER A UN NOU 
CONFLICTE
Aquest nou escenari va propici·
ar que grups ecologistes i con·
servacionistes pressionessin les 
autoritats competents demanant 
solucions ràpides a la sobtada da·
vallada de l’oferta tròfica. Si bé la 
preocupació de conservacionis·
tes i administracions (com a res·
ponsables de la gestió d’aquestes 
espècies) va ser evident, el sector 
ramader probablement va ser el 
més perjudicat: d’una banda, per 
l’obligació de recollir els cadà·
vers i dipositar·los en recipients 
autoritzats, amb la consegüent 
despesa econòmica i de temps; 
per l’altra, per l’increment d’in·
teraccions dels voltors amb el 
bestiar viu i les corresponents 
denúncies (especialment du·
rant els darrers cinc anys) que 
ha provocat la desconfiança i el 
malestar del sector ramader da·
vant aquesta nova problemàtica. 
Tot això va precipitar la presa de 
decisions en algunes comunitats 
i es va proposar, com a solució, 
la creació de punts d’alimentació 
suplementària. 

A Catalunya, afortunadament, 
aquesta tradició d’alimentació 
suplementària mai no va estar 

tan arrelada i el gremi de carro·
nyaires sempre ha explotat les 
baixes naturals del bestiar exten·
siu i dels ungulats salvatges, amb 
l’excepció del reforç que han 
tingut espècies més amenaçades, 
com el trencalòs, mitjançant una 
xarxa de punts específics d’ali·
mentació. 

BENEFICIS I PERJUDICIS
No obstant això, aquesta eina 
de gestió que tan bons resultats 
va donar inicialment als anys se·
tanta i vuitanta quan les pobla·
cions de carronyaires eren molt 
més reduïdes, torna a imposar·se
com la millor solució, sense tenir 
en compte que la situació actual 
és força diferent de la de fa tren·
ta anys. En aquest sentit, els dar·
rers estudis demostren alguns 
efectes perjudicials de la creació 
de canyets com, per exemple: 
l’increment en la predació en 
les espècies nidificants prop de 
canyets (còrvids, carronyaires fa·
cultatius i carnívors poden con·
centrar·se al voltant d’aquests 
punts i augmentar la pressió de 
predació); la modificació artifici·
al de la qualitat de l’hàbitat que 
distorsiona la regulació natural 
de les densitats poblacionals en 
funció de la seva capacitat de 
càrrega natural; la reducció de 
la fecunditat com a conseqüèn·
cia de l’increment d’interaccions 
interespecífiques i intraespecífi·
ques; o l’alentiment en l’expan·
sió geogràfica com a resultat de 
la facilitació d’abundant aliment 
previsible en l’espai i el temps en 
zones molt concretes. Per aquest 
motiu, en vista de les darreres 
evidències científiques la creació 
de punts d’alimentació hauria 
de ser molt més rigorosa i amb 
objectius de conservació clars i 

concrets. Evidentment l’alimen·
tació suplementària també té 
efectes positius, com per exem·
ple l’increment de la supervivèn·
cia preadulta en reduir els efec·
tes de la mortalitat no·natural. 
Però, tenint en compte els pros 
i contres esmentats, quina seria 
llavors la millor solució per a la 
gestió i conservació dels nostres 
carronyaires?

COM OPTIMITZAR EL MANEIG I LA CON-
SERVACIÓ DELS CARRONYAIRES?
En primer lloc, sembla evident 
que fins que s’apliqui la nova 
normativa sanitària que autoritzi 
la possibilitat que els voltors pu·
guin explotar les carronyes que 
aleatòriament queden al camp 
provinents de la ramaderia ex·
tensiva (que seria el mètode més 
econòmic, natural i eficient), s’ha 
de preveure la possibilitat de fer 
un maneig artificial ·però or·
denat· de les carronyes, amb el 
manteniment de punts d’alimen·
tació suplementària per com·
pensar o reforçar un hipotètic 
dèficit alimentari. Ara bé, amb el 
salt qualitatiu d’informació dis·
ponible, la creació de nous punts 
d’alimentació suplementària 
hauria de respondre a una sèrie 
de necessitats concretes. 

Així, és necessari avaluar si la dis·
ponibilitat tròfica natural és sufi·
cient per cobrir els requeriments 
energètics dels carronyaires. Re·
sulta sorprenent, però, la pràcti·
ca inexistència d’aquests estudis 
si tenim en compte la seva im·
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portància i repercussió en la fu·
tura gestió de les carronyes. Úni·
cament si aquest primer anàlisi 
és negatiu (disponibilitat de re·
cursos tròfics insuficient) es pot 
plantejar, com a pas següent, la 
creació d’un nou punt d’alimen·
tació suplementària, tot avaluant 
les prioritats de conservació per 
tal d’afavorir les espècies més 
amenaçades. En aquest sentit, és 
bàsic conèixer la tipologia de res·
tes que explota cada espècie de 
forma preferent i la forma més 
adequada de gestionar·les per 
facilitar que  siguin aprofitades 
per les espècies a qui va dirigida 
l’alimentació suplementària, ja 
que sembla que l’abocament no 
ordenat de les restes en canyets 
afavoreix la presència d’espècies 

dominants, com el voltor, que 
acaparen el recurs sense deixar 
que d’altres més amenaçades, 
com aufranys, milans reials (Mil-
vus milvus) o el mateix trencalòs, 
puguin treure’n profit.

També és necessari avaluar si la 
creació de punts d’alimentació 
suplementària obeeix a un incre·
ment de l’oferta tròfica (casos en 
què la disponibilitat de menjar 
no és suficient i podem conside·
rar l’hàbitat de baixa qualitat), a 
un interès per facilitar l’expansió 
geogràfica i el procés de reco·
lonització o com a mesura per 
incrementar l’èxit reproductor 
d’una espècie en concret. Així 
mateix, cal valorar que la ubica·
ció de l’emplaçament · allunyat si 

és possible de zones de nidifica·
ció · pot evitar efectes negatius 
com l’increment d’interaccions 
interespecífiques o intraespecí·
fiques que poden afectar l’èxit 
reproductor. 

Alguns estudis finançats pel Mi·
nisterio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino amb la 
col·laboració d’algunes comuni·
tats autònomes, com Catalunya, 
ja han tractat aquestes qüestions 
i han obtingut uns primers resul·
tats que poden ser molt útils per 
als gestors. Només així podrem 
garantir que la creació i funci·
onalitat de l’alimentació suple·
mentària sigui objectiva i obeeixi 
a criteris de conservació.
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