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Dificultades para la conservación del
burro catalán

El asno catalán es uno de los que corren mayor peligro en el mundo.
En este estudio, los investigadores J.P. Gutierrez, J. Marmi, F.
Goyache i J. Jordana analizaron la información del árbol genealógico
del asno catalán para valorar la diversidad genética y la estructura de
la población. Descubrieron que el asno catalán ha sufrido una
pérdida importante de diversidad genética. 

En el marc del programa de conservació, que des de l'any 1995 es porta a terme en la Raça
Asinina Catalana (RAC), vàrem analitzar la base de dades del Llibre Genealògic d'aquesta
raça. La coneixença dels paràmetres demogràfics i genealògics és de vital importància per a
qualsevol programa de conservació d'una població en perill d'extinció. Ens permet esbrinar
l'estat actual de la població en quant: a la seva consanguinitat i l'evolució de la mateixa, ja
sigui per generació o per any; al nombre efectiu de reproductors (Ne), és a dir, la quantitat
de reproductors que efectivament contribueixen amb descendents a les següents
generacions, d'extrema importància per a limitar els increments anuals de consanguinitat; al
nombre efectiu de fundadors (fe) i nombre efectiu d'ancestres (fa) que hi ha en el pedigree,
que ens aporten llums sobre la variabilitat genètica ancestral i la retenció de la mateixa en
les poblacions actuals, etc., i així poder donar les pautes i recomanacions més adients en
quant a la conservació de la variabilitat genètica. Aquests resultats complementen els
obtinguts, en la mateixa raça, l'any 1998 (Genetics, Selection, Evolution, 30: 195-201).
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L'anàlisi es realitzà sobre un total de 510 registres (període 1978-2002) mitjançant el
programa informàtic ENDOG 3.0 (Gutiérrez and Goyache, 2005), tenint en compte cinc
diferents subpoblacions de la RAC, que per un o altre motiu (geogràfic o de maneig)
manifestaven característiques particulars; aquestes foren: AFRAC, Berga, Osca, Sevilla i
Toledo.

Els resultats indicaren que la població d'Ase Català ha patit una notable pèrdua de diversitat
genètica. La variabilitat genètica total de la raça venia explicada per 93 ancestres, i tan sols
11 dels mateixos ja explicaven el 50%, i amb 24 el 70%. Quasi un 12% d'aquesta variabilitat
l'explicava un únic guarà, de nom Bergadà, de la subpoblació de Berga. La pèrdua de
variabilitat genètica ha sigut important, ja que la diversitat ancestral està escassament
representada en la població actual, com ho demostra el fet que només els genotips d'un
14% dels animals nascuts en les dècades dels 60 i 70 estiguin significativament
representats en el pedigree. La consanguinitat acumulada l'any 1998 s'havia xifrat en un 6%
en el conjunt de la població. Els nous resultats donen valors significativament més baixos,
tan sols d'un 3,36% en el total del pedigree, i d'un 4,71% en la població d'animals
actualment vius. Es detectaren diferències força importants en les diverses subpoblacions.
Així, la subpoblació de Berga, i amb molta diferència respecte a les altres, mostrà els majors
valors de consanguinitat (11,04%) en la població actual d'animals vius, seguida per Sevilla -
Yeguada Militar de Ecija- amb un 3,1%, Toledo (2,1%), AFRAC (1,1%) i Osca (0,5%).

Les tres subpoblacions no-catalanes influeixen relativament poc en els valors de variabilitat
genètica total degut, bàsicament, al seu petit tamany poblacional. Les dues subpoblacions
majoritàries: AFRAC i Berga, evidenciaren estratègies de gestió diferenciades. L'AFRAC, i
seguint la seva política de cessió i intercanvi de reproductors, apostà pel manteniment del
reservori genètic de la raça, mentre que la subpoblació de Berga orientà els aparellaments a
la recerca d'una població morfològicament homogènia i altament seleccionada, tot i els
possibles riscos derivats de l'increment de consanguinitat. L'Ase Català mostrà escassa
subestructuració poblacional (FST = 0,0083). Les subpoblacions genèticament més
semblants foren, no obstant, AFRAC i Berga, i els nuclis més divergents les tres
subpoblacions no catalanes (Osca, Sevilla i Toledo), tant entre elles mateixes -aïllament
reproductiu entre nuclis- com amb les dues catalanes, cosa perfectament lògica, si tenim en
compte que les distàncies geogràfiques entre elles són importants i que la Inseminació
Artificial, amb semen congelat de ruc, no és una pràctica gaire -gens- freqüent.
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