
El voltor  comú és parent de
les àguiles

a uns vint anys, a la comarca dels
Ports a penes sabíem què era un
voltor. Només algun pastor en

veia algun, de tant en tant, que de ben
segur venia de ben lluny a buscar men-
jar. Estos animals eren molt poc cone-
guts per la gent que, en canvi, coneixia
perfectament rapinyaires com l’àguila
reial, inconfusible per la seva majestuo-
sitat.

De fet, els nostres majors ens parla-
ven ja de l’àguila perdiguera, de l’àgui-
la fardatxera o de l’àguila serpera o mar-
cenca (que ací li diem culebrera, com
en castellà), les tres de panxa blanca i
fàcils de confondre per a un ull poc ex-
pert, però que curiosament se les identi-
ficava i diferenciava molt bé.

De tota manera, a les rapinyaires se
les solia descriure més per la seva gran-
dària i colors que per altres valoracions,
la qual cosa induïa a errors d’identifica-
ció, donada la variabilitat que moltes
d’elles tenen de coloració, depenent de
si són joves o velles, mascles o feme-
lles, juntament a la variabilitat normal
que sempre hi ha entre individus de la
mateixa espècie; a això se li havia de
sumar la dificultat en el moment d’ob-
servar-les, ja que qui s’ha parat a obser-
var aus rapinyaires sap que solen pas-
sar-nos pel damunt precisament quan
menys ho esperem i quasi sempre és vist-
i-no-vist, massa lluny, massa ràpid i
massa alt, de manera que ens solem que-
dar amb el dubte de l’espècie que era.
Encara que anem preparats amb bons
aparells òptics, a l’hora d’observar ra-
pinyaires ens solem perdre molts detalls
identificatiu de l’espècie, fins i tot de-

Els voltors
per Jacinto Cerdà Moles

penent de la lluminositat que hi hage
poden paréixer-nos de colors totalment
diferents. De fet, si mirem un àguila de
panxa blanca i tenim el sol darrere d’ella,
ens pot donar la impressió de que és un
àguila totalment negra. Potser per este
motiu en esta zona era habitual que s’uti-
litzaren criteris de grandària per fer re-
ferència a moltes d’elles, així és habitu-
al escoltar com algú deia haver vist un
esparver gros, o un esparveret, per exem-
ple. Afortunadament, el voltor comú,
que és el que ens ocupa, no té cap difi-
cultat a l’hora de la seua identificació,
com veurem més endavant.

Els nostres pares no es complicaven
la vida i solien posar un munt d’espèci-
es dins del mateix sac (metafòricament
parlant), anomenant-les erròniament es-
parvers, i afegint un adjectiu que fóra
indicatiu de com era aquell esparver,
com per exemple ballador, o colomer.
Però en realitat dins d’eixa categoria
s’incloïen, entre d’altres el falcó
(halcón), els milans (milano real i
milano negro), al moixeta (cernícalo),
o el que realment s’anomena esparver
(gavilán), el falcó mostatxut (alcotán),
o el vesper (abejero), l’aligot comú
(ratonero), les elegants arpelles (agui-
luchos lagunero, cenizo i pálido), i fins
i tot altres àguiles de menor grandària,
com l’àguila calçada.

Dins d’aquest repàs de rapinyaires, no
ens podem oblidar dels nocturns, que
també han estat sempre ben coneguts.
De fet es coneixia tot un manoll de rapi-
nyaires nocturns, en aquest cas, gràcies
al seu reclam, com el mussol (mochue-
lo), que, entre altres soroll fa una mena
de miolit, com si d’un gat es tractés, el
caro (cárabo), que fa el típic juu jujujú
dels contes, el xot (autillo), que sol viu-
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re dins dels pobles i canta fent un xiulet
que es va repetint cada vint o trenta se-
gons, l’òliba (lechuza), que fa un
trrrrrrrrrr  també inconfusible, el gran
duc o brúfol (buho real), que amb una
veu més grossa  fa un JU que va repe-
tint de tant en tant. També en el món
d'estes aus nocturnes la gent ha tendit
sempre a simplificar i, en aquest cas.
se’ls diu, encara ara, mussols, i més en-
cara quan ens en passa una volant per
davant del nas una nit qualsevol de llu-
na i ens pareixen quasi totes iguals. Fins
i tot el sempre estrany saboc (chota-
cabras), que no té res a veure amb els
rapinyaires, però és d’hàbits nocturns i
de plomatge similar als mussols, si ens
passa volant pel costat podem confon-
dre’l amb un mussol més.

El voltor és una de les aus
voladores més grosses

Sense cap dubte, una de les caracte-
rístiques que més defineixen al voltor
comú és que és un animal necròfag o
carronyaire, per això té el coll llarg i
pelat i el cap molt estret, perquè l’ha
d’introduir per petites obertures que fa
als cossos de la carronya de la qual
s’alimenta, la qual cosa li facilita nota-

es, diverses parelles ocupen un mateix
territori, i la distància entre els nius és
molt curta, de vegades de només tres o
quatre metres.

Pel que fa a la distribució, només es
troba a Europa i nord-oest d’Àfrica, fins
al Sàhara, que fa de barrera. I a Europa,
només està a la península ibèrica, on té
la major densitat, a les illes Balears, a
Cerdenya, amb una colònia que sobre-
viu gràcies a la protecció per part de
grups conservacionistes (a Sicília es van
extingir l’any 1965), a la zona dàlmata i
l’archipèlag de Kvarner de Croàcia i als
Balcans.

S’està intentant reintroduir-los en zo-
nes on ja estaven antigament i van desa-
parèixer, com als Alps i als Apenins ita-
lians, així com a França, en la majoria
dels casos gràcies a exemplars espanyols
que s’han pogut recuperar en centres
d’acollida. A Espanya, la població és
més gran a les parts altes de les valls del
Duero i de l'Ebre, a Andalusia i a
Extremadura.

Als Països Catalans, està centrada en
dues zones, els Prepirineus lleidatans
(serres del Montsec i Boumort) i els
Ports de Beseit i el Sistema Ibèric, com
la nostra comarca. També es reproduei-
xen a la Tinença, a Penyagolosa i als
Serrans. A les Balears, es coneixen ci-
tes d’alguna parella a Mallorca i a For-
mentera, però és considerat rar. Als Ports
tenim bona part de les 105 parelles que
segons la Conselleria de Medi Ambient
s’estan reproduint amb èxit a la provín-
cia de Castelló.

Malgrat el sedentarisme de l’espècie,
els joves de l’any i els individus imma-
durs o no reproductors realitzen vols
erràtics o de dispersió, la qual cosa fa
que es puguen vore voltors en qualse-

Noms

Tècnic........................Gyps fulvus
Català........................Voltor comú
Castellà.................Buitre leonado
Portuguès.............................Grifo
Italià .................................Grifone
Francès...................Vauture fauve
Alemany....................Gänsegeier
Anglès..................Griffon vulture
Euskera............................Sai-arre

Nom vulgar.................Voltor comú
Nom tècnic..................Gyps fulvus
Distribució..................Península Ibèrica, Nord del Marroc, Cerdenya, els

Alps, Croàcia i els Balcans
Pes...............................De 6 a 11 quilos
Envergadura................240 - 280 cm
Longitud .....................100 - 110 cm
Color ...........................Marró. Les plomes primàries i secundàries de les ales

i les de la cua, negres
Dimorfisme sexual......Físicament inexistent
Còpula.........................De novembre a febrer
Posta...........................Gener - febrer
Incubació....................58 dies
Polls............................Passen al niu els primers quatre mesos
Maduresa....................Formen la primera parella reproductora als 4 o 5 anys

Característiques

blement la tasca. Per poder obrir els ca-
dàvers disposa de la millor ferramenta
que podria, un enorme i fort bec, amb el
qual pot esgarrar pells molt dures.

Quan el veiem parat pareix un titot,
amb el seu cos gros, les potes curtes i
sense urpes, semblants a les que tenen
les aus de corral, el coll llarg cobert d’un
borró molt fi i amb un collaret de plo-
mes a la base de color blanc crema o
marró, depenent que siga un individu
adult o jove. De fet, el seu pes és consi-
derable i està entre els 6 i 11 Kg. Quan
vola, en canvi, es converteix en una
màquina perfecta acomodada a les con-
dicions atmosfèriques, aprofitant al mà-
xim els corrents tèrmics, per això tenen
una gran envergadura, que està al vol-
tant dels dos metres i mig i pot ser més
gran, la qual cosa la fa la segona més
gran després del voltor negre. Quan té
necessitat, en canvi, alterna els planeja-
ments amb aleteigs poderosos.

La silueta en vol del voltor és incon-
fusible, perquè s'hi destaquen unes ales
llargues, acabades en dits escampats, que
són les plomes primàries de les ales i,
en canvi, tenen una cua curta i quadra-
da, amb una coloració general del cos
de color marró crema, amb les plomes
de la cua i les de les ales, les plomes
més grans, que són les primàries, negres,
les secundàries, marró fosc. És típic tam-
bé el seu vol en cercles, remuntant els
corrents tèrmics, traçant trajectòries pre-
visibles, a diferència de les altres rapi-
nyaires, de moviments més nerviosos i
impulsius. En vol també és inconfusi-
ble pel seu llarg coll i la forma de posar
el cap, en un nivell inferior al cos.

És un animal social i sol viure en
grups; de fet, demostra el seu caràcter
social a l’hora de menjar i de fer vols de
desplaçament. També crien en colòni-



vol lloc, a més dels adults que van en
busca de menjar. De fet, no és estrany
veure voltors volant per damunt del mar.

Segurament, els voltors han estat pas-
sant sobre els nostres caps des de sem-
pre, però la seva presència a la comarca
era merament testimonial. Sigue com
sigue, un augment de densitat i la seua
consegüent expansió va fer que arriba-
ren a estes terres, i la sort va fer que fo-
ren ben acollits. Ara no n’hi ha cap po-
ble dels Ports que no tingue en un mo-
ment o altre un voltor passant per da-
munt seu. I, fins i tot, s'han instal·lat en
les nostres penyes. Allà a on hi hage una
roca d’un centenar de metres, és fàcil
que estigue ocupada pels voltors.

Quan als anys vuitanta el voltor va
començar la seua expansió i va augmen-
tar la seua presència a la comarca, algun
sabut degué assenyalar al cel dient:

- Mireu, això és un buitre.

I en buitre es va quedar, en comptes
de voltor, com es deuria d’haver dit, se-
gons recull el diccionari valencià de la
Generalitat, però ací als Ports no tots
teníem constància d’aquest nom, que ens
sonava estrany; però curiosament, l’au-
frany (alimoche), parent pròxim del
voltor, ja algun avi el coneixia amb el
nom de milopa, paraula també recollida
al diccionari valencià.

Si parlem amb un francès sobre el
voltor, hem de fer referència a la parau-
la vauture, i si ho fem amb un visitant
de parla anglesa, griffon vulture, etc. De
tota manera, per evitar confusions idio-
màtiques podem també referir-nos al
voltor comú amb el seu nom científic,
Gyps fulvus, nom utilitzat pels ornitò-
legs de tot el món, que, així, indepen-

dentment de la llengua que parle, sabrà
que ens estem referint al voltor comú.

El voltor comú no és l’úni-
ca au carronyera

El voltor comú és una de les quatre
espècies de voltors que tenim a esta part
d’Europa, i juntament amb l’aufrany,
l’única que existeix i fa niu a la comar-
ca. Les altres dos són el voltor negre del
centre-sud de la península i el trencalós
dels Pirineus (quebrantahuesos).

Totes quatre són de quatre gèneres
diferents i, com tots els rapinyaires di-
ürns, del mateix Ordre: els Falconifor-
mes. I també, les quatre són de la matei-
xa família, els Accipítrids, que compar-
teixen amb àguiles i esparvers, però no
amb els falcons, que són d’una família
diferent, els Falcònids. De fet, amb ima-
ginació i salvant les distàncies, podem
pensar en el voltor com un àguila amb
el coll llarg i pelat, però amb uns hàbits

alimentaris completament diferents. Per
cert, els rapinyaires nocturns són de l’or-
dre dels Estrigiformes, i tota la resta
d’aus que existeixen en l’actualitat es-
tan classificades en uns 24 ordres dife-
rents, dels quals destaca sobre els altres
l’ordre dels Paseriformes, que són les
aus canores, que representen el 60 % de
les aus que hi ha al món. A aquest grup
pertanyen aus de cants melodiosos, com
el rossinyol, la merla, el pitroig o
l’oroneta, però, curiosament, també aus
de cants tan desagradables com el corb.

Al món podem trobar altres voltors,
com el voltor africà, (Gyps africanus),
el voltor del Cabo (Gyps coprotheres),
molt semblant al comú, el voltor de
l’Himàlaia (Gyps himalayensis), el cara-
rarà (Polyborus plancus) o els carro-
nyaires americans, els cóndors, animals
d’uns 3 m d’envergadura alar, que tam-
bé són necròfags, si bé d’una altra famí-
lia, -els Catàrtids-, que han anat evolu-
cionant de manera anàloga als voltors
però convergint a les mateixes caracte-
rístiques: com ells, tenen el coll pelat i
tenen poca força a les urpes, però són
d’orígen filogenètic bén diferent, com
ho demostren les anàlisis de l’ADN.
Entre els còndors podem assenyalar el
dels Andes (Vultur gryphus), que
majoritàriament viu a Xile, Perú i Equa-
dor, el de Califòrnia (Gymnogyps cali-
fornianus), ja mig extingit, del qual l’any
1987 només n'hi havia un exemplar en
llibertat i 27 als zoològics i, en 1992,
gràcies a l’ajuda de l’home, la xifra va
pujar a la cinquantena; un altre còndor
és el reial, el rey de los zopilotes (Sarco-
ramphus papa), que viu a l’Amèrica tro-
pical, des de Mèxic a Paraguai i vola per
les immediacions dels boscs i menja ani-

Cóndor
dels
Andes

Classificació

Regne Animals com els invertebrats (insectes)Éssers pluricel·lulars amb digestió interna
Philum Cordats com els procordats (Amfioxus) Amb notocorda al menys en estat embrionari
Grup Craneats com la resta de vertebrats Cap ben desenvolupat
Subphilum Vertebrats com mixines i llamprees Columna vertebral de peces articulades
Superclasse Gnatostomats com els peixos Tenen mandíbula

Tetràpodes com rèptils, mamífers i amfibis Extremitats articulades amb cinc dits (quiridis)
Amniotes com rèptils i mamífers Embrió protegit amb membranes (amnios i alantoides)
Sauròpsids com els rèptils Desenvolupament de l'embrió dins d'un ou amb coberta

més o menys impermeable
Classe Aus com l'Arxhaeopteryx Cos cobert de plomes
Subclasse Neornites com els estruços No tenen cos de rèptil
Superordre Carenades com le gallines Tenen quilla a l'estern
Ordre Falconiformes com els falcons Rapinyaires diurns
Família Acipítrids com les àligues Sense denticles laterasl al bec i menys estilitzats que els

falcons
Gènere Gyps
Espècie Gyps fulvus



mals morts, i que a les costes desèrti-
ques sudamericanes s’alimenta sobretot
dels cadàvers aportats per la mar. Un
parent del còndor és el zopilote pròpia-
ment dit (Coragyps atratus), més cone-
gut com zamuro en Venezuela i iribú en
Paraguai, que es pot veure des de la costa
occidental dels Estats Units fins al Bra-
sil. Més al sud, a Xile, està el jote
(Catharista jota), tant zopilotes com jo-
tes són allà molt apreciats per l’admi-
nistració per la seua tasca de neteja. Al-
tres parents dels còndors són les aures o
gallinazos (Cathartes aura i Cathartes
burrovianus), distribuïts per l'Amèrica
Central, la costa occidental Xilena i les
illes guaneres de la costa del Perú, on
s'ha especialitzat en robar els polls de
les aus que niuen als penya-segats.

Els paleontòlegs han trobat un avant-
passat dels còndors, del Pleistocè, al qual
se li ha donat el nom de Teratornis. Era
una au extraordinàriament gran, amb una
envergadura alar de 5 m. Finalment, a
l'Àfrica n’hi ha un que s’alimenta del
fruit d’una palmera, anomenat Gypho-
hierax angolensis que no és un carro-
nyaire, cosa que demostra que no tots
els carronyers són voltors ni tots els
voltors són carronyers. Afortunadament
és molt alta la diversitat que tenim al
nostre planeta.

A més de les espècies de voltors ja
citades, hi havia a Europa un parent molt
proper del voltor comú, el Gyps meli-
tensis, ja extintgit, restes del qual s’han
trobat als Pirineus i a altres llocs
d’Europa, i també es creu que era fre-
qüent la presència del Torgos trache-
liotus, en la actualitat relegat a les saba-
nes africanes. Se sap perquè se n’han tro-
bat restes a Alemànya.

El voltor està “dissenyat”
per ser una au carronyera

Com ja hem avançat, el voltor és un
au estrictament carronyera i per això està
perfectament dissenyada per a tal come-
sa. De fet, esta ha segut la seva manera
d’adaptar-se al medi, per poder compe-
tir amb les àguiles i aprofitar una font
d’aliments diferent a estes. Com ja hem
dit, té un gros i potent bec per poder tren-
car els cuirs dels animals morts, un coll
llarg i sense plomes que facilita l’accés
a la carn més profunda i a més li és molt
més higiènic que si el tingués ple de plo-
mes. Les urpes no estan fetes per fer
pressa, no estan dissenyades per a això,
com en el cas de les àguiles i la resta de
rapinyaires, sinó que són més semblants
a les de les aus de corral, salvant les dis-
tàncies, i la seua funció és molt simple,

suportar el seu cos, i ser capaç de fugir
corrent en cas de necessitat, ja que li és
difícil emprendre el vol des de un lloc
pla i a vegades ha de marxar ràpidament
buscant una paret o un desnivell per
poder empendre el vol.

La seua tècnica per descobrir l’ali-
ment es basa en la mobilitat. Van volant
dispersant-se per l’espai fins que algun
d’ells descobreix el menjar i, aleshores,
comença a volar en cercles de manera
que la resta de voltors que el veuen re-
ben el missatge i acudeixen en massa per
afegir-se al festí. De com troben el men-
jar s’ha solgut dir que és per l’olor tan
fort que desprén la carn en descomposi-
ció, però sembla clar que no es així, ja
que els científics diuen que el voltor no
té una capacitat olfactiva destacada, però
sí, en canvi, una vista prodigiosa, com
tots els rapinyaires.

Pareix que els voltors, com els seus
companys de Família, veuen en blanc i
negre, però amb una gran resolució que
els fa identificar amb molta precisió la
superfície de la terra. Major ressolució
vol dir major capacitat per diferenciar
dos punts molt pròxims entre sí. A més,
la seua tasca es veu afavorida per altres
animals, com els còrvids. Els corbs, quan
descobreixen un cadàver intenten men-

jar-se’l, però no poden aprofitar més que
les parts més blanes i han d’esperar que
arriben els voltors per què el puguen
estrossar.

De fet, el color negre dels corbs s’ha
especulat que serveix de senyal per als
voltors, ja que quan els corbs es mouen
al voltant d’un animal mort, les seues
plomes negres emeten reflexos platejats,
que són vists ràpidament pels voltors en
vol des de gran distància i, per tant, és
com una forma d’avisar-los de l’exis-
tència de menjar. És una mena de sim-
biosi, un li diu a l’altre on està el menjar
i l’altre li deixa menjar les sobres. En el
temps, els voltors més vells ja coneixen
els punts on és més probable trobar ali-
ment, i a més, en estos anys s’han anat
habilitant llocs perquè els ramaders
puguen dipositar cadàvers d’animals
domèstics, cosa que simplifica molt la
tasca de recerca dels voltors.

A l’hora de menjar, el voltor demos-
tra un comportament social molt carac-
terístic. Se sol produir un simulacre de
lluita molt escandalosa que forma un
ordre per poder accedir al menjar. En
aquesta baralla cadascún d’ells juga les
seues bases, així, els vells fan valer la
seua veterania, els més forts, la força,
però en diversos estudis al respecte s’ha



comentat que sembla ser que solen gua-
nyar aquells voltors que més fam tenen,
que són els que demostren major
agresivitat, i és que en períodes de cria
molts d’ells han de replegar menjar per
les cries que els esperen al niu i els seus
requeriments energètics són molt més
elevats.

 Les lluites són inevitables, encara que
rares vegades es fan mal, tanmateix, aca-
ben amuntegant-se en gran nombre so-
bre el cadàver, i el redueixen a un entra-
mat de pell i ossos. No tots podran men-
jar, ja que de vegades se’n presenten cen-
tenars al festí, però, per sort per a ells,
són capaços de passar-se dies i dies sen-
se menjar, ben al contrari del que els
passa a les petites aus insectívores, que
han de estar contínuament menjant, de-
gut al fet que són petites i no tenen re-
serves energètiques suficients per a pas-
sar dies en dejú.

El voltor es quedarà  parat al sol, da-
munt d’un arbre o en una roca, en un
punt elevat i per desplaçar-se només li
caldrà esperar els corrents favorables
per deixar-se caure i planejar a favor dels
corrents tèrmics, economitzant al màxim
l’energia, fins a tornar a trobar el desit-
jat aliment.

El canvi tecnològic
A l'Edat Mitjana es va potenciar la ra-

maderia extensiva gràcies a La Mesta i
es van roturar milers d’hectàries per
transformar-les en camps de cultiu i de
pastoreig. Es van destruir també nom-
brosos boscos per fer carbó i per a l’ob-
tenció de materials de construcció, com
vigues de pi, roure o ginebre, i també
per a la construcció de tot tipus de mo-
bles i eines de treball. A partir d’ací, amb
la creació de nous espais per a la rama-
deria extensiva es va afavorir al voltor
comú que va augmentar la seua depen-
dència de l’home.

La seua dieta habitual eren els cadà-
vers d’animals salvatges, a més dels ani-
mals domèstics que morien a les explo-
tacions de ramaderia extensiva, com era
el cas de les ovelles velles i malaltes que
no podien seguir el ramat i en morir dei-
xaven el seu cadàver a disposició dels
animals salvatges, entre ells, els voltors.

L’arribada de succesives epidèmies de
pesta van fer prendre unes mesures hi-
gièniques, una de les quals va ser l’en-
terrament dels cadàvers, cosa que va re-
comanar el Honrado Concejo de la
Mesta, i ja al segle XX, una Reial Ordre
de 1901 obliga els Ajuntaments a soter-
rar els cadàvers d’animals. L’any 1933
es promulga el Reglament d’Epizoòties
que prohibeix abandonar los cadáveres
de los animales, arrojarlos a los ester-
coleros, ríos, caminos, carreteras, así
como desenterrarlos, llei que es va re-
formar l’any 1952 i ha canviat poc fins
a l’actualitat.

Més endavant, amb l’arribada de la
industrialització van ocórrer una sèrie de
fenòmens que van influir en els voltors.

 Per una part, els va perjudicar el des-
cens de la quantitat d’èquids, que cada
cop eren més escasos, fins al punt que
els burros avui en dia estan fins i tot en
perill d’extinció. Com n’hi han menys,
també són menys els animals d’aquest
tipus que moren i que puguen ser apro-
fitats pels voltors.

Antigament, com que no hi havia cot-
xes ni tractors, totes les famílies que
podien permetre-s’ho tenien alguna
mula, cavall o burreta, per fer les faenes
del camp, per traslladar-se, per portar
càrregues. Encara ara a algun dels nos-
tres pobles es carregen garbes d’herba o
de cereal des d’algun bancal a la pallis-
sa, ja no per batre, cosa que ja fan les
màquines al mateix bancal, sinó per em-
magatzemar-les de cara a l’hivern; es fa
amb una mula a la qual se li posa un
albardó i damunt van quatre, sis o vuit
garbes, segons la grandària.

Coses més difícils de portar, com per
exemple carabasses, es posaven dins
d’una sària o sarió; fins i tot es portava
aigua de manera semblant, amb quatre
o sis cànters que es posaven dins d’un
accessori de l’albardó que s’anomena-
va els "argadells", fet de vimen; a més,
a estos animals els tocava llaurar els
camps, batre i, en moltes ocasions, fer
funcionar molins, sénies, portar carre-
tes, ròssec de pins, etc. Con n'hi havia
molts, es produïen contínues baixes, i
es dipositaven en llocs establerts.

A més del descens del nombre d’ani-
mals de càrrega hi va haver també un
canvi en el tipus d’explotacions rama-
deres, amb una clara tendència a la esta-
bulació en detriment de les explotaci-
ons extensives. Evidentment, això va
afectar clarament els hàbits d’alimenta-
ció del voltor, que si abans s’alimenta-
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va majoritàriament d’ovelles, de vaques
i d'animals de càrrega, progressivament
se'ls va anar privant d’aquest tipus d’ali-
mentació. Diversos estudis pareixen de-
mostrar que el descens en la densitat de
voltors a finals dels anys setanta va ser
precisament pel descens de la ramade-
ria extensiva i de la tracció animal, a més
de les tendències a l’enterrament dels
animals estabulats.

Paral·lelament a la dismi-
nució de la ramaderia exten-
siva va anar augmentant la
de tipus intensiu, en especi-
al la del sector porcí, que va
augmentar en un 92 % entre
1974 i 1990, amb un cens fet
pel Ministeri d’Agricultura
l’any 1991 de 16.900.000
porcs. Amb tanta densitat no
és d’estranyar que una part
dels cadàvers produïts vagen
al pap dels voltors, malgrat
la legislació adversa per a
ells que hi ha sobre el parti-
cular.

En la actualitat es mante-
nen les explotacions de por-
cí però pareix que la proli-
feració de granges de porcs
ha saturat el mercat i el sec-
tor ha entrat en crisi, per tant,
el futur és incert. A més,
s’estan subvencionant des
d’Europa les explotacions
extensives, la qual cosa fa
que alguns ramaders tornen
a la modalitat de ramaderia
extensiva, fent ús dels camps
abandonats, amb ovelles,
cavalls o vaques. A més, ramaders em-
prenedors estan fent granges d’estruços,
Tots estos factors han fet que els voltors
tinguen més varietat en quant a la font
d’aliments, el que fa que a hores d’ara
estiguen en franc procés d’expansió.

La importància dels men-
jadors artificials

En quant als llocs on es dipositen ani-
mals perquè es puguen nodrir, tenim di-
versos estudis fets al respecte de la seva
importància i problemàtica, dels que
destaquen els de Carmelo Fernández,
Carlos Sunyer i Francisco Javier Sam-
pietro, entre d’altres. En aquests estudis
s’han tret algunes conclusions interes-
sants.

La quantitat de carn que consumeix
un voltor está entre el mig quilo, segons
estudis fets l’any 1990 a Navarra  i els
660 grams, segons altres estudis fets al
1997 a Aragó

Carlos Sunyer, un ornitòleg de la SEO
(Societat Ornitològica Espanyola) va fer
un estudi l’any 1991 del que va traure la
conclusió que amb una densitat de 16,9
milions de porcs, i suposant una morta-
litat del 3%, amb un pes mitjà de 60,2
quilos per animal mort, dóna com a re-
sultat un total de 507.000 porcs morts,
que sumen 30.521 tones a l’any.

Com el cens de voltors l’any 1991 do-
nava un cifra de 24.535 individus, i cal-
culant que cadascun d’ells consumeix
mig quilo de carn diària, a l’any tota la
població espanyola de voltor comú con-
sumiria 4.477 tones, que és un 14,67 %
de la carn que provenia del sector porcí.
Això sense comptar amb les baixes es-
perades dels cinc milions de vaques i els
17 d’ovelles.

Estudis recents fets a Aragó donen da-
des en percentatge que el 56 % de la
biomasa dipositada en menjadors artifi-
cials a Aragó eren de porcí, front al 14,3
% del llanar. I el mateix autor calcula
que només amb la ramaderia extensiva
i particularment amb l’oví i caprí n'hi
hauria prou per mantenir la població de
voltor comú a Aragó, ja que calcula un
total de 4.636 tones a l’any  només d’oví
i caprí per a 5.698 voltors, que a l’any
consumirien unes 1.375 tones. Als es-
tudis que es van fer a Navarra es va esti-
mar que el 21 % de les necessitats tròfi-

ques dels voltors, és a dir, de la biomasa
consumida, era procedent de menjadors
artificials legals i, per tant, d’animals es-
tabulats. Com el 93 % de la carn consu-
mida pels voltors tenen la ganaderia com
a procedència, l’altre 72 % restant l’hau-
rien de traure de la ganaderia extensiva.
Però no era així, ja que es van trobar
menjadors artificials il.legals que fun-

cionaven en les proximi-
tats d’algunes granges
com alternativa a altres
mètodes d’eliminació, i
que passaven per alt les
inspeccions periòdiques
dels veterinaris de zona.

Al reglament d’epizo-
òties s’especifiquen qua-
tre mètodes per eliminar
cadàvers, com la crema,
la solubilització en àcids,
l’aprofitament en centres
autoritzats i l’enterra-
ment en fosses. El més
aconsellat en el seu mo-
ment i a l’hora més peri-
llós és el de l’enterra-
ment en fosses. Segons
Sunyer, sols el 31,3 % de
les fosses cumpleixen la
seva comesa. La resta
tendeix a la filtració de
líquids a les aigües de la
zona, a més de ser visi-
tats per cànids i rates que
poden propagar malalti-
es. A més, se sol produir
una saturació per excés
de cadàvers, i falta de
manteniment. Són llocs

de males olors i focus d’infeccions.

Als menjadors artificials, en canvi, la
matèria orgànica és eliminada ràpida-
ment pels voltors, no donant pràctica-
ment temps als cànids per poder acce-
dir-hi, i menys a les rates, que a més,
podrien caure en les urpes dels aufranys,
milans o corbs, que també són clients
fixos d’estos menjadors.

De fet, la llei permet l’existència dels
menjadors artificials com una alternati-
va. A l’article 51 del R.D. 3263/1976 es
diu que es permet que els productes de-
comissats podran ser expedits pels es-
corxadors amb destinació a nuclis de
fauna salvatge, sempre que no estiguen
qualificats com a capaços de produir al-
teracions en animals o difondre malalti-
es infeccioses.

A Castelló la Conselleria de Medi
Ambient té instal·lats dos menjadors ar-
tificials, un a Fredes, que és una de les
claus de la recuperació del voltor comú,
i l’altre al Forcall. A l'Aragó n’hi ha més,
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i com el voltor és una au amb una gran
capacitat de desplaçament, és capaç de
fer grans distàncies per tal d'aconseguir
l'aliment.

De tota manera, per fer-ne un s’ha de
fer un estudi previ molt complet, en el
qual s’avaluen un munt de coses. Ha
d’estar controlat per personal qualificat,
ha d’estar ben construït perquè pugue
funcionar, amb accessibilitat als voltors
però inaccesible als cànids. Ha d’estar
lluny de les línies elèctriques i de les vies
de comunicació.

Cal un manteniment periòdic per re-
tirar i destruir les restes que deixen els
voltors, i inspeccions veterinàries peri-
òdiques, per evitar enverinaments i ma-
lalties. A més, s’ha d’evitar que hi hage
més menjar que el que les aus puguen
consumir.

Si ara eliminàrem els menjadors arti-
ficials fariem que els voltors explotaren
recursos tròfics menys rendibles energè-
ticament, procedents de la ramaderia ex-
tensiva. I això, a curt termini produiria
un reajustament en la dinàmica pobla-
cional de l’espècie, que actualment està
en franca expansió.

Reproducció
Els nius dels voltors estan al cor dels

seus territoris. Es passen la vida en les
grans roques inaccessibles de barrancs
escarpats. I dins d’eixes roques tenen els
seus llocs preferents, que es disputen les
diverses parelles. Solen triar per fer niu
petites coves i repeus a gran altura en
parets de roca calcària, més o menys
protegits de la climatologia adversa.

 Crien en colònies i es produeixen
lluites per defensar el lloc on cadascuna
de les parelles farà el niu, i a les proxi-
mitats es poden observar els rituals
d’aparellament. Estos rituals solen pas-
sar en els mesos d’hivern, normalment
a desembre, encara que ja des de novem-
bre els podem veure copulant en els re-
peus on tenen els nius.

En aquest període podem veure com
els mascles volen paral·lelament a les fe-
melles, fins quasi tocar-les, tots dos pla-
nejant en l’aire. No és tan espectacular
com en altres aus, però és fantàstic veu-
re com fan la seva dansa. El niu sol ser
molt senzill, amb unes poques rames per
crear la concavitat necessària per que
l’ou no caigue, aprofitant en gran me-
sura les irregularitats del sòl on el fan.
De vegades pareix que l’ou estigue sim-
plement dipositat sobre la mateixa roca,
aprofitant la mica de terra que hi ha. S’ha
dit també que s’han vist criant en arbres,
però són casos excepcionals.

Únicament ponen un ou, i després de
dos mesos d’incubació, en què els dos
progenitors es van rellevant, naix el poll.
A primers o mitjans de març és quan
comencen a nàixer els polls, i és en este
mes quan podem vore nius amb ou i nius
que ja tenen poll. Els pares, a partir
d’aleshores, han d’aportar amb relativa
freqüència aliment per al recent nascut,
de manera que si es passa molt de temps
sense menjar, pot arribar a morir.

Són els dos pares els que porten men-
jar al niu, però al principi, quan el poll
encara és xicotet, sempre n’hi ha un dels
dos de guàrdia. És una delícia vore com
el voltor adult alimenta al pollet fent tota
una demostració de tendresa i paciència
impensable d’estos animals. Els seus
moviments al niu són tan lents i segurs
com quan encara estaven covant l’ou
perquè qualsevol error de càlcul podria
damnar-lo. No obstant, quan algun altre
voltor amenaça el niu, el voltor no dub-
ta en encarar-se-li amb agressivitat, i el
fan marxar d’allí al moment.

Als dos mesos de l’eclosió de l’ou, ja
deixen sol al poll, que ja té les forces
suficients per defendre’s d’eventuals
agressions, i als tres mesos i mig, ja fa
les seues primeres pràctiques de vol i,
al poc temps, ja serà independent dins
de la colònia. En estos moments és molt
fàcil de reconèixer, encara que sigue
quasi tan gran com els pares, i és que
tenen el plomatge net, i sobretot el llarg
coll ressalta per la seua blancor. El co-
llaret de plomes del coll el tenen roig, i
encara passaran uns anys perquè se’ls
hi face blanc com el dels seus pares.

També és curiós veure’ls en els seus
primers vols, entre juny i juliol, com
pateixen, a voltes, per remuntar en altu-
ra els corrents tèrmics. Si els corrents
són bons, potser no tindran problemes
per fer-ho, però de vegades no són ca-
paços de remuntar i han d’acabar parant-
se, desconcertats, damunt d’algun pi, o
al cap d’avall de la roca.

El poll anirà creixent i aprenent de la
resta de la colònia, i és possible que qua-
tre o cinc anys més tard, ja adult, trobe
parella i intente continuar el cicle.

A la comarca s’estan reproduint molt
bé en els darrers anys, i a la província
de Castelló, a més dels Ports i la Tinen-
ça, on ja fa uns anys que s’estan
reproduint amb èxit,  s’estan expandint
a noves zones, com Penyagolosa, on
també comencen a fer nius. Segons da-
des de la Conselleria de Medi Ambient,
l’any 1999 n’hi ha a la província de
Castelló 105 parelles.

Fa uns anys n’eren a penes 30, i a tota
la Comunitat Valenciana, no passaven
de les 50 parelles. I és que ací havien
quasi desaparegut els voltors, com de-
mostren les dades de l’any 1973, amb
només 3 parelles. A la resta de l’estat
espanyol, a l’any 1990 n’eren més de
8.000 les parelles, per a un total estimat
en 24.535 individus.

La polèmica del voltor as-
sassí

Darrerament s’ha parlat molt dels pos-
sibles hàbits depredadors dels voltors.
S’ha dit que han atacat a ramats d’ove-
lles, que han matat les cries recent nas-
cudes de vaques, i altres històries sem-
blants. Diuen que els han vist fer estes
coses i més, però costa creure que un
animal com el voltor pugue fer disba-
rats com els que s’han publicat.

L’història va començar l'octubre de
1996 quan ramaders d’un poble anome-
nat Valcarlos, del Pirineu navarrés, van
denunciar davant Medi Ambient del
Govern de Navarra la mort d’ovelles
sanes dels seus ramats per causa d’atacs
de voltors comuns, que, a més, n’havi-
en ferit d’altres. El Govern de Navarra
tarda en reaccionar i comença la polè-
mica en la premsa. Tothom opina: pas-
tors, polítics, periodistes, biòlegs i
nombros ciutadans. Algunes especula-
cions al respecte serien dignes de for-
mar part de la millor biblioteca de cièn-
cia ficció. A una revista de divulgació
cinegètica (Federcaza 133, gener 1997)
es recullen alguns dels arguments més
durs exposats fins aleshores a la prensa
navarra i es diuen coses com que una
colonia de buitres hambrientos ha
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decidido no esperar más a que el hombre
les suministre el sustento y ha cambiado
unos hábitos carroñeros, a través de
muchas generaciones, en depredadores.
En pocas semanas ha pasado de ser un
hecho casual a repetitivo. Esta alte-
ración ecológica puede tener graves
consecuencias. Si este comportamiento
es irrecuperable, acción que se consta-
tará en pocas semanas, habrá que to-
mar con la mayor urgencia unas
medidas enfocadas hacia la erradi-
cación de esta población depredadora
que hoy por hoy constituye un núcleo
aislado. Los buitres han aprendido
velozmente y si alguno de ellos se
desplaza a otras zonas con poblaciones
hambrientas puede enseñar una lección
de nefasta repercusión para la especie.

El Govern de Navarra va indemnit-
zar els ramaders per la mort de 27 ove-
lles a Valcarlos, 4 ovelles més a altres
llocs de Navarra, i una egua. Es va fer
un estudi i es van considerar provats al-
guns dels atacs, encara que la conselle-
ra de Medi Ambient, Yolanda Barcina,
va reconéixer que no hi havia proves su-
ficients que demostraren els fets i que
s’havien basat en testimonis que ho ha-
vien vist (a simple vista i a distàncies de
més de 700 metres) i en què les ferides
pareixien picades dels voltors. A més,
estudiant cada un dels casos, es va po-
der constatar que la Consellera havia
rebut sol·licituds d’indemnització que
eren clarament fraudulentes. La picares-
ca havia començar a funcionar.

Els de Medi Ambient van fer un ex-
periment per poder-ho contrastar. Van
posar una sèrie d’ovelles vives al costat
d’altres de mortes a la zona problemàti-
ca, i ho van estar filmant en video. Els
voltors van menjar-se es tots els cadà-
vers i no van fer cas de les ovelles vi-
ves, i això que a algunes d’elles se les
havia tacat de sang per provocar els pre-
sumptes depredadors.

Més endavant, a la Vanguardia va
aparéixer un article documentat amb
fotografies i grans titulars que pareixi-
en demostrar que els voltors eren capa-
ços de matar una ovella. Es va reobrir la
polèmica.

Però si mirem com van fer l’experi-
ment no pot sorprendre’ns. L’experi-
ment es va preparar de la següent mane-
ra: es va col·locar una ovella en un lloc
conflictiu, com en l’anterior. Ara, la van
lligar amb una corda de 50 centímetres.
L’ovella, que tenia una pota dislocada
va estar allà lligada 5 dies abans que els
voltors l’atacaren i se la menjaren. Jo
mateix vaig vore, fa més de deu anys,
com una parella de voltors esperaven

pacientment damunt d’una paret a que
una ovella que estava a pocs metres da-
vall d’ells, cega i malalta, que ja no ha-
via pogut seguir al ramat, morire. Com
era l’època en que vore voltors era una
novetat, vaig aproximar-me tant que al
final em van descobrir i els vaig impe-
dir el festí.

Les aus carronyeres, al llarg de l’evo-
lució han hagut d’especialitzar-se per a
explotar amb eficiència els cadàvers, i
el preu a pagar ha estat el fet de perdre
adaptacions pròpies d’aus predadores,
com les fortes urpes. Però, això no vol
dir que, si se li presenta l’ocasió, com
qualsevol altre, el voltor no mate i es
menge animals malalts o ferits incapa-
ços de fugir.

De fet, al mateix article de La Van-
guardia apareix una segona experiència,
feta amb una altra ovella, aquesta sense
mal a les potes, i lligada amb alguns me-
tres de corda. Esta va poder defensar-se
dels voltors que se li van aproximar.

És cert que una població gran de
voltors unida a una escassesa de recur-
sos alimentaris pot fer que alguns indi-
vidus vagen perdent la por front a l’ho-
me i el seu entorn, ja sabem que en tota
població hi ha una certa diversitat genè-
tica la qual es tradueix en una diversitat
comportamental. No hi ha dos voltors
iguals, igual que no hi ha dues ovelles
iguals, ni dues persones iguals, la qual
cosa fa pensar que sempre hi pot haver
un animal més agressiu que un altre i
que podria ser més capaç de fer coses
com les que s’han dit, cosa que perso-
nalment dubto molt.

També uns són més confiats que al-
tres, o sinó que li ho pregunten a uns
veïns de Portell que van tenir un voltor
uns dies pel poble, i que fins i tot van
tenir un incident amb l’animal, que en
un moment determinat va "atacar" un veí
quan li volien donar de menjar, com tots
vam poder veure en un prestigiós pro-
grama de televisió de vídeos domèstics.
Evidentment, aquell va ser un cas pun-
tual, com crec que ho són també la ma-
joria dels descrits darrerament als peri-
òdics i al sector ramader de la comarca.

En la majoria dels casos que els ra-
maders veuen un grup de voltors men-
jant-se una cria de vaca, per exemple,
és molt probable que ja estigue morta
en nàixer. A més, els ramaders ja saben
que no tots els parts van bé i que pot
passar qualsevol cosa si no s’està molt
pendent. Este és un dels problemes de
la ramaderia extensiva. Es tendeix a tan-
car les finques, fer basses perquè puguen
veure i se les deixa soles perquè pastu-
ren, hores i hores, exposades a qualse-

vol eventualitat. La figura del pastor,
malauradament, està desapareixent i,
conseqüentment, la cura dels animals és
cada cop menor.

Per acabar, cal subratllar que no ens
hem de fiar de tot el que llegim o escol-
tem. No només en este cas sinó en totes
les coses de la vida, i que abans de trau-
re conclusions hem de contrastar-les bé.
No tot el que es diu és cert, i si analit-
zem fredament les coses, ens adonarem
del que és probable que sigue cert i del
que no ho pot ser.
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