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Resum

Moltes de les zones humides dels Països Catalans
han tingut durant anys un aprofitament cinegètic
intensiu. En la caça s’ha utilitzat tradicionalment
cartutxeria feta de perdigons de plom, un metall
pesant que ara sabem que és força tòxic. En els
sediments dels aiguamolls s’hi han anat acumu-
lant milions d’aquests petits objectes contami-
nants i tòxics, i s’ha arribant a assolir concentra-
cions de fins a dos-cents o tres-cents perdigons
per metre quadrat en alguns indrets del delta de
l’Ebre o de l’Albufera de València. Els ocells
aquàtics són el principal grup que pateix les
conseqüències d’aquesta contaminació dels seus
hàbitats, ja que aquestes aus poden ingerir els
perdigons en confondre’ls amb gastròlits o ali-
ment. En determinades espècies, al voltant del
70 % dels exemplars que trobem en aquestes
zones està intoxicat. El problema requereix solu-
cions immediates. Tampoc s’ha d’oblidar que els
perdigons abandonats en ecosistemes terrestres
també resulten un perill per a la fauna i per a
nosaltres mateixos.

MOTS CLAU: caça, plumbisme, zones humi-
des, ocells aquàtics, ecotoxicologia, gestió,
Països Catalans.

Abstract

Lead poisoning in waterfowl from the Cata-

lan Countries: diagnosis of a regrettable

situation

Many wetland areas from the Catalan Coun-
tries have been subject to intense waterfowl
shooting for decades. Shot pellets used in this
activity have traditionally been made of lead,
a heavy metal reputed by its high toxicity. In
the sediments of some wetland areas, millions
of these small contaminant and toxic objects
have been accumulating in such a way that as
much as 200 to 300 pellets per square meter
can be found in some wetlands at the Ebro
Delta or the Albufera de València. Waterbirds
are the main group of animals suffering from
this contamination in their habitats, since they
can swallow the pellets as they mistake them
by grit or food. The problem needs immediate
solution, because about 70 % of the indivi-
duals of some species can be found poisoned
in these areas. Attention should be also put on
lead pellets spread on terrestrial ecosystems,
which can be a serious danger for terrestrial
wildlife and humans.

KEYWORDS: hunting, lead poisoning, wetlands,
waterfowl, ecotoxicology, management.

Resumen

El plumbismo en aves acuáticas de los

Países Catalanes: diagnóstico de una si-

tuación censurable

Muchas de las zonas húmedas de los Países Cata-
lanes han tenido durante años un aprovechamiento
cinegético intensivo. En la caza se ha utilizado
tradicionalmente cartuchería fabricada con perdi-
gones de plomo, un metal pesado que hoy sabe-
mos que es muy tóxico. En los sedimentos de los
humedales se han ido acumulando millones de
estos pequeños objetos contaminantes y tóxicos,
llegándose a encontrar cifras de hasta 200 o 300
perdigones por metro cuadrado en zonas como el
delta del Ebro o la Albufera de Valencia. Las aves
acuáticas son el principal grupo que sufre las
consecuencias de la contaminación por plomo de
sus hábitats, ya que pueden ingerir los perdigo-
nes al confundirlos con alimentos o gastrolitos.
En determinadas especies, cerca del 70 % de los
ejemplares que hallamos en estos humedales está
intoxicado. El problema requiere soluciones inme-
diatas. No hay que olvidar tampoco que los perdi-
gones abandonados en ecosistemas terrestres son
también un peligro para la fauna y para nosotros
mismos.

PALABRAS CLAVE: caza, plumbismo, zonas
húmedas, aves acuáticas, ecotoxicología,
gestión.

Introducció

El plumbisme o saturnisme en ocells no
és una malaltia nova, ja que els primers ca-
sos van ser descrits fa més d’un segle
(Calvert, 1876; Grinnell, 1894). Les fonts
de plom per als ocells són diverses, i se’n
coneixen casos per ingestió de restes de pin-
tures (Sileo & Fefer, 1987) o pesos de cor-
tines (Woerpel & Rosskopf, 1982), per
inhalació de plom procedent de la combustió
de gasolina d’automòbils (Hutton & Good-
man, 1980) o pel fet de viure en hàbitats
fortament contaminats, com els propers a
antigues mines (Blus et al., 1991).

No obstant això, amb diferència, la font
principal de plom per als ocells són els
perdigons i balins de plom emprats en caça
i en tir esportiu, i els pesos de plom que fan
servir els pescadors esportius (Scheu-
hammer & Norris, 1996). Només de munició
per a armes de foc, es calcula que a nivell
mundial s’usen i s’abandonen cada any una
mica menys de 100.000 tones de plom
(Cubells Parrilla, 1992), en forma d’uns
600.000 milions d’aquests petits objectes,
pels més variats ecosistemes.

Els perills i riscos d’aquests milions de
perdigons i de pesos de plom abandonats en
la naturalesa es poden dividir, a grans trets,
en dos grans blocs: com a contaminants del
medi ambient, efecte que es manifesta a
llarg termini, i com a verí per a la fauna –i
en particular per als ocells–, cosa que és
força més immediata i més fàcilment evi-
denciable (Scheuhammer & Norris, 1996;
Thomas, 1997a, 1997b). En aquest darrer
cas, la intoxicació es produeix quan un ani-
mal ingereix aquests objectes, i s’han descrit
casos en nombroses espècies d’aus (Pain,
1991d), tot i que és en els ocells aquàtics
on els efectes són més dramàtics i assoleixen
una major magnitud. Als Estats Units, on el
tema ha estat estudiat amb profunditat
durant dècades (Bellrose, 1959; Sanderson
& Bellrose, 1986), s’estimava oficialment
que de 2 a 4 milions d’aquestes aus morien
cada any enverinades per ingestió de
perdigons o de pesos de pesca esportiva
(Friend, 1987; Thomas, 1997b).

Les raons de l’elevat impacte del

plumbisme en ocells aquàtics

El plom és tòxic per a qualsevol organis-
me viu (Scheuhammer & Norris, 1996), i
no es coneix cap mena de funció bioquímica
o fisiològica per a la qual resulti essencial
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(Schwartz, 1994; Silbergeld, 1997). No
obstant això, està present en la natura en for-
ma de diversos minerals, entre els quals
destaca la galena (PbS). Això implica que
els éssers vius, i en particular els animals,
han estat des de sempre exposats a més o
menys petites quantitats de plom disperses
en el medi ambient.

En el cas dels animals, l’home ha modifi-
cat significativament les condicions naturals
de presència de determinats agents tòxics.
Aquest és el cas dels perdigons o dels pe-
sos de pesca, objectes en els quals el plom
es troba concentrat i que caçadors, tiradors
i pescadors esportius abandonen en nombre
elevat pels més variats ecosistemes, posant-
los a l’abast de la fauna.

Per sort per a molts animals, la ingestió
d’aquests objectes no sol comportar greus
problemes, i menys encara efectes letals. En
primer lloc, perquè el plom metàl·lic és rela-
tivament inert i, tot i que l’àcid clorhídric
segregat per l’estómac l’ataca i el dissol,
aquesta acció requereix temps per arribar a
ser significativa. I en molts animals, el
trànsit d’un perdigó pel tracte digestiu sol
ser ràpid, de manera que és expulsat sense
haver sofert una erosió significativa. A més,
com passa amb altres metalls, el plom o
moltes de les seves sals s’absorbeixen força
malament en el tracte digestiu dels animals,
en especial dels animals adults (Silbergeld,
1997).

Els ocells, en canvi, són força vulnera-
bles als efectes de la ingestió de perdigons.
Es tracta en general d’animals de petita mida
en els quals els objectes de plom queden
retinguts en el tracte digestiu, en la majoria
d’espècies durant períodes llargs de temps,
suficients moltes vegades perquè el perdigó
acabi dissolent-se en la seva totalitat. Això
passa per la particular anatomia i fisiologia
del seu sistema digestiu, dividit en compar-
timents, entre els quals hi ha l’estómac

muscular, conegut també en moltes espècies
per pedrer. Aquest nom comú deriva del fet
que aquests ocells tenen necessitat d’ingerir
pedretes o sorreta, els gastròlits o gres
granat que, retinguts durant setmanes en el
pedrer, exerciran la funció de trituració i
molturació dels aliments, que per a nosaltres
acompleixen les dents.

Si en lloc d’una pedreta ingereixen
perdigons, el destí d’aquests serà el mateix.
Durant dues o tres setmanes, en condicions
de pH baix derivades de la secreció d’àcid
clorhídric per part de l’estómac glandular,
i sotmès a desgast pel contacte amb els
gastròlits del seu voltant, el perdigó es
disgregarà totalment al cap de divuit o vint-
i-un dies, i una petita part de les sals que
alliberi seran absorbides en els intestins.
Suficient quantitat, però, per produir en un
animal de mida i pes reduïts, greus disfun-
cions gastrointestinals, neuromusculars,
neurològiques, nefrològiques, hematològi-
ques i immunològiques (Friend, 1987; Lu-
meij, 1985; Mateo & Guitart, 1997; Redig
et al., 1991), que poden tenir conseqüèn-
cies letals. Cal afegir, a més, que el plom i
algunes de les seves sals són considerats
com a carcinògens potencials (IARC,
1987).

Els estudis de plumbisme en ocells

aquàtics al sud d’Europa

El plumbisme en aus aquàtiques ha estat
estudiat i detectat en nombrosos països,
principalment d’Europa (Clausen & Wols-
trup, 1979; Mudge, 1983; Sears, 1988) i
d’Amèrica (Bellrose, 1959; Friend, 1987;
Pokras & Chafel, 1992), i també a Austràlia
(Whitehead & Tschirner, 1991) i al Japó
(Honda et al., 1990). De fet, no hi ha cap
lloc al món que sembli estar lliure del pro-
blema, puix que d’ocells aquàtics n’hi ha

per tot arreu i el seu aprofitament cinegètic
utilitzant munició de plom ha estat una
constant universal.

A conseqüència de l’ús cinegètic inten-
siu que tradicionalment s’ha desenvolupat
o es desenvolupa a la major part de zones
humides del litoral mediterrani, aquesta és
una de les regions del planeta on l’impacte
dels objectes de plom abandonats en els seus
sediments provoca uns majors estralls so-
bre les aus aquàtiques. A França, i en
concret a la Camarga, els primers estudis
seriosos sobre el problema daten de molts
anys enrere (Hoffmann, 1960; Hovette,
1972; Pain, 1991b), i en ells ja va quedar
prou clar que el plumbisme en ocells no
semblava una qüestió merament anecdòtica;
aquests estudis van ser posteriorment conti-
nuats i ampliats per Pain (1990; 1991a), una
investigadora que en aquells moments va
jugar un paper força important, en particu-
lar perquè va impulsar una sèrie d’ini-
ciatives internacionals que van culminar
amb la celebració a Brussel·les el 1991 del
primer congrés a Europa dedicat exclusiva-
ment al tema del plumbisme en ocells
aquàtics (Pain, 1992).

Pain contribuí també de manera decisiva
en un estudi portat a terme a Grècia, al del-
ta de l’Evros (Pain & Handrinos, 1990), i
tot això la portà a publicar que la situació a
la regió del sud d’Europa, i en particular la
dels aiguamolls de la zona de països euro-
peus mediterranis, era dramàtica i en cap
cas comparable amb la de qualsevol altra
regió del món (Pain, 1991c). Altres estudis
fets poc després en altres aiguamolls
francesos (Mauvais & Pinault, 1993), a
Itàlia (Tirelli et al., 1996) i sobretot a la
península Ibèrica (Guitart et al., 1994a;
Mateo et al., 1997b, 1998a), confirmaren
aquestes apreciacions. Avui per avui, cal
remarcar-ho, poques zones humides d’Euro-
pa estan tan ben caracteritzades com la

Camarga i el delta de l’Ebre pel que fa al
tema de l’impacte dels perdigons de plom.

El plumbisme a les zones humides

dels Països Catalans

Els Països Catalans, per la seva situació
geogràfica, es troben en el camí més curt
que permet a les aus migradores viatjar
d’Europa a Àfrica travessant l’estret de Gi-
braltar (figura 1). La disposició preferent
nord-sud de moltes serralades i rius facili-
ta, a més, el moviment dels ocells en les
seves migracions. D’aquesta manera, no ha
d’estranyar que durant el pas de retorn des
de l’Àfrica, s’hagi estimat que els Països
Catalans són travessats per més de 50
milions d’ocells (Ferrer et al., 1986).

La primera referència de l’existència del
problema del plumbisme en una zona humi-
da dels Països Catalans correspon al delta
de l’Ebre (Llorente, 1984). A aquesta en
seguiren unes altres en les quals es descri-
vien diversos casos d’ocells morts per
ingestió de perdigons en aquesta important
zona humida de Catalunya (Cerradelo &
Guitart, 1990; Guitart et al., 1994b; Mateo
et al., 1991).

Dos estudis tòxico epidemiològics conse-
cutius iniciats el 1992, finançats per la Fun-
dació Caixa de Barcelona i per l’ICONA,
van permetre establir fins a quin punt el
plumbisme tenia un gran impacte sobre els
ocells aquàtics de zones com el delta de
l’Ebre, l’Albufera de València, el Fondo,
Tablas de Damiel i Doñana. En ambdós
estudis, es van seguir protocols i metodo-
logies similars, en què s’analitzaven les
concentracions de perdigons en diferents
llocs predeterminats, i també la prevalença
del plumbisme en determinades espècies
d’ocells mitjançant l’anàlisi acurat del seu
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pedrer i de les seves concentracions tissulars
de plom. Els animals foren cedits per caça-
dors d’entre les preses que ells capturaven
i, per tant, corresponen tan sols a espècies
cinegètiques.

Pel que fa als resultats de concentració
de perdigons en els sediments de zones
humides dels Països Catalans, aquests es
troben detallats en la taula 1 (Guitart et al.,
1994a; Mateo et al., 1997b, 1998a). Cal dir
que les dades corresponen a les mitjanes
de concentració de perdigons d’entre 40 i
221 punts de mostreig de cada un dels llocs
indicats, i que en alguns, com és el cas de
l’illa de Buda, hi ha diferents valors, ja que
per la seva extensió poden estudiar-se
diferents subzones. Amb les dades dels

punts de mostreig, també és possible apli-
car diverses tècniques que permeten ge-
nerar un mapa de distribució, com es va
poder fer en el cas d’el Fondo (Bonet et
al., 1995).

Els valors de Sueca i els de l’Enca-
nyissada representen dels més alts mai
descrits per a una zona humida (Mateo &
Guitart, 1995; Mateo et al., 1997a, 1998a),
i només són comparables als de la Camarga
(Pain, 1991a). De totes maneres, hi ha dos
factors que poden determinar que concentra-
cions tan altes de perdigons puguin resultar
més o menys perilloses per a les aus aquà-
tiques. Aquests són la presència o no de
pedretes en el mateix entorn i la distribució
en profunditat d’aquest perdigons.

Pel que fa al primer, cal dir que, ma-
lauradament, la gran majoria dels nostres
aiguamolls són pobres en pedretes, com han
demostrat diversos estudis de granulometria
portats a terme en els darrers anys (Mateo
et al., 1997a, 1997b, 1998a); aquesta baixa
disponibilitat de pedretes, associada a l’ele-
vada contaminació de perdigons, fa que el
risc d’intoxicació per als ocells sigui elevat.
Pel que fa al segon, la majoria d’estudis
publicats arreu (Pain, 1991a; Mateo &
Guitart, 1995) fan les determinacions de
concentració de perdigons en els sediments
des de la superfície fins a una profunditat
de 20 cm, ja que aquesta, en el sediments
tous i enfangats d’un aiguamoll, és la mà-
xima profunditat accessible per a ocells de
bec llarg com el tètol cuanegre (Limosa
limosa) o el becut (Numenius arquata). En
qualsevol cas, el risc que comporta una alta
concentració de perdigons en superfície és
superior que si es troben en profunditat,
perquè són més accessibles a un nombre més
gran d’animals. Això es va poder veure, per
exemple, en el delta de l’Ebre, on la diferent

distribució de perdigons en profunditat en
zones com la llacuna de l’Encanyissada o
en l’illa de Buda (figura 2) fan que la se-
gona, tot i tenir en total una menor concen-
tració, sigui probablement més perillosa, ja
que els perdigons s’hi troben més en su-
perfície (Mateo et al., 1997b).

Per entendre les elevades concentracions
de plom dipositades en els nostres aigua-
molls, cal tenir en compte que cada cartutx
dels que normalment s’utilitzen per caçar
aus aquàtiques porta com a mitjana uns dos-
cents cinquanta perdigons i que per abatre
una presa es calcula com a mitjana que es
precisen entre tres i quatre trets (Scheu-
hammer & Norris, 1996). Els perdigons que
no impacten en el cos d’un animal cauen
seguint una trajectòria balística i queden
dipositats a terra. Si al delta de l’Ebre, per
exemple, es poden arribar a caçar fins a
60.0000 ocells per temporada (Lucio &
Purroy, 1992), això dóna unes xifres de 45
a 60 milions de perdigons abandonats en les
zones on la caça és permesa en un any dels
bons, mentre que en un de dolent aquesta

FIGURA 1. Una de les principals rutes migratòries per
a les aus que es desplacen entre el continent europeu i
l’africà transcorre al llarg dels Països Catalans.

One of the most important bird migration pathways
linking the european and african continents longes the
Catalan Countries.

TAULA 1. Mitjana de concentració de perdigons m-2 en els primers 15-20 cm de sòl en distintes zones i subzones
de mostreig de tres importants aiguamolls del litoral del Principat de Catalunya i del País Valencià (DE = delta
de l’Ebre, AV = Albufera de València, EF = el Fondo).

Average lead pellet densities (pellets m-2) in the sediment of several coastal wetland areas of Catalonia and País
Valencià (DE = Ebro delta, AV = Albufera de València, EF = El Fondo).

DE–Illa de Buda 28,22
DE–Illa de Buda 54,47
DE–Illa de Buda 97,10
DE–Arrossars Canal Vell 6,01
DE–Arrossars de la Llanada 48,55
DE–L’Encanyissada 266,14
DE–Punta de la Banya 0,00
AV–Arrossars de Sueca 287,60
EF–Embassament de Llevant 163,04
EF–Reserva Natural del Fondo 123,63
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xifra es redueix fins a la meitat. Amb les
dècades que fa que hi ha intensa activitat
cinegètica al Delta, no són, per tant, sorpre-
nents les xifres de concentració que s’han
descrit en els sediments de determinades
zones.

Elevada presència d’ocells, alta concen-
tració de perdigons en els sediments i baixa
disponibilitat de pedretes, són els principals
factors predisposants per tenir xifres molt
elevades de prevalença d’ingestió de
perdigons de plom en les aus aquàtiques
(Mateo & Guitart, 1995; Guitart & Mateo,
1996). I això és el que passa en els aigua-
molls dels Països Catalans que han estat
analitzats en els darrers anys (taula 2). Tot i
això, no totes les espècies d’ocells aquàtics
són igualment vulnerables a la presència de
perdigons al sediment. El factor principal
que determina aquesta vulnerabilitat és el
tipus de dieta i la forma d’alimentació. Així,
per exemple, les espècies més afectades pel
plumbisme al delta de l’Ebre són l’ànec

cuallarg (Anas acuta) i el morell cap-roig
(Aythya ferina), dels quals s’ha vist que al
voltant d’un 70 % o més dels animals estan
intoxicats (Mateo et al., 1997b, 1998a). Es
tracta de dues espècies que mengen gran
quantitat de gra, la primera de superfície i
la segona capbussaire, que necessiten inge-
rir forçosament gastròlits per poder pair el
seu aliment. Altres espècies, com l’ànec coll-
verd (Anas platyrhynchos), l’ànec cullerot
(Anas clypeata), el xibec (Netta rufina) o el
xarxet (Anas crecca) tenen dietes més
variades i presenten nivells de prevalença de
la presència de perdigons de plom al pedrer
entre el 20 % i el 30 %. Els nivells de preva-
lença són baixos en ànecs com el griset (Anas
strepera) o el xiulaire (Anas penelope) i en
la fotja (Fulica atra), que basen la seva die-
ta en fulles o tiges de plantes, per als quals
resulta més efectiva un tipus de gres granat
petit d’un diàmetre força inferior al que tenen
els perdigons, la qual cosa comporta valors
de prevalença d’ingestió d’aquests gairebé

sempre inferiors al 10 % (Mateo et al., 1997b,
1998a).

Aquests valors de prevalença són d’una
magnitud esfereïdora, i de nou només com-
parables als trobats en algunes zones
humides de la mediterrània (Mateo &
Guitart, 1995). Si la malaltia del plum-
bisme rep el descriptiu nom de malaltia
invisible, és pel fet que freqüentment passa
desapercebuda, ja que els animals van
morint en els aiguamolls poc a poc i moltes
vegades amagats en la vegetació per por
de ser víctimes d’un depredador (Mateo &
Guitart, 1997). Els cadàvers, a més, desa-
pareixen amb rapidesa d’aquests llocs per
l’acció dels més diversos carronyers (Pain,
1991c). No obstant això, encara que molt
inhabituals, s’han descrit casos de morts
massives i concentrades en el temps per
plumbisme en què els cadàvers d’ocells
s’han anat amuntegant sense donar temps
als seus mecanismes normals de desaparició
per actuar. Per exemple, això ha passat tres

cops a nivell mundial en flamencs (Phoeni-
copterus ruber) en els darrers anys. Doncs
bé, per donar idea de la importància del
plumbisme a la península Ibèrica, direm que
la primera d’aquestes catàstrofes es va
produir al Yucatán, a Mèxic (Schmitz et al.,
1990), però la segona ja va ser a Doñana
(Ramo et al., 1992) i la tercera al Fondo
(Mateo et al., 1997a). Al Fondo, a més,
s’han anat observant nous episodis de
mortalitat massiva de flamencs en els
hiverns dels darrers anys de manera conti-
nuada (Anònim, 1998).

Conseqüències sobre les poblacions

d’aus i la seva conservació

No és fàcil determinar l’efecte real que
poden tenir aquests nivells de prevalença de
la ingestió de perdigons de plom trobats en
ocells de les zones humides dels Països

FIGURA 2. Densitat de perdigons a diferents fondàries
en els sediments de dues zones del delta de l’Ebre
(modificat a partir de Mateo et al., 1997c).

Depth distribution of lead shot pellets in the sediment
of two zones of the Ebro delta (taken and modified
from Mateo et al., 1997c).

TAULA 2. Prevalença de la ingestió de perdigons de plom (en percentatge) (entre parèntesi, nombre d’exemplars
analitzats) en diferents espècies d’ocells aquàtics capturats al delta de l’Ebre (DE, anys 1977 a 1995), Albufera
de València (AV, 1986-1993) i el Fondo (EF, 1986-1993).

Percentage of waterfowl of several species shot at the Ebro delta (DE, 1977-1995), the Albufera de València (AV,
1986-1993) and el Fondo (EF, 1986-1993) which contained lead pellets in the gizzard. Sample size given in brackets.

Espècie DE AV EF

Anas acuta (ànec cuallarg) 70,8 (24) — —
Anas clypeata (ànec cullerot) 28,1 (32) 30,8 (26) 35,3 (17)
Anas crecca (xarxet) 28,6 (28) 33,3 (3) —
Anas penelope (ànec xiulaire) 5,3 (19) 0,0 (2) —
Anas platyrhynchos (coll verd) 27,2 (44) 34,6 (26) —
Anas querquedula (xarrasclet) 0,0 (2) — —
Anas strepera (ànec griset) 8,7 (23) 50,0 (2) —
Aythya ferina (ànec cap-roig) 69,2 (26) 100,0 (4) 83,3 (12)
Aythya fuligula (ànec de plomall) 80,0 (5) — —
Fulica atra (fotja) 3,6 (28) 0,0 (3) 0,0 (3)
Gallinago gallinago (becadell) 0,0 (2) 0,0 (30) —
Netta rufina (ànec bec vermell) 20,0 (20) 17,7 (17) 28,6 (7)
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Catalans sobre el conjunt de la població
d’aus aquàtiques. Al delta de l’Ebre s’ha
estimat que durant els cinc mesos d’hiverna-
da podrien estar morint aproximadament uns
16.500 exemplars (Mateo et al., 1997b) so-
bre una població censada al gener propera
als 60.000 (Martínez Vilalta et al., 1989).
En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que
aquestes xifres estan basades en els valors
de prevalença mitjans trobats durant la tem-
porada de caça i només per al grup d’espè-
cies cinegètiques analitzades, i per tant, en
estendre-ho a la resta de l’any i per a la resta
d’espècies aquàtiques les xifres poden ser
més altes. Si a més s’hi inclouen l’Albufera
i el Fondo, junt amb d’altres llocs en que es
practica la caça d’aquàtiques encara que si-
gui de manera esporàdica, no sembla agosarat
estimar que el nombre d’ocells aquàtics
morts als Països Catalans per culpa del plom
es mou entorn dels 40.000.

El més preocupant, però, no és la magni-
tud de la xifra com a tal, sinó com aquesta
mortalitat es distribueix entre les diverses
espècies. S’ha dit en diverses ocasions que
el caçador és selectiu amb les espècies so-
bre les quals dispara, però els perdigons que
abandona en el medi palustre no ho són. Si
un caçador només dispara sobre espècies
cinegètiques, que en general consten de
poblacions més o menys grans i estables, els
perdigons abandonats tant poden ser ingerits
per una espècie cinegètica com per una espè-
cie amenaçada o estrictament protegida per
la llei. Els casos denunciats en l’any 1998
al Fondo (Anònim, 1998) entre flamencs i
ànecs capblancs (Oxyura leucocephala) en
són, en aquest sentit, uns bons exemples.

Per a determinades espècies molt suscep-
tibles a la ingestió de plom, com són els ànecs
capbussadors o algunes espècies granívores,
sembla que es nota l’efecte sobre les
poblacions. Per exemple, un marcat descens
poblacional s’està donant des de fa anys en

el morell cap-roig i l’ànec cuallarg (Rose,
1995). Tot i que les causes d’aquest descens
poden ser múltiples i diverses, el fet que
sigui més evident en les poblacions d’ànecs
que hivernen a la conca mediterrània, on les
concentracions de perdigons de plom als
sediments i a les llacunes són molt elevades,
que no pas a la resta, posa en evidència una
possible relació entre el plumbisme i la
regressió d’aquestes poblacions. Tenint en
compte les elevadíssimes xifres de pre-
valença d’ingestió de perdigons de plom
detectades a les zones humides de la Medi-
terrània occidental, el paper que en això pot
estar jugant el saturnisme (Mateo et al.,
1997b) no pot passar desapercebut.

De totes maneres, a part dels efectes
directament letals per l’acció tòxica del
mateix plom, aquest metall pesant pot estar
produint efectes sobre les poblacions d’una
manera més subtil, encara que més difícil
d’avaluar en la seva importància en condi-
cions de camp. Cal dir, en aquest sentit, que
un sol perdigó no sempre provoca la mort
d’un ocell com un ànec (Bellrose, 1959),
però sí que pot tenir conseqüències negati-
ves sobre la seva capacitat reproductora i
de retruc sobre la població. Així, el plom,
s’ha vist que pot afectar la condició corporal
(Hohman et al., 1990; Mateo et al., 1997b),
i en animals més prims i menys forts l’èxit
reproductiu es pot veure condicionat; i
també que pot provocar canvis de comporta-
ment (Burguer & Gochfeld, 1995), que po-
den igualment repercutir negativament en
la viabilitat dels pollets d’una niuada.

El futur passa per utilitzar mate-

rials no tòxics

La problemàtica evidenciada en les zones
humides dels Països Catalans no és, com ha

quedat clar, exclusiva d’aquesta zona. Amb
una magnitud d’impacte més o menys acu-
sada, el problema es pot considerar certa-
ment com a global. Per tant, requereix una
solució que també sigui global. De totes
maneres, això requereix temps, i davant la
urgència del tema i la diferent sensibilitat
de cada país o regió, alguns ja han posat en
marxa diverses mesures. Pel que fa a les
rutes migratòries del paleàrtic, països com
Finlàndia, Noruega, Suècia, Dinamarca,
Holanda, Bèlgica, Suïssa o la Gran Breta-
nya, bé de manera voluntària o bé amb l’ajut
i suport de lleis, han limitat, restringit o
prohibit l’ús de plom com a mínim en activi-
tats cinegètiques que es porten a terme en
zones humides (Kuivenhoven et al., 1997;
Scheuhammer & Norris, 1996; Thomas,
1997a; Thomas & Owen, 1996). La propera
entrada en vigor d’un acord (l’AEWA)
desenvolupat sota el conveni de Bonn i que
ha estat signat per nombrosos països
d’Àfrica, Europa i Àsia, es suposa que en
un futur immediat farà extensiva aquesta
mesura de protecció de zones humides a
pràcticament la totalitat de la ruta migratòria
del paleàrtic (Kuivenhoven et al., 1997).

Per a les pràctiques cinegètiques es
comercialitza en l’actualitat cartutxeria amb
perdigons d’acer (de fet, són gairebé de fe-
rro), d’estany, de bismut, de tungstè, de mo-
libdè, de zinc i de barreges o aliatges entre
ells o amb polímers plàstics biodegradables
(Kuivenhoven et al., 1997; Scheuhammer
& Norris, 1996). Potser amb l’excepció dels
perdigons d’acer, cap alternativa és ecològi-
cament perfecta, el zinc, per exemple, pre-
senta certs problemes de toxicitat (Kui-
venhoven et al., 1997), però qualsevol és
sempre millor que el tradicional perdigó fet
de plom.

Però hi ha un punt final que caldria re-
marcar. L’ús del plom, pel risc sanitari i
ecològic que presenta, s’ha anat restringint

o prohibint en nombroses de les seves
aplicacions tradicionals que han demostrat
ser problemàtiques (Schwartz, 1994; Silber-
geld, 1997), com els medicaments d’ús tòpic,
la fabricació de joguines, les canonades de
conducció d’aigua potable, els pesticides,
les pintures, els combustibles com la gaso-
lina, les soldadures per a llaunes de conser-
va, els vernissos per a ceràmica, el cristall,
els embolcalls per a taps d’ampolles de vi
o els acumuladors elèctrics i, darrerament,
els perdigons i els pesos de pesca esportiva
emprats en o a prop de cursos fluvials i
zones humides. No obstant això, els perills
de la dispersió de petits objectes de plom
en pràctiques esportives no es centra
únicament en aquestes zones on hi ha aigua
(Thomas, 1997b; Mateo et al., 1998b).

El cas de l’Estat espanyol és en aquest
sentit paradigmàtic: de les gairebé 5.000
tones de plom abandonades any rere any per
tiradors i pescadors, només una petitíssima
proporció és abocada a les zones humides
(Guitart & Mateo, 1996). La major part es
diposita en medis terrestres, com ara camps
de conreu, boscos, prats i pastures. L’impacte
del plom en les zones humides és molt més
acusat, molt més immediat i més fàcilment
evidenciable que en medis terrestres i, en el
cas dels Països Catalans, és evident que
requereixen especial i urgent protecció per
la seva estratègica posició geogràfica. Però
si s’admet que el plom és tòxic, ho hem de
fer amb totes les conseqüències. O de veritat
algú espera que un perdigó de plom abando-
nat en un ecosistema terrestre serà per sempre
més ecotoxicològicament inert?
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