
És fàcil quedar-nos embadalits quan les grans 
aus sobrevolen majestuosament el cel. Les 

seves dimensions, el seu vol lent i segur i la seva 
ombra ens immobilitzen per no delatar la nostra 
presència i així poder-les contemplar millor i du-
rant més temps.
Les característiques de la serra del Montsec, 
amb grans penya-segats, la seva gran ex-
tensió, la poca presència humana i l’activitat 
ramadera de pastura, el converteixen en un 

hàbitat idoni per als grans rapinyaires. No hi 
ha dubte que ens trobem en un dels indrets 
de Catalunya on hi ha una elevada quantitat 
i diversitat d’aquestes grans aus, moltes de 
les quals són carronyaires. Sovint, les trobem 
sobrevolant en grans grups, com ho fan els 
voltors i les gralles, o bé de forma solitària o 
en parella, com l’àliga daurada, l’aufrany i el 
trencalòs. Aquests ocells són els veritables reis 
del cel del Montsec.

Durant l’itinerari, ens podem aturar de tant en 
tant i mirar amunt cap al cel del Montsec per veure 
si observem alguna d’aquestes aus. De fet, n’hi ha 
moltes i diverses, tant pel que fa a les dimensions, 
com a la forma de les ales i la cua, a la seva manera 

de volar, al seu comportament... Intentem identi-
ficar-les. També ens proposem fer d’ornitòlegs per 
un dia, anotar el que veiem i fer una mica de cens.
Podem utilitzar aquesta graella per anotar les 
nostres dades: 

Durada: Entre 5 i 10 minuts.

Material:  Fitxa d’identificació dels rapinyaires 
(a la pàgina web).

Els reis del cel
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Hora Espècie Núm. Comportament

11:40 Voltor comú 32 Vol en cercles en un punt fix

12:05 Trencalòs 2 Una parella en vol

Si voleu col·laborar i participar en un projecte d’abast nacional, un cop omplerta la graella, podeu introduir 
les dades al portal www.ornitho.cat, on es recullen les observacions d’aus d’arreu de Catalunya.
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