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El gall
Aquest animal, que ocupa una posiri6 d'honor al pbdium de lafauna nacional, 6s un dels
mdxims exponents de la natura pirinenca

Tot i que parlem de l'au m6s grossa

dels nostres boscos, el gall fer (Ihtrao

u rogallu s) v ola. I-apoca disti.ncia que

pot cobrir batent les ales la com-
A.

Pensa Peonant. -Es aDC com va

arribar als Pirineus durant la
darrera glaciaci6. El gel que

cobria bona pan del conri-
nent va empenyer diverses

espdcies cap al sud. Quan
el clima s'abonangi, mol-
tes se n'hi tornaren, perd
tamb6 es van quedar als

llocs on es trobaven com
a casa. Per aixd tenim galls

fers, perdius blanques, mus-
sols pirinencs i altres espBcies

del fred al Pirineu.
Els mascles s6n d'un negre lluent

que al pit tira a blav6s o verd. Tenen la
cua negra amb taques blanques. Cada
exemplar les t6 diferents, i aixd el sin-
galaritza. S6n com les seves emprem-
tes dactilars. Les gallines, en canvi, s6n
d'un marr6 bigarrat que les camufla
quan coven. Els ous i els pollets tam-
b6 passen desapercebuts gr)cies al
seu color.

A l'hivern fan vida als arbres. El
gall fer no pot sortir dels boscos. Perd
no tots tenen el privilegi de comptar
amb ell entre la seva feram. En gene-
ral, habita boscfries madures de co-
niferes, amb sotabosc ni massa espBs

ni massa aclarit. Aqui la nostra espd-
cie troba recer tot I'any. Tanmateix,

hi ha dos moments del seu cicle vi-
tal que mereixen una atenci6 especi-
al: la hivernada i l'aparellament. Els
galls fers a l'hivern fan vida als arbres.

Quan el terra ds coben de neu miren
de no moure's de les capgades dels
pins. Terrenejants i feixucs com s6n,
serien presa f)cil sobre la neu tova.
Durant aquesta estaci6, s'alimenten
de les fulles dels pins. IJenergia que

aixd els d6na 6s ben migrada. De la
tranquil'litat amb qud passin aquesta

estaci6 dependri en bona mesura el
seu dxit reproductor la primavera se-

gr.ient. Gaires destorts que 1'obliguin
a volar s6n perjudicials per a la nostra
espEcie, ja que el consum energBtic

El gall fer 6s rnslt esquerB i

ro 6: f?rcil fotografiar-lo Bri
mi$ de la bos*&r[a.

fer

que representen 6s de mal recuperar
a base d'acicules de pi.

Si la hivernada arborfcola 6s

quieta i silent, a final del mes

d'abril el gall fer entra en
zel. Aquest 6s el periode de

l'anyen qud el protagonisa

d'aquest article es conver-
teix en el rei dels boscos

d'alta muntanya. La parada

nupcial del gall fer 6s de

les m6s elaborades de la
nostra ornitofau.rr. Er oo

ritual que aplega mascles i

femelles d'una contrada en
indrets especials que s'anome-

nencantaders. S6n llocs general-
ment obacs, amb un arbrat madur

i un sotabosc arbustiu per amagar-se,
perd tamb6 amb carrerons i clarianes
per poder-se exhibir i aparellar.

Un cant gutural i repetitiu.Alves-
pre de les acaballes d'abril i principis
de maig els galls fers mascles d'un ves-
sant de muntanya s'ajoquen als arbres
del seu cantader comunitari. A trenc
d'alba baixen a terra i comencen de

cantar. f,s un cant gutural i repetitiu,
acompanyat d'un espetec que recor-
da un tap de cava seguit d'un cloqueig
final. Lestrofa es repeteix de manera
incansable fins a les primeres hores
del mari. Aleshores es retiren a repo-
sar fins a la sessi6 de l'endem). Men-
tre canten, els galls fers mascles obren
la seva cua com un pa6 i aixequen el
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coll amb posat altivol. Peonen aixi per

la seva plaEa de cant per tal d'atraure

1'atenci6 del m)xim nombre possible

de [emelles' que se'ls miren encuri-

osides. Iiexcitaci6 dels mascles 6s tan

forta que molt sovint es produeixen

enfrontaments entre ells' Normal-

ment nom6s es rePten amb la mi-

rada o b6 s'encaren amb ia cua ben

oberta sense parar de cantar' Perd de

vegades arriben a donar-se cops d'ala

i de bec i es Poden fer ferides d'una

certa consideraci6. El mascle m6s ga-

llard 6s el que s'acaba aparellant amb

m6s femelles. Perd aixd no sempre 6s

aixi. S'ha observat que hi ha mascles

poc cantaires que s'ho miren, i mentre

els m6s impetuosos canten i canten'

ells fan la feina.

Quan el zelva de

baixa, mascles i fe-

melles es descom-

parteixen. Ells se'n

tornen solitaris a

les raconades fres-

cals del bosc, i les

gailines se'n van a fer

el niu, cadascuna Per la

seva banda. Mentre Ponen

i coven, el seu mimetisme 6s

cabdal per passar desaPercebudes

als ulls dels dePredadors' Quan

els pollets surten de l'ou, de segr'tt-

da segueixen la mare Pel bosc a la

cerca de cuques Per menjar'

Escoltar i veure el cant del gall

Gr captiva qualsevol persona amant

de la natura. Com que 6s una esPE-

cie molt esquerpa, tradicionalment

aquest era el temps en quE resultava

menys dificil de caEar perqud s'ajunta-

ven diversos exemplars en un sol lloc i

perquE, a m6s, es creu que quan canta

queda sord. El breu instant que dura

l',estrofa del seu cant era aprofitat per

atansar-se a 1'objectiu sense ser desco-

berts, abrigats amb la foscor de la ma-

tinada. El declivi acusat de lapoblaci6

d'aquesta magnifica espBcie la va portar

a la seva protecci6 legal al nostre pais'

Amb cot, hi ha qui no se'n Por estar i

elfuniueia. De tant en tant n'enxam-

pen algun i la sanci6 que li cau 6s de

les que piquen (massa Poc!)'

La cacera 6s una amenaQi' La cacera

ha estat una de les principals amena-

ces que ha patit el gall fer a casa nos-

tra. Considerat un dels m)xims tro-

feus per la seva bellesa i dificuitat per

ser caEat, el gall fer ha patit la cobdicia

de pirinencs i senyors de ciutat' IJns

i altres l'han volgut ben dissecat en

una posella del menjador o tancat

en una vitrina. La modernitat

tamb6 li ha rePresentat m6s

perjudicis que guanYs' Les

estacions d'esqui, Per exem-

ple, generen nous riscos

per al gall de bosc Col-

lisions amb els cables

dels remuntadors, i

destorbs causats
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per una muni6 d'esquiadors escam-

pats per quildmetres i quil6metres de

circuits traEats esguerren la pau dels

boscos subalpins. La gesti6 forestal so-

vint tamb6 li hajugat en contra'

A banda de l'home, ei gall fer Pa-

tek l'augment de porcs senglars, grans

depredadors de Postes de l'aviram

terrenejant. Les calamarsades tamb6

1i fan mai, sobretot als pollets acabats

de n6lxer. Per tot plegat, el seu estat

de conserwaci6 6s desfavorable i el te-

nim catalogat en perill d'extinci6' Mal-

grat aixd, l'espBcie resisteix i 1es dades

de l'tiltim atles d'oceils nidificants de

1'Institut Catali d' Ornitologia denoten

una tendbncia Positiva tb


