Un grup de voltors aterren a Menorca
La tempesta dels dies passats hauria desviat les aus que
descansen per uns dies a l’Illa. Dissabte es van comptar 68
exemplars al nord i ahir 25 sobrevolaren la població de Sant
Lluís
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Un grup de voltors lleonats descansa aquests dies a
Menorca, un fet insòlit, per poc habitual, que ha despertat
la curiositat dels ornitòlegs de l’Illa i de la gent que els ha
pogut contemplar. Dissabte van ser vists per primer cop 68
voltors lleonats que planejaven la costa del Nord cap a la
zona de Son Saura. Ahir, sobre les 15.30 hores, a uns vint
metres d’alçada, 25 exemplars van sobrevolar el poble de
Sant Lluís causant sorpresa i certs temors entre la gent que
els va poder contemplar. Algunes persones els van seguir i
José Titos els va poder fotografiar damunt uns ullastres del
Camí Vell de s’Ullastrar. Aquests darrers dies també se
n’havien vist alguns des del Centre del Parc Natural de
s’Albufera i fins i tot un exemplar ha estat localitzat as
Castell.

Descans. Fotografia realitzada per José Titos ahir capvespre a
uns ullastres del Camí Vell de s’Ull

Els voltors són aus migratòries que en aquests moments es
dirigeixen al sud, cap a Àfrica. Volen molt alt i ho solen fer
arran de costa per aprofitar les corrents sobre les que
planegen ja que no bateguen més del necessari les seves
enormes ales. La tempesta és segurament la que ha desviat
aquest grup i en divisar terra, la nostra Illa, s’han aturat per
descansar. Són aus carronyeres i difícilment trobarien prou menjar aquí pel que el més probable és que en pocs
dies tornin a volar cap al sud com expliquen Xavi Méndez i Toni Pons de la Societat Ornitològica de Menorca.
Per altra part experts en ornitologia expliquen que l’any passat ja es va donar una dispersió gran de voltors de la
Península. Part de la població es va desviar a la recerca de menjar, ja que segons la legislació actual els animals
que moren al camp han de ser retirats i els voltors es queden així sense el seu menjar natural. Per contrarestar
s’han creat unes zones on s’ofereix aliment a aquests animals per tal de garantitzar‐ne la seva supervivència.
A Menorca només existeix un tipus de voltor i és la miloca, el més petit d’Europa. Viu de forma sedentària a l’Illa
i com a carronyer s’alimenta de petits animals morts i placentes entre altres coses.

