
 

Estudi del Còndor 
 

 

Nom de l’equip d’exploradors: Granullarius 3 

Escola i localitat: Escola Granullarius de Granollers  

Continent, país, zona geogràfica on 
es troba investigant l’equip 
d’exploradors: 

Amèrica del sud, Equador, Los Andes  

Nom de l’animal que s’investiga: Còndor 
 

MAPA DE LOCALITZACIÓ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM ÉS? 
Aquesta au rapinyaire diürn 
pertany als catàrtics de cap i 
coll nus, plomatge negre 
blavós, collaret i esquena 
blancs, cua petita i peus 
negres.  
 
Habita en els Andes i és la 
major de les aus voladores. 
 
El còndor és el nom comú de 
dues grans voltors americans: 
el còndor dels Andes i el de 
Califòrnia. Tots dos es consideren entre els ocells voladors més grans i 
pesats que existeixen. 

 

COM ES REPRODUEIX? 
 

El niu està situat en llocs inaccessibles: en una esquerda o cova a les 
roques, no dedica temps a la seva construcció. 
 
La femella posa generalment un sol ou color blanc, d'uns 10 cm de llarg. 
 La incubació dura al voltant de 55 dies, el mascle i la femella fan torns per 
donar calor a l'ou.  
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collaret 
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La seva cria 



QUÈ MENJA? 

Carnívor (s'alimenta de matèria animal) del tipus carronyer (consumeix 
cadàvers) 
 
Gairebé exclusivament carronyer, la seva dieta principal la constitueixen 
els cossos d'animals morts com ara guanacos o bestiar, a la serralada, i aus 
i llops marins, a la costa. Aquesta conducta el converteix en un important 
baula en l'equilibri dels ecosistemes, ja que accelera l'eliminació de 
deixalles que poguessin constituir un focus d'infeccions 

 

 

ON VIU? 

El còndor dels Andes es localitza al llarg 
de tota la cadena muntanyosa dels 
Andes 
Al Perú, nord de Xile i l'extrem austral 
de Sud-amèrica, sol ser present a la 

costa. 
 Al voltant de colònies d'aus, llops i elefants marins 
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Material elaborat per a “El món animal” segons la participació al projecte 
col·laboratiu “Voltem pel món”  

 
 
 


