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Presentació
La Gaseta del Crebalòs vol ser una ferramenta de
difusió del projecte de reintroducció del trencalòs
(localment conegut com a crebalòs) en el Maestrat, projecte que s’inicia aquest any amb l’arribada de l’espècie al Parc Natural de la Tinença de
Benifassà.
El projecte, liderat por la Generalitat Valenciana
en col·laboració amb el Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Catalunya y la Vulture Conservation
Foundation (VCF), es va forjar entre 2015 i 2017
per tal de retornar l’espècie a un espai en el què
gir
probablement a causa de la persecució i el verí.
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La benvinguda
Alòs i Amic, dos joves exemplars de crebalòs nascuts al Centre
de cria de Guadalentín
(Cazorla, Junta de Andalucía), van arribar al
Centre de Recuperació
de Fauna del Forn del
Vidre (La Pobla de
Benifassà) el propassat
29 de maig, cedits per
la VCF.
Una volta revisats per veterinaris i dotats d’emissors satel·litaris, el 30 de maig van ser presentats a la població local en Bel (pedania de Rossell) per la Vicepresidenta del Consell (Mónica
Oltra) i la Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
(Elena Cebrián).

Després de la presentació, els dos exemplars (batejats pels escolars de la Pobla i de Rossell) van
matarlos al seu nou entorn, sempre sota contínua
vigilància.
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Els polls creixen
En aquest període hem
estat testimonis dels
seus canvis, progressos
i relacions. En aquestes
setmanes han anat perdent el plomissol, se’ls
ha començat a dibuixar
l’antifaç de la cara i
els ha anat apareixent
la petita barbeta per
baix del bec. Han anat
guanyant destresa en
els seus desplaçaments,
maldestres al principi,
i els seus aleteigs han
anat augmentant en
nombre i freqüència.
Des del principi han conviscut amb una lleugera
dominància d’Amic sobre Alòs, gens cruenta, que
permetia que tots dos dormiren junts en el mateix niu i que les seues discrepàncies no passaren
d’un lleu toc de becs. El día 7 de juny van rebre al
visita d’uns 20 voltors disposats a arrabassar-los
el menjar, visita en la que els dos joves es van
defensar bé.
També els hem vist banyar-se i començar a manipular potes d’ovelles, un dels menjars preferits
pels adults, per veure com podien ingerir-les.
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Les ales de la Tinença ja solquen el cel
El dia 27 de juny, Alòs (el més gran dels polls),
després de 28 dies en el hacking i amb 123 dies
de vida, ha iniciat els primers vols. En els voltants es retrobarà amb els territoris dels seus
avantpassats, el Morral del Crebalòs, la Cova
de l’Aire, el Fitó, esperem que encara els hajam
deixat aptes per a que s’hi senta còmode en ells.

Per què estem amb el Crebalòs?
La participació de Red Eléctrica de España en la reintroducció del Crebalós sorgeix
del nostre compromís més
ferm amb la conservació de la biodiversitat en
la Comunitat Valenciana. El retorn d’aquesta au
emblemàtica, que sense dubte atraurà a especialistes i profans, serà motor de posada en escena

d’aquestes meravelloses terres.
L’aposta per la sostenibilitat i
la generació de valor compartit
amb el territori ens han mogut
a aportar el nostre granet d’arena a aquest gran
projecte. Benvingut Crebalós, volem acompanyar-te en l’aventura de tornada a casa, de tornada
a la Tinença.
Maite Vela Molina.
Delegada Red Eléctrica de España en València.

