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Negre lluent. Hi ha estudiosos que cre-

uen que el color lluent de corbs, corne-
lles i garses ajuda als voltors a trobar els

camussos. Aquestes espdcies de cdrvids

viuen i volen a prop del terra, i sovint
rroben les carronyes abans que ning6.

El seu bec no 6s prou fort per esquinEar

la pell de la corpenta morta, perd amb

l'ewerament al voltant de la peEa el seu

plomatge brillant llanEa senyals llumi-
nosos. Els voltors, que patrullen molts

metres m6s amunt, veuen aquelles gus-

pires de feliciat i s'afanyen a ajunmr-se a

la festa. Ells si que tenen una eina de tall

per escorxar el cuir. Cadascf fa la seva

feina, i tothom,.voltors i corbs, acaba

tastant un tros de carn o de tendrum.
Es un treball cooperatiu moltjerarquit-
zat. Baralles, intimidacions i corredisses

s6n a l'ordre del dia. Per aixd, tot i ser

un mestre aeri i malgrat el seuvolum, el

voltor camina amb certa agilitat.

Poblaci6 en expansi6. Al comenEa-

ment dBiem que fa ddcades hi havia

pocs voltors a casa nostra. Persecuci6,

verins, trets i inconscidncia n'havien

delmat la poblaciS. Als anys vuitanta es

va regular la prictica de l'escalada a les

parets de cria i sobretot es va disposar

alimentacio suplemendria en canyets.

Primer a la serra del Boumort i m6s en-
davant a d'altres indrets. Aquesta me-
sura fou cabdal per a la recuperaci6 del

voltor al nostre pais. Actualment, l'Alt
Urgell 6s la segona comarca catalana

amb m6s parelles reproductores, dar-

rera del PallarsJuss). IJaugment i l'ex-
pansi6 del voltor comri ha comporat,

Les marques alars arnh codis de colors, n*meros
i lNetres permet identificar individus,fer-*e el

seguinnent i *shrinar pautes de comportamen*.

El voltor comu
Voltant i uoltant pel cel, repassa el terreny: cada uora de cami, cada prat, cada turtera, qualseuol

lloc pot ser bo per trobar-hi les

Si tenim uns quants anys i recordem les

excursions pel Pirineu dels anys seixanta

i setanta del segle )O( segurament als

nostres records faunistics no hi hauri
l'espdcie d'aquest arricle. En aquella
dpoca, el cel pirinenc estava m6s buit
que ara. No sols perquE el travessaven

menys avions, sin6perqr* les poblaciom
d'ocells rapinyaires estaven, si no totes,

la gran majoria, d seu pi{or moment
dels fltims temps. LJna de les espBcies

que estava al m(nim de la viabilitat era

el voltor corrld (Gypsfulrus).

Aquest 6s un dels nostres grans

ocells. A Catalunya nom6s tenim 4 es-

pdcies de rapinyaires que superin els 2

metres d'envergadura, i el voltor comf
n'6s una. Les altres s6n el voltor negre,

el trencalds i l')liga daurada. Com passa

sovintentre els rapinyaires, les femelles

s6n m6s grans que els mascles, i n'hi ha

que arriben a fer 2,80 metres de puna a

punta d'ala. D'alEada ampoc no es que-

den curtes, amb poc m6s d'1 metre.

Vist de prop, la seva fesomia 6s

inconfusible. En destaca so-

bretot el llarg coll recobert de

plomes blanques molt petites

que fan que sembli pelat. A
la base, una mena de collaret
blanc embelleix el posat fe-
rotge del voltor. ks ales s6n

molt grans, amples i llargues.

Ia cua, en canvi, molt curta.

El bec el t6 grubcut, pode-
r6s, amb la forma t(pica del

grup d'ocells a qud pertany.

ks urpes, en canvi, tot i ser

grosses, no tenen les ungles

restes d'un animal per alimentar-se

especialment desenvolupades ni tam-
poc la forEa de les iligues, que les em-

pren per agafrr presa viva o per matar.

S6n unes pot€s i dits m6s aviat d'ocell
caminador, que peon4 com de perdiu
hiperrdfica- Aixd amb6 esti relacionat

amb els hibits alimenaris, com de se-

guida erylicarem. Llegiu, llegiu.

Seguramenttothom sap que elvoltor
menja carronya. El seu ninxol ecoldgic

6s fer net amb les despulles d'animals
salvatges i domBstics que moren a la
natura. Des de porcs fers fins a vaques

i eugues, passant per cabirols, c6rvols,

isards i ovelles. Com m6s gran sigui la

pega, m6s voltors podran menjar-ne al-
hora. Perd qui sap on hi haur) les restes

d'un escamot d'ovelles mortes pel llamp?

Aquesta mena d'aliment 6s de distribu-
ci6 atzarosa, perd si se'n troba s'omple
l'est6mac per unes quantes jomades.

Per aixd, patrullar amb els companys de

coldnia 6s molt m6s eficient que no pas

fer-ho sol com un mussol. Els voltors,
quan surten a 'voltar', esableixen una

connexi6 visual entre ells. El grup
s'escampa per I'ocei celestial i
cada individu va mirant i mirant
el terreny a la recerca d'alguna
peEa estesa a terra, immdbil.

Quan es troba alguna cosa aixi,

l'individu afortunat comenEa

a perdre alEada amb les potes

penjant. f,s el senyal. El seu

ve( tamb6 ho far) i aixi
anir) corrent la not(cia.

En pocs minuts totl'estol
sabri que s'ha trobat teca

i on s'ha d'anar.
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--rrd. un tet rernarcable i conflictitt: er-r

. -1ilr5 v{ )ltors ''ltr d,'tpcrrar un instint

.,;,rdc.r quc s'ha traduit en atacs a bes-

. .r domdstic acabat dc n6ixer. parint o

..,'blit. S'ha arribat aqui despr6s d'un
:- i-r augrnent dc la poblacici de voltors i

-. 1a prohibici6, ara fa uns anys, dc dei-

-,,r animals morts a la muntanya com

- -'or-rseqttdncia dc 1a crisi de 1es vaques

,qcs. l)e sobte, ens vam trobar amb

.:rr nombrosa poblaci6 de voltors fa-

:'-rlencs. ALrd va activar en alguns in-
r:,.-idus un colnportament de caqa ac-
.': dcscrit en voltors d'altres parts dci
:.in. pcrd no aqui. Aquest escamot dc

Itors 'caEadors'-o assassins segotrs el

- nr d'afectaci5 i de niala llct gcnerada-
. :ra rnogut per tot el Pirincu catali els

. :irtt' anys. i els :cu: atacs .i vlqttcs i

. .:ue* s'lran documentrt rrrrr micl per-

: :lrrelr. La Gencralitat ha compensat

a1s ramaders aii:ctats. l)e vegades arnb

poca diligdncia i a voltes havent d'csca-

tir e1s tripijocs d'alguns cspavilats. Lai-
xecarnerlt d'aquclla prohibiciti set.nbl:r

que ha fet torn:rr 1'aigr-ra a1 riu: cls vol-
tors tornen a anar tips i la seva prcssi6

:.,hlr cl hr'sti,tr virr di'mintrcLr.

Sorpresa infantil. Ilccordo b6 quanvais

saber quc a C:rtalunva hi havia voltors.
Dc ncn. estava compictatrlcl]t cLln\-er1-

Eut quc de voltors nomL<s n'l'ri l'ravi:r :r

I'Atrica. Els havia r,ist :r reportatqes dc

la televisici, sernprc cnr,oltats de hienes

i llcons. M:ri de la r-ida no m'hattria
imasinat que al nostre pais tan.rbe< n'hi
hagu6s. Ho vaiq descobrir gr)cics a1

meu primcr ilibre d'ornitologia. Quan
tenia 11 o 12 anys, els meus parcs cnl
van rcgalar cl cl)ssic E/-s ocelk de les terres

catalar rcs. del pioner ornitdlcg Joaquim

Maluqr.rcr i Sostres. Anb un estil flo-
rit. tin llcnguatge cultc i unes fotos

niolt allunvades dc l'era digital, aquell

llih!.r' r a se r lJ pultJ pcr on vaig cnrrar

al m6n dcls ocel1s. E1 quc n'r6s m'atrcia

eren 1cs 1)mines de lotos eir color. Quan
vaig veure les primcrcs em vaig qucdar
de pedra. A Catalunl,a hi havia voltorsl
Despr6s, arnb c1s atrys, i'afici6 pels ocells

cs va disparar i vaig passar de veurc'ls
ais llibres a veure'ls al cc1.

El rneu frltim contacte amb l'cspE-

cie ha estat aquesta primavera, assegut

cotn,'damettt lmb botra c()mpJnyta a

1'ag"rait fbtogr)frc dcl Boumort. Aqui,
c()nt J d'Jltrc\ llt,cr. els c.rtttittucn pt,r-

tant restes d'cscoxador i de gganges que

altrament scricn un rebuig. E1s voltors
s'afarten com a lladres, i els totdglafs
disparen cmocionats rifcgpcs de raws

i jpgs a basc de b6. Pagant, csclar! irr
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