
CUn Gegant del Cel en Perill d’Extinció  

  

 

- L'ús descontrolat de verins, ja que com a 

últim nínxol de la cadena tròfica, s’intoxica 

mitjançant la ingesta d’animals morts amb verí 

o pel verí degut a l’acció antropogènica.  

- La invasió del seu hàbitat per part de les 

infraestructures  i la desforestació ha fet que  

aquest ocell tingui problemes per niar, ja que 

no tolera la presencia  d’humans, i abandona 

el niu. 

- Els canvis de la gestió ramadera han 

provocat que els ramaders ja no puguin deixar 

el bestiar mort en plena muntanya a mans de 

la natura creant una limitació d’aliment. 

Problemàtica... 

 

- S’encarrega, juntament amb els altres 

carronyaires, de la neteja d’animals morts 

deixant-ne només les parts inorgàniques, 

però específicament, neteja les parts 

orgàniques que els altres tipus de voltors no 

aprofiten. 

- És part de la selecció natural d’un 

ecosistema, alimentant-se d’animals malalts 

fa que només els forts i sans puguin 

reproduir-se augmentant la qualitat de la 

espècie. 

- Elimina animals  morts amb malalties  

perjudicials per a l'espècie en qüestió, fent 

que aquestes malalties no es converteixin en 

epidèmies . Per tant, afavoreix el controls de 

poblacions .  

 

Importància... 

 

EL VOLTOR NEGRE

 

 

 
EL VOLTOR NEGRE (Aegypius monachus) 
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Envergadura i silueta... 



  

Nom: Voltor negre 

Nom científic: Aegypius Monachus 

Taxonomia:  
 - CLASSE: Au 

 - ORDRE: Falconiformes 

 - FAMÍLIA: Accipitridae 

Reproducció: Ovípara 

Nombre d’ous: 1 

Longevitat: fins 35 anys 

Alçada: 102-110cm 

Incubació: 50-62 dies 

Pes mig: 7’5-12’5 kg 

Envergadura: 265-295 cm 

A nivell mundial, l'espècie es distribueix, com a 

reproductora, per la zona sud del Paleàrtic, des de 

la Península fins a les zones de Mongòlia i el sud 

de Sibèria, creant una franja discontinua per 

Turquia, les serralades caucàsiques i  contraforts 

de l'Himàlaia 

A nivell de Península Iberica es troben en les 

Comunitats Autònomes d’Andalusia Castilla La 

Mancha, Castilla i Lleó, Catalunya, Extremadura, 

Illes Balears i Madrid. 

A on el trobem? 

Qui és? 

En vol el voltor  

negre presenta una  

silueta compacta amb les ales molt 

rectangulars i cua curta. Vist per la part inferior, 

destaca per la foscor de les plomes de vol i 

respecte a les plomes del cos . Tot i que, en vol 

per la part superior, destaquen tons més foscos 

en plomes de vol i cua que en les cobertores 

alars i del cos. 

Què menja? 

S'alimenta de carronyes  

de totes les mides  

però sembla seleccionar- 

hi els teixits durs de les 

 parts externes del  

cadàver com pell i tendons, la qual cosa s'ha 

relacionat amb la morfologia del seu cap. 

Rarament captura preses vives llevat que es tracti 

d'animals debilitats o malalts.  

 

El vol... 

La Vall d’Alinyà... 

La reintroducció... 

Localitzada al cor del Prepirineu occidental català, 
a la conca mitjana del Segre. Es tracta d’un indret 
molt ben conservat i que ens resulta un exemple 
molt característic del paisatge Prepirinenc, amb un 
terreny calcari i unes extensions boscoses de 
carrasques, rouredes i pinedes. 

El paisatge geogràfic del territori és força abrupte 
fruit dels desnivells de més de 1800 metres que 
s’hi determinen, creant grans contrastos de 
material i estructura. Un indret ideal per la família 

dels vultúrids.  

 

El Projecte de Reintroducció Del Voltor Negre a 
Catalunya el realitzen diverses entitats i 
fundacions en les quals destaquen GREFA, Trenca 
i la Fundació Catalunya Caixa. Aquest projecte té 
com a àrea d’actuació el Prepirineu Català i es 
poden delimitar dues zones o dos focus d’actuació, 
la Reserva Nacional de Caça de Boumort, que 
és gestionada per el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
i la Muntanya d’Alinyà, que pertany a la Fundació 
Catalunya Caixa. Des d’aquests dos punts 
s’efectuen els alliberaments d’exemplars de Voltor 
Negre per tal de ser re introduïts a la zona. 

Els objectius inicials i principals del projecte de 

reintroducció són: 

- La recuperació del voltor negre com a espècie 
reproductora a Catalunya.). 

- Assentar una població de voltor negre que 
serveixi de connexió entre la seva població 
Iberica i les incipients colònies franceses. 

D’altra banda, el retorn del Voltor Negre a 
Catalunya esdevé una ampliació significativa en la 
seva àrea de distribució a la península i al oest de 
Europa. 

 

Per saber-ne més sobre l’espècie, el projecte de 

reintroducció i la Vañll d’Alinyà: 

- Web del projecte de la Fundació Catalunya Caixa: 

o http://ca.blackvulture-pyrenees.org/ 

- Web dels projectes de GREFA: 

o http://www.grefa.org/proyectosgrefa 

- Bloc el Voltor Negre als Pirineus 

o http://voltornegrepirineus.blogspot.com.es/ 

- Web de l’ajuntament de Fígols i Alinyà: 

o http://figolsalinya.ddl.net/ 

 

Més informació... 

http://ca.blackvulture-pyrenees.org/
http://www.grefa.org/proyectosgrefa
http://voltornegrepirineus.blogspot.com.es/
http://figolsalinya.ddl.net/

