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QUI RECULL LES ESCOMBRARIES?

L’Enric cuida un ramat d’ovelles al petit po -
ble de la Tor re de Tamúrcia, a la banda de
la Noguera Pallaresa que queda al Pallars

Jussà. Ja fa anys que les ovelles estan estabulades, però
encara recorda quan feien la transhumància fins als ves-
sants verds de la Vall d’Aran. «Era una altra època», ens
diu. «Llavors els ramats pasturaven i els animals que mo-
rien quedaven allà, al camp. Els voltors els escuraven rà-
pidament. Potser sí, que en alguns casos morien perquè
es feia servir verí per matar salvatgina, que no interes-
sava. I segurament quan vam deixar de fer servir animals
al camp es van quedar sense una part del menjar; els mat-
xos i els ases que morien es llençaven i els voltors en do-
naven compte. Entre això i les granges…va haver-hi
una època que no n’hi havia tant de voltor. Però, ara sí
que n’hi ha. I força.» Mentre ens explica tot això un pa-
rell d’ales gegantines ens sobrevola.

L’ull avesat de l’Enric no s’equivoca. La mecanitza-
ció de les feines agràries i el fet que s’estabulessin els ra-
mats es van unir a altres causes
com l’ús dels verins o la prolife-
ració de línies elèctriques. Tot
plegat va causar una crisi en la
població de voltors a casa nostra
al llarg dels anys seixanta i se-
tanta. Més tard, la prohibició de
l’ús de verins i l’augment de la
cabanya ramadera va produir un
augment de la població. Atenent
el cens estatal de voltors co-
muns entre l’any 1989 i el 1999,
es va passar de 8.064 parelles
reproductores a 22.455. Ja ens
ho deia l’Enric, que ara sí que
n’hi havia, de voltors.

En l’espectacular pujada de
la població reproductora que es
va experimentar als anys noranta es va constatar que el
nombre de parelles reproductores es va fer més gran allà
on ja hi havia una bona densitat d’aquesta espècie, per
la qual cosa no s’ha de pensar a associar cap procés de
regulació de la població en funció de la densitat. És a dir,
els grans nuclis reproductors no van fer de centres de dis-
persió d’individus que després es reproduïssin en altres
indrets. De fet, la distribució de l’espècie va canviar
molt poc a partir d’aquest procés d’augment dels
contingents. El fet és que el 85% de la població de vol-
tors de la Península se situen en les zones de massissos
calcaris on troben l’hàbitat de cria adient. La disponibi-
litat de menjar i l’existència dels llocs per niar adients
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són els principals limitants per a la població dels voltors.
Tant que caldria pensar si en aquest augment no van in-
terferir amb altres espècies amb què comparteixen hàbi-
tat de cria, com ara el trencalòs. 

Malgrat aquesta pujada espectacular dels reproductors
i malgrat que a la Península Ibèrica es concentra més del
80% de la població europea d’aquesta espècie, encara
ens queden molts forats en el coneixement que en tenim.
Més enllà de la distribució i d’alguns patrons molt gene-
rals de la biologia d’aquests ocells resten moltes incòg-
nites sobre aquesta espècie que ara tot just comencem a
plantejar-nos. Quins són els moviments dels voltors ibè-
rics? Quina la taxa d’intercanvi entre colònies? I la de su-
pervivència? Sí que és cert que comencem a tenir respos-
tes, però no en sabem prou. I això pot ser greu si
considerem que els factors que afecten l’espècie estan
canviant.

Desapareguts els animals de treball i reduïda la rama-
deria extensiva, els canyets on s’abocaven els animals
morts a les granges constituïen la principal font d’alimen -
tació d’aquests animals. Les mesures legals destinades a
frenar l’expansió de malalties com ara l’encefalopatia es-
pongiforme bovina, la pesta porcina o la brucel·losi im-
pliquen la prohibició d’abandonar les restes dels animals
en el camp. Mal panorama per als necròfags. Els voltors
afamats han protagonitzat algunes portades de diaris,
acusats d’atacar vaques en ple part, o menjar-se vedells
acabats de néixer. Com a conseqüència d’aquest i segu-
rament d’altres fets hi ha hagut un cert ressorgiment del
verí. A més, en molts punts elevats s’han instal·lat camps
d’aerogeneradors, i els voltors, recordem-ho, volen a
vela, la qual cosa els fa coincidir força sovint en els
llocs on s’han emplaçat els molins. Com a conseqüència
són centenars els individus que moren cada any després
de col·lidir contra les aspes d’aquests ginys.

Però, hi ha qui sap veure les oportunitats allà on es
presenten. La comarca del Pallars Jussà té la major den-
sitat de voltors de tot Catalunya. I també la menor den-
sitat humana. En aquesta comarca municipis com Tremp
tenen nombrosos nuclis disseminats per tot el seu terme
municipal, cada cop amb menys habitants i amb una po-
blació més envellida. Massa baix per al turisme de neu
–això no és la Val d’Aran–, massa muntanyós –tampoc
no és la plana de Lleida–, a la Catalunya interior i amb
problemes de comunicacions. Tanmateix, en un món on
comencen a ser reconeguts els valors d’un medi ben
conservat, el potencial per al turisme de natura d’aques -
tes contrades és molt gran.

Aquí els voltors (i per extensió tots els necròfags) són
l’eix que vertebra un producte turístic que mira de com-
binar desenvolupament rural amb conservació de la na-
tura. Sota la marca «la Vall dels Voltors» s’han ofert al
públic instal·lacions d’interpretació del medi com ara el
casal dels Voltors, precisament a Torre de Tamúrcia;
 s’han marcat rutes de senderisme i s’han instal·lat càme-
res que es poden seguir per Internet i amb control remot
des del casal. Tot això al voltant d’un canyet on se sub-
ministra menjar provinent de les granges properes. Des
d’aquest canyet es realitzen feines de seguiment com ara
el marcatge amb anelles de colors que ja ens comencen
a parlar d’on van i d’on vénen els voltors que mengen a
Torre de Tamúrcia, des de poblacions relativament pro-
peres, a l’Aragó fins a Cadis i Ciudad Real. Com veieu,
la conservació d’aquesta espècie no pot ser assumida úni-
cament de manera local.

Les poblacions de voltors, avui més que mai, depenen
d’un cert grau de població humana del territori. En el tren-
caclosques de la conservació de la diversitat biològica a
Europa els humans tenim un paper rellevant no sols com
a gestors sinó com a part integrant de molts sistemes na-
turals. En aquest sentit, els projectes de conservació
d’espècies i ecosistemes estan obligats a comptar amb la
població humana com una baula més de la cadena. 
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