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Aquest gran rapinyaire torna a volar per les nostres contrades, sobretot a la Muntanya d’Alinyà, 
després que s’arribés a extingir cap a final del segle XIX

Les guies d’ocells del nostre continent 
ens mostren al començament del grup 
dels rapinyaires quatre espècies de grans 
aus, els voltors. Totes quatre tenen carac-
terístiques ben especials que les fan inte-
ressants als ulls dels ornitòlegs, però si 
n’hagués de triar una per la seva raresa 
i grandària, aquesta seria el voltor negre 
(Aegypius monachus). 

Algú havia d’ostentar la primera 
posició: el voltor negre és l’ocell de més 
envergadura que vola pel cel d’aquesta 
part de món. Dins del grup dels rapi-
nyaires, tant els diürns com els noc-
turns, les femelles són més grosses que 
els mascles. Haver de dejunar per manca 
de preses o haver de fer front a intrusos, 
tot en plena criança, demana corpulèn-
cia. Com que la majoria d’espècies s’en-
carreguen de la cura de la descendèn-
cia, és a dir de covar els ous i atendre els 
pollets, les femelles són més grosses que 
les seves parelles masculines. El paper 
dels mascles esvelts és patrullar pel ter-
ritori i portar menjar al niu per a tots. 
El voltor negre no és pas una excepció a 
aquesta norma, i és així que hi ha feme-
lles que s’atansen molt i molt a la bar-
rera espectacular dels 3 metres de punta 
d’ala a punta d’ala. Aquesta marca fa 
del nostre voltor l’ocell de més gran 
envergadura de l’avifauna continental, 
i el situa a les primeres posicions del 
rànquing mundial.

L’amplada alar del voltor negre li 
serveix per actuar com ho fan els ocells 
del seu grup: voltar i voltar amb les 
ales esteses sense gastar gaire energia. 
D’aquesta manera pot fer grans des-

plaçaments amb ben poca despesa. El 
seu aspecte quan remunta el vol és més 
rectangular que el del voltor comú, com 
si fos una porta, em deia una vegada un 
expert en l’espècie. Una porta ben negra, 
perquè el nom fa justícia a la seva colo-
ració general. El voltor negre és negre 
de dalt a baix, de sobre i de sota. Només 
el cap és blanc amb l’edat i, com més 
vell, més pelat. Els joves hi tenen una 
mena de borra negra. Amb els anys els 
va caient i el color fosc queda només a 
la gola i en un antifaç als ulls. Les vores 
de la mena d’abric de plomes que llu-
eixen al coll i al pit també es van acla-
rint. A terra, plantats, els voltors negres 
tenen un aire entre vampiresc i aristo-
cràtic. Abans d’aterrar aixequen la cua, 
fet que els distingeix fàcilment del seu 
cosí, el voltor comú, que penja les potes 
com aquell que treu el tren d’aterratge.

Equip carnús. L’aprofitament de les 
despulles dels animals que es moren a 
la muntanya pot semblar que demani 
poca especialització. Però no és pas així. 

La manera com s’or-
ganitzen les diferents 
espècies d’ocells car-

ronyaires quan troben 
un carnús, i el 

tall que se 

n’emporta cadascuna, indica que tot-
hom sap molt bé quin és el seu paper. 
El voltor comú troba les corpentes, les 
obre i se’n menja la carn i les vísceres. 
L’aufrany espigola una mica d’aquí i una 
mica d’allà, mirant de rampinyar trossos 
de parts toves. El voltor negre és més 
de tendrums i peces petites. Però no fa 
lleig a la carn i no dubta a plantar cara 
als comuns, però la seva especialitat és 
rostar potes, costelles, fèmurs... El tren-
calòs passa al final i s’enduu els ossos de 
més bon empassar. 

A l’hora de fer niu, en canvi, el voltor 
negre es desmarca dels seus companys 
de grup. Si el voltor comú, el trencalòs 
i l’aufrany nien als esbalçaders de roca, 
el voltor negre ho fa als arbres. Cons-
trueix uns nius que amb els anys esde-
venen autèntiques plataformes monu-
mentals, a base de posar-hi branques i 
més branques. No li serveix el primer 
arbre que troba, és clar; necessita bones 
capçades i una certa alçària per bastir la 
llar on any rere any tira endavant la seva 
migrada descendència.

Del front meridional. A Europa, l’àrea 
geogràfica on es pot contemplar aquesta 
meravellosa espècie es va anar encon-
gint al llarg del segle XX. Tanta va ser la 
seva reculada que actualment només es 
reprodueix a uns pocs països del sud del 
continent. Entre tots amb prou feines 
arriben a les 2.000 parelles, comptant-hi 
els voltors negres d’estats com Turquia, 
que té un peu a cada continent. Espa-
nya és on n’hi ha més i el que en té la 
població més important. La tendència 

El voltor negre

En ser una espècie en procés de recuperació, 
molts voltors negres són anellats i equipats 

amb emissors per tal de seguir-ne els moviments. 
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quan són a terra, les diferències d’aspecte entre el voltor negre –esquerra– i el voltor comú 
–dreta– són ben evidents. Al detall, l’autor de l’article ajudant al marcatge dels darrers 
voltors negres alliberats a la Muntanya d’Alinyà.

negativa general es va accentuar al tom-
bant del segle XX, però d’aleshores ençà 
sembla que als països de la Mediterrà-
nia occidental la situació millora, als del 
mig del Mare nostrum es manté si fa no 
fa i als de la riba oriental encara s’espat-
lla. A Catalunya, els nostres avantpas-
sats el van perseguir tant i li van alterar 
tant l’hàbitat que es va arribar a extingir 
cap a final del segle XIX. Les darreres 
localitzacions de què es té notícia eren 
a la Garrotxa. Però en un altre lloc dels 
Països Catalans s’hi va mantenir, i de 
manera ben especial: a les illes Balears.

L’any 2007, algunes ONG, el govern 
català i una fundació privada van ende-
gar el projecte de reintroducció del vol-
tor negre a Catalunya, amb l’objectiu de 
restablir aquesta magnífica peça ornito-
lògica a la nostra fauna, i de retruc enlla-
çar la població del centre de la penín-
sula Ibèrica amb la de França, que això 
sempre va bé per garantir la variabilitat 
genètica. Des de llavors, els llocs on fins 

ara s’han anat alliberant voltors negres 
són: la Reserva Nacional de Caça del 
Boumort –Pallars Jussà–, i la Muntanya 
d’Alinyà –Alt Urgell–.

Terra de voltors. El projecte de rein-
troducció ja comença a donar fruits: des 
del 2010 al Boumort s’ha establert una 
primera colònia que enguany ha comp-
tat amb dotze parelles –deu de repro-
ductores– i el naixement de sis pollets. 
La nova població catalana de voltors 

negres és ara, doncs, d’una trentena 
llarga d’individus. A la Muntanya d’Ali-
nyà encara no hi cria, però s’hi veu molt 
sovint. En aquest espai de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera s’han aclimatat i 
alliberat diversos voltors negres al llarg 
dels últims anys. Cada setmana s’hi fa 
un parell d’aportacions de menjar a sen-
gles punts d’alimentació suplementària 
per tal que els voltors, especialment els 
negres, els trencalossos i els aufranys de 
la zona trobin menjar amb més facilitat.

Des del punt de vista social, s’hi fan 
activitats setmanalment per donar a conèi-
xer la importància ecològica d’aquestes 
espècies, i per a admirar-les en directe 
i absoluta llibertat. Gràcies als equipa-
ments i materials de què disposa –una 
petita exposició permanent, una agro-
botiga, miradors, telescopis i aguait foto-
gràfic– i a la tasca de difusió constant, 
la Muntanya d’Alinyà s’ha convertit en 
el millor lloc del país, i molt més enllà, 
per gaudir d’aquestes magnífiques aus 


