Un exemplar de voltor lleonat cau debilitat al Camí Verd
Després de romandre ingressat durant vint‐i‐quatre hores a
una clínica veterinària, ara es troba al Centre de Recuperació
de Fauna Silvestre del GOB
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Ahir al capvespre a les afores de Sant Lluís encara es van
poder observar set voltors lleonats dels 68 que es localitzaren
al nord de l’Illa el passat dissabte. La presència d’aquests
Voltor. Va ser recollit a Maó en un estat realment dèbil, la
animals a Menorca ha despertat l’interès científic dels
seva recuperació ha estat molt satisfa
ornitòlegs i biòlegs, així com de la gent del carrer,
especialment els de Sant Lluís que els han vist de molt a prop. Alicia Pioli, anelladora, els va poder observar ahir i
comentava que els voltors que queden es troben molt debilitats.
L’esgotament d’aquests animals, que segurament es troben descansant a Menorca uns dies desviats per la
tempestat dels dies passats, es manifestà especialment en un exemplar que va aparèixer en molt mal estat
dimarts al migdia al Camí Verd de Maó, a la zona pròxima a la pedrera de Robadones. Els veïns van alertar la
policia, que va acudir‐hi juntament amb un agent forestal i més tard la responsable del Centre de Recuperació
de Fauna Silvestre del GOB, Aina Serra.
Van poder prendre l’animal sense gaires dificultats ja que es trobava realment molt dèbil i en principi es va
témer per la seva vida. L’agent forestal i Aina Serra el traslladaren a una clínica veterinària de Ciutadella on
quedà hospitalitzat fins ahir a la tarda.
El voltor estava molt banyat, a causa de la pluja, pel que se’l posà en contacte amb una font de calor. En un
primer moment, ja que es trobava desnodrit i deshidratat, se li van oferir fluids i se li va subministrar sèrum oral.
Al matí següent l’animal semblava tenir gana i va acceptar una mica de menjar per anar‐lo reintroduint a la seva
dieta gradualment. Des d’ahir al capvespre, el voltor es troba al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre on
romandrà fins que hagi recuperat totes les forces. A partir d’aquest moment, o bé s’alliberarà si els seus
companys es troben encara a l’Illa o bé serà traslladat a un centre de la Península per alliberar‐lo quan es cregui
oportú.
Un dels veïns que el va veure el primer dia quan el trobaren al terra comentava que el que més li havia
impressionat, a més de la seu gran mida, eren les seves urpes. Curiosament ahir a la mateixa hora es va poder
observar un altre voltor al mateix indret on es va recollir el que es trobava dèbil.
Problemàtica
Una altra de les causes per la que els entesos expliquen la presència d’aquests voltors lleonats a Menorca és la
que es relaciona amb els ramats de voltors lleonats joves que practiquen el que es diu moviments de dispersió;
és a dir, que cerquen la seva pròpia àrea i que en aquest cas els joves voltors es veurien desplaçats per la
tempestat.
La falta de menjar per aquestes aus carronyeres que vénen pa tint en els últims anys comença a considerar‐se
greu i casos com el viscut a Menorca aquests dies s’estan donant arreu d’Europa. A més del debilitament que
pateixen aquestes aus aquests dies a Menorca, per tornar a aixecar el vol i sortir necessiten uns corrents tèrmics
que no s’estan donant aquests dies, temps que juga en contra d’aquests exemplars que estan passant gana i es
troben cada vegada més debilitats.

