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L

a reintroducció del
voltor negre al Pirineu, impulsada el
2008 pel Departament d’Agricultura,
està sent tot un èxit. I aquest any,
més que mai. El voltor negre va
desaparèixer del Pirineu fa més
d’un segle, víctima dels verins utilitzats en la cacera; però ara comença a estabilitzar-se una població a la reserva nacional de caça
de Boumort i a la muntanya d’Alinyà (als Pallars i l’Alt Urgell), des
d’on es mouen per tot el Pirineu.
El resultat es que s’han consolidat sis parelles reproductores. I
va creixent el nombre de pollets.
En els tres últims anys s’ha
aconseguit que tres pollets emprenguessin el vol, però aquesta
primavera ha estat especialment
fèrtil. El voltors han post quatre
ous, i tres dels que van sortir de la
closca estan ja a punt de volar, davant la mirada atenta dels tècnics
que en fan el seguiment. “Ara per
ara, hem tingut més èxit del que
esperàvem”, diu Jordi Ruiz Olmo, cap de protecció de la fauna
de la Generalitat.
Gràcies al pla de reintroducció,
a la zona ja hi viuen habitualment
21 exemplars (dels 45 que han estat alliberats). No obstant això,
s’estima que seria necessari reunir almenys 50 animals per garantir la seva viabilitat sense haver
d’extremar les cures. “Ara, els
exemplars sobreviuen en gran
manera gràcies a l’aportació de
menjar que fem; estan permanentment tutelats. I no podem

La reintroduccció es consolida: sis parelles estables
i tres nous pollets a punt de volar aquest any

El voltor negre es fa
el rei del Pirineu

EQUIP BOUMORT-ALINYÀ

Voltors negres i voltors comuns a la reserva nacional de caça de Boumort

permetre’ns el luxe que cap mori;
cada voltor continua sent molt valuós”, explica Silverio Cerradelo,
president de Trenca, l’associació
que participa en aquest pla.
El fet destacat és que l’àrea de
Boumort/Alinyà és l’única en la
qual les quatre espècies de voltors europeus poden ser observades amb garanties (el voltor negre, el voltor, el trencalòs i l’aufrany). “A més, de la importància
biològica i ecològica, aquest és ja
un factor de dinamització econòmica, ja que hi van molts estrangers”, diu Ruiz Olmo. “El
turisme verd és una realitat”, opina Silverio Cerradelo.
Els exemplars reintroduïts solen ser animals joves malferits immadurs proporcionats per la Junta d’Extremadura o pel Grup de
Rehabilitació de la Fauna i el seu
Hàbitat (Grefa), una oenagé que
té un centre d’acolliment i de recuperació de voltors a Majadahonda (Madrid). En aquest centre, es fa una revisió sanguínia i
microbiològica per garantir que
els voltors estan sans abans de ser
deixats anar a la reserva de caça
de Boumort i a la muntanya d’Alinyà (que gestiona la Fundació
Catalunya-La Pedrera), on reben
totes les atencions necessàries.
En tota aquesta zona, les colònies ibèrica i francesa de voltors
connecten entre si; disposen de
punts d’alimentació suplementaris, ja que se’ls dóna petites peces
de carn d’escorxadors i granges
(ovelles, porcs o conills). I a més,
alguns dels animals porten un
GPS que donen informació via satèl·lit per tenir controlat el vol a
tota hora.c
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