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Tendencia poblacional del Gall fer Tetvao 
urogallus al Parc Nacional d'Aigüestortes 
i estany de Sant Maurici (Catalunya). 
Recomanacions per a la gestió de 
l'especie a l'ambit de l'espai protegit 

J. CANUT - 

Population trends of the Capercaillie Tetrao urogallus in the 
Aigüestortes-Sant Maurici National Park (Catalonia, NE Spain). 
Recornrnendations for the rnanagernent in the protected area. 

Between 1983 and 1992 practically all of the Capercaillie leks of 
the Aigüestortes-Sant Maurici National Park were located (n= 1 O), 
and the number of males present was counted. The most important 
characteristics of leks and the results of censuses are described, 
indicating a slight regressive trend in three of the leks. Practica1 
recommendations are proposed about the management of the 
Capercaillie in the National Park according to the "Species 
Management Planning in Catalonia". 
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El Gall fer Tetrao urogallus ha estat ob- 
jecte d'un estudi preliminar per a coneixer 
la seva situació al Parc Nacional d1AigÜes- 
tortes i Estony de Sant Maurici en funció 
d'una serie de prospeccions i investigacions 
realitzades entre I'any 1983 i 1988 (Garcia 
et al. 1988). Des d'aleshores no es coneix 
com aquest nucli poblacional ha anat evo- 

lucionant. t'especie ha estat catalogada 
com a vulnerable a les alteracions del seu 
habitat segons I'ICONA (Blanco & Gonzá- 
lez 1992), amb la recomanació, per tant, 
de I'elaboració d'un "Plan de Conservación" 
a I'ambit de les comunitats autonomes on 
encara hi és present. 

t'objectiu del present treball, és quantifi- 
car la tendencia poblacional de I'especie a 
mig termini ( 1  983-1 992), en funció del nom- 
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bre de mascles que acudeixen anualment 
als llocs de cant, aixi com la localització de 
la seva totalitat a I'interior del Parc Nacio- 
nal. Aquesta informació, juntament amb altres 
dades de I'especie, és utilitzada posteriorment 
per establir una serie de recomanacions per 
a la gestió del Gall fer en I'ambit de I1espai 
protegit d'acord amb ei Pla de Conservació 
de Gall fer a Catalunya del Servei de Protecció 
i Gestió de la Fauna de la Direcció General 
del Medi Natural. 

MATERIAL I METODES. 

El Parc Nacional d1AigÜestortes i Estany 
de Sant Maurici es troba situat dins de I'area 
de distribució del Gall fer a la serralada 
pirinenca, la qual s'estén des del navarres 
pic de I'Orhy fins al massís del Canigó als 
Pirineus Orientals (O.N.C. 1977, Canut & 
De Juan 1988, Catusse et al. 1986). 

La delimitació de I'area d'estudi queda 
emmarcada per la totalitat de la ribeia de 
Sant Nicolau, tributaria de la Noguera de 
Tort, aixi com la ribera del riu Escrita, aigües 
amunt del poble d'Espot (Figura 1 ).  Les ca- 
racterístiques geologiques de I'area estan 
definides a Palau & Losantos, ( 1  986). Quant 
a la flora i vegetació, cal consultar Carrillo 
& Ninot 11 9921. 

Un d'els metodes més utilitzats Der tal 
d'avaluar les poblacions de Gall f i  és la 
visita als lloc; de cant (Castrovieio et al. 
1973, Crampe et al. 1980). Aquesta meto- 
dologia comporta el coneixement de totes 
aquestes zones, així com contactar fonamen- 
talment amb el; mascles territorials, els quals, 
mitjan~ant el seu cant, defensen la seva par- 
cel.la dins del llac de cant. Quant als mas- 
cles no territorials i, sobretot, les femelles, a 
causa del diferent comportament reproduc- 
tor, no són contactades'en la seva {otalitat. 
Aquest metode, doncs, tan sols és valid per 
a quantificar els mascles adults d'un deter- 
minat sector, sempre que es tingui la certesa 
de la no existencia de més llocs de cant. 

Fig. 1. Localització del Parc Nacional 
dfAigiiestortes i estany de Sant Maurici 
(iínia gruixuda) i distribució del Gaii fer a 
l'8rea d'estudi (línia fina). 

Fig. 1 .  Aigüestortes-Sant Maurici National Park 
locations and boundaries (bold line), and 
Capercaillie distribution íthin line). 

Per aprofundir amb el protocol sobre el 
metode, s'ha de consultar Leclercq (1979), 
O.N.C., ( 1  983) i Catusse & Novoa ( 1  983). 

Malgrat els inconvenients esmentats i a 
causa de la canstancia del metode (els cen- 
sos han estat realizats a les mateixes 
epoques i per les mateixes persanes), la 
metodologia utilitzada al llarg dels anys és 
perfectament valida per tal de verificar vari- 
acions en els nuclis ~oblacionals lmascles 
territorials) i per tant, 'la tend6ncia iotal po- 
blacional a mig termini d'un nucli concret. 

Les epoques de realització dels controls 
s'han efectuat al llarg del mes de maig, quan 
es produeix el muxim d'activitat de zel als 
Pirineus (Catusse 1988). 

RESULTATS I DISC US SI^. 

En total s'han localitzat 10 cantadors, 
quatre al sector de la ribera de Sant Nicolau 
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1. Lloc de 2. Altitud 3. Orientació 4. Especies 5. Especies 6. Interior 
cant (ng) dominants dominants P. Nacional 

(estrat arbori) (estrat 
arbustiu) 

Sector Ribera de Sant Maurici 

Sector riu Escrita 

Taula 1: Característiques dels llocs de cant al Parc Nacional d'Ai@estortes-Sant Maurici. 
(P.u.= Pinus uncinata; A.a.= Abies alba; Rf.= Xhododendron ferrugineum; V.m.= Vaccinium mirtyllus). 

Table 1. Charactwistics of leks in the Aigüestortes-Sant Maurici National Park. (1. Lek number; 
2 .  Altitude; 3. Orientation; 4. Dominant trees; 5. Dominant bushes; 6. Inside Nat. Park.). 

i sis al sector del riu Escrita. Aquest nombre 
és probablement equivalent al nombre total 
de llocs de cant de la nostra urea d'estudi. 
especialment a la ribera de Sant Nicolau. 
A la vall del riu de Peguera (tributari del riu 
Escrita) no es va contactar amb cap Gall 
amb símptomes de zel malgrat la presencia 
de I'especie. Estimem per aquest sector, te- 
nint en compte la seva redu'ida superfície 
forestal, un lloc de cant amb dos exemplars 
Isresents. 

Les característiques fisiografiques i eco- 
logiques de cada un dels llocs de cant 
queden reflectides a la Taula 1 . La rnitiana 
aritmetica de I'altitud ha estat de 2.091 ,5 
mts. (D.S.=72.50; n=10; rang=] ,950- 
2.200). És de destacar la importincia del 
Pi negre Pinus uncinata i del Neret Rho- 

dodendron ferrugineum presents en la totali- 
tat dels llocs de cant, així com un predomini 
absolut de I'exposició nord. 

Quant a la variació en el nombre de 
mascles presents a cada cantador, s'observo 
una certa estabilitat a la zona del riu Escrita 
i una preocupant davallada al sector de 
Sant Nicolau (Taula 2). 

Els factors responsables de la variació 
poblacional d'aquest nucli semblen ser: la 
incidencia humana directa, la depredació i 
el baix exit reproductor. 

Les alteracions en aquests indrets han 
estat practicament nul.les: no es produeixen 
activitats forestals, poca freqüentació de 
gent als llocs de cant durant el període de 
zel, així com un escas furtivisme. Tot i aixo, 
a la zona periferica del Parc Nacional 
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Lloc de cant 
(Lek number) 

Tendencia 
(Tendency) 

Taula 2:Nombre de mascles presents al lloc de cant (entre parentesis, nombre de visites). 
(L&: Regressió; =: Estable; ?: Falta informació). 

(Number of males present in leks (number of counts in brackets). 
(LJ: Regression; =: Stable; 7: Unknown). 

existeixen diverses instal.lacionsambcables 
i línies sense caD utilitat en I'actualitat. entre 
d'altres a les dones de Riufred, peguera, 
Restanca i Colomers, lesquals poden causar , , 

la mort d'alguns individus per col.lisi6 (e.g. 
22.09.88, zona de la Restanca, Societat 
de Cacadors de la Val d'Aran com. pers). 

La de~redació sobre I'es~ecie és un fac- 
tor deterAinant en la dinam/ca poblacional 
del Gall fer (Marcstrom et a/. 1988). Els 
potencials depredadors presents a I'area, 
com alauns mamífers carnívors de talla mit- " 
iana, gaudeixen de bones densitats a la 
zona d'estudi. Donat que actualment a les 
zones subalpines ja no es practiquen les 
modalitats antuvi freqüents com els paranys, 
llaCos i caca amb neu cobrint el d l ,  podem 
considerar la mateixa incidencia sobre la 
depredació del Gall fer tant a fora com a 
I'interior del Parc Nacional, on és prohibida 
aualsevol activitat aue afecti el control d'es- 
&cies. El mateix &u succeir a?b les rapi- 
nyaires (Astor Accipiter gentilis i Aguila dau- 
rada Aquila chrysaetos) on les densitats són 
similars als mateixos ambients tant en un 
espai que gaudeix de protecció com no, a 

causa del seu estatus d'especies protegides. 
El cas del Porc senglar Sus scrofa és ben 
diferent: les densitats a I'interior d'aquesta 
zona protegida són extraordinariament altes 
i poden incidir molt negativament en la re- 
producció del Gall fer en depredar directa- 
ment sobre els ous i pollets de I'especie. No 
obstant aixo, caldria esbrinar detalladament 
com repercuteix el Porc senglar en les es- 
pecies que nidifiquen a terra. 

Finalment, un altre parametre no menys 
important és I'exit reproductor (nombre de 
joves per nombre total de femelles). Al Parc 
Nacional no s'ha obtingut cap dada 
d'aquest parametre. Malgrat aixo, els segui- 
ments anuals realitzats durant els últims sis 
anys en urees ve'ines del Pallars Sobira han 
estat donant resultats francament baixos pel 
que fa a I'exit reproductor (x= 0.7 joves/fe- 
melles; rang.= 0.25-1 .30 ; pers. obsv.). Val 
a dir que la climatologia és un dels factors 
determinants de I'exit reproductor (Moss 
1986). Una vegada més, hem de consider- 
ar la mateixa incidencia d'aquest parametre, 
tant a I'interior com a fora de I'espai 
protegit. Tot aixo, fa pensar en el Porc sen- 
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glar com el factor més probable de la tend- 
encia regressiva del Gall fer al Parc. Tanma- 
teix, tenint present lo dinamica observada a 
zones properes de la comarca del Pallars 
Sobira, on la població resta estabilitzada, 
és probable un augment de I'exit reproductor 
durant els propers anys. 

RECOMANACIONS PER A LA 
GESTIO DE L'ESPECIE AL PARC 
NACIONAL. 

A.4:A mig termini, caracterització mit- 
jan~ant parcel. les forestals estandaritzades 
dels llocs de cant, zones de cria i hivernada 
per tal d'avaluar la no incidencia dels aprofi- 
taments forestals en les arees vitals de I'es- 
pecie (mateix estudi que el que s'esta portant 
a terme entre I'0.N.F. a Midi-Pyrénées i el 
Servei de Protecció i Gestió de la Fauna al 
Pirineu catala, en zones on es realitzen diver- 
ses polítiques forestals). 

B). Mesures de gestió. 

A). Mesures d'investigació: 

D'acord amb el Pla de Conservació del 
Gall fer a Catalunya, on es preveu el manteni- 
ment de I'especie a mig i llarg termini en el 
seu ambit d'actuació, es recomanen dos tipus 
de mesures pel que fa al Parc Nacional d'Ai- 
güestortes i Estany de Sant Maurici: 

A. 1 .-La realització de censos a I'estiu 
per tal d'obtenir I'exit reproductor de I'es- 
pecie no és aconsellable, donat que ja es 
realitza en arees v@ines amb els mateixos 
condicionants climatics i biogeografics. A 
més, evitara el lleuger destorb que es pro- 
dueix en aixecar les femelles amb polls en 
un area protegida amb la catalogació de 
Parc Nacional. Malgrat aixo, cal la localit- 
zació dels indrets de cria habituals per tal 
de compatibilitzar els principals itineraris a 
peu que es realitzen durant els mesos de 
juliol i agost, i per tant, possibles molesties 
en aquest delicat moment del cicle reproduc- 
tor de I'especie. 

B. 1 .Continuació de la vigilancia de furtius. 

B.2.-Prohibició de qualsevol modificació 
de I'estructura forestal a les arees vitals de 
I'especie (llocs de cant, de cria i d'hiverna- 
da) a la zona periferica del Parc Nacional. 

A.2.-Control cada dos anys (el proper 
al 1994) exhaustiu i simultani dels llocs de 
cant presents per tal d'esbrinar la futura tend- 
encia numerico dels mascles, a partir dels 
resultats obtinguts en el present treball. 

A.3:Localització de la totalitat dels llocs 
de cant a I'interior del Parc Nacional, so- 
bretot a la ribera del riu Escrita. 

B.3.-Adequació dels itineraris a peu en 
funció de les zones habituals de cria loca- 
litzades a I'interior del Porc Nacional. 

B . 4 . G  una cartografia detallada de 
les instal.lacions en desús (cables i línies) 
tant del Parc Nacional com de la zona 
periferica per tal fer-les desapareixer per mo- 
tius d'impacte paisatgistic,així com per fer 
disminuir la mortalitat natural deguda a I'im- 
pacte per col./isiÓ. 

Aquest treball no hauria estat possible 
sense la col.laboració de les següents per- 
sones:J.Bada, R.Badia, A.Berenjeno, 
D.Cases, I.Castellarnau, J.Comes, X.Cas- 
tells, P.Cecilia, X.Farré, J.Forcada, P.Ge- 
labert, J.Guillén, J.Gil, LI.Garzón, R.Guasch, 
D.García, GJiménez, J Jordana, X.Marco, 
I .Marco, A. Marga l ida ,  J .Medina,  
J.A.Muñoz, C.Mora, J.Orta, X.Parellada, 
R.Piñol, J. Pinós, L.Plaza, Joan i Jaume Pere- 
lada, J.Ramón, J.M.Rispa, L.Roca, P. Soler, 
J.Soldevila, J.Sastrada, E.Serra, J.Tortera, 
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A.Toz, R.Tragalet i "Tonya".Voldria agrair la 
col.laboracio de ].Perot, de casa Palmira 
dlEspot, durant la primavera de 1983; així 
com la del senyor Julio Ramon Llesuy, que 
em va oferir casa seva durant I'estada al 
Porc en aquells difícils moments. Finalment, 
la directora de I1espai protegit, Merce Aniz, 
ha donat totes les facilitats per a la realitza- 
cio de I'estudi. Així mateix,voldria agrair les 
correccions i suggeriments realitzats per 
I'amic Dr. J.C.Senar. 
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