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Per còneixer la situació de la raça Albera a 
les regions de l’Alt Empordà i el Vallespir, 'ha 
elaborat un estudi zoomètric de la randària i 
morfologia de la població de vaques Albera 
a la banda francesa, i un altre estudi per a 
estimar la variabilitat genètica de les 
poblacions Albera de Catalunya i de França, 
per analitzar la seva estructura genètica i 
avaluar les relacions amb altres races 
bovines.

Donat el cens limitat de les poblacions bovines 
Albera de tots dos costats de la frontera i la 
similitud genètica i la feble estructuració que 
presenten, es proposa una gestió genètica 
conjunta i l’impuls a un programa de 
conservació de la raça compartit entre 
Catalunya i el Vallespir francès.

ABC OD

A Alçada a la creu
B Alçada al dors (centre)
C Alçada a la gropa
D Alçada a l'isquió
O Profunditat del tòrax

E Longitud creu-isquiàtica
F Longitud escàpol-isquiàtica
G Longitud de la gropa

H Perímetre toràcic
I Perímetre de la canya

P Longitud del cap
Q Amplada del cap

Descripció gràfica de les mesures zoomètriques registrades

Els resultats zoomètricos indiquen que la vaca Albera 
del Vallespir és una mica més alta i més curta que 
la vaca Albera de Catalunya. No obstant això, 
existeix una alta semblança entre totes dues 
poblacions, si bé l'aptitud càrnica de l’Albera 
del Vallespir seria superior tenint en comp-
te els índexs pelvians.

L’estudi genètic mostra que les distàncies 
genètiques (FST) entre les poblacions 
Albera de tots dos territoris són molt 
petites. 

En general existeix una feble estructuració 
de les poblacions, el que suposa el mestis-
satge entre les poblacions catalana i francesa 
i també amb altres races no identificades en 
aquestes anàlisis.

La raça Albera és una població bovina semi-salvatge que habita a l'extrem est dels 
Pirineus. Històricament la població s'ha distribuït entre les regions de l'Alt Empordà 
i el Vallespir, només separades per la frontera administrativa. 
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