OBSERVACIÓ D’UN VOLTOR NEGRE
(AEGYPIUS MONACHUS)

A LA GARROTXA

Fran Trabalon (text i fotografies)

13 de maig de 2012

Sortida dissabte 5 de maig

de 2012

En vol pels paratges del
Comanegra

En aquesta imatge podeu apreciar algunes de les grans
cobertores del ala, amb albinisme parcial.

Foragitat per una cornella

Grup d'ocells
A la nostra web trobaràs
més informació sobre el
grup: sortides, notícies i
esdeveniments.
També ens pots seguir a
facebook.com/ichngarrotxa

El passat 5 de maig, en el
marc
d’una
sortida
ornitològica organitzada per
la DG-ICHN, als paratges del
Comanegra i Pic de les
Bruixes (EIN Alta Garrotxa)
varem tenir l’oportunitat de
veure un exemplar de voltor
negre (Aegypius monachus).
Aquesta espècie, catalogada
com a “proper a l’amenaça”,
pels criteris de conservació
de la UICN, manté una
presència ocasional, molt
rara, a Catalunya.
En la primera de les
observacions,
donada
la
gran distància en què es
trobava,
varem
observar
unes taques pàl•lides al ala,
que ens va semblar una

marca alar, típica de les que
es posen al projecte de
reintroducció a la muntanya
d’Alinyà (Alt Urgell), en un
projecte que va començar el
2007. Però una mitja més
tard, aquest voltor, que es
trobava en companyia d’una
cinquantena
de
voltors
comuns (Gyps fulvus) vam
poder observar el exemplar
de molt més a la vora,
rebel•lant
l’absència
d’anelles o de transmissors
de ràdio, cosa que exclou
també qualsevol exemplar
als
projectes
de
reintroducció
del
parc
nacional
de
Cévennes
(Provence), projecte que va
començar el 1992.
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Consultant les imatges amb en Marc
Gálvez (tècnic del projecte de reintroducció
a la muntanya d’Alinyà), ens va descartar
que les taques clares que s’observen a les
grans cobertores del ala, es tractessin de
cap marca, sinó que es tractava d’un
albinisme parcial, fenomen que es sol
produir amb certa freqüència. També ens va
assenyalar que al llarg de la primavera,
alguns exemplars provinents de la població
ibèrica, segueixen els voltors comuns que
han passat l’hivern allà, i que es dirigeixen
cap als Pirineus.

Amb una envergadura alar de entre 2’5 a
3 metres, el voltor negre és el més poderós i
major voltor de la regió Paleàrtica. El seu
comportament i biologia difereixen dels
voltors comuns en diferents aspectes, solen
ser solitaris i crien en arbres, en comptes de
cingleres. Aquest voltor, a Europa, tan sols
es troba al centre i oest de la Península
Ibèrica (d’allà on probablement procedeix
aquest exemplar, de quart any/calendari), i
a Grècia-Turquia.
Volem agrair a en Marc Gálvez la
informació tramesa, i per aclarir-nos molts
dubtes sobre aquesta observació.

Exemplar de quart any de calendari (Queralbs, Ripollès, 20/7/2010) amb marques
alars i transmissor de satèl•lit a
l’esquena, provinent del projecte de
reintroducció a la muntanya d’Alinyà,
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