Fauna de Montserrat
La guilla
(Vulpes vulpes)
per Vicenç Bros, Iordi Mirolles i loan
El mot nguillar, es troba clarament en
regressió a les nostres comarques del Vallès i el Bages, ja que ha estat pràcticament
substituït pel de "guineu" i avui dia només l'empien amb normalitat alguns vells
caçadors, pagesos i antics carboners.
La guilla és l'únic cànid salvatge que ens
r.esta a la muntanya, ja que del llop tan
sols ens resten alguns records llunyans, perquè desaparegué a començaments del nostre segle. La guilla, en canvi, ha sabut adaptar-se a les noves condicions implantades
per l'home. 'Iant és així, que es troba àmpliament distribuïda per tot Europa, Àsia
i Nord-Amèrica, i ha estat introduTda amb

La nostra guilla no cal ni descriure-la;
tothom la coneix: pèl rogenc, i cua gruixuda,
acabada en un pinzell blanc. A les nostres
latituds, encara que en una baixa proporció,
existeix una varietat de pelatge que la gent
de camp anomena ocarbonerao, que es distingeix pel fet de tenir la gola i la panxa
ben negres, i és tota ella més fosca i amb
urra taca negra a la nuca.
D'aquesta àmplia distribució i gran variabilitat del pelatge, hom en pot deduir la
gran adaptabilitat d'aquest carnívor, que al
massís el trobem des de les vores del Ll<¡bregat fins a les agulles i canals més enlairades. Tot i això, prefereix aquelles àrees
alternen conreus o
, més que no pas les
és més difícil d'obtenir el seu sosteniment.
Algunes àrees molt estimades per les guiIles són les parts baixes de les canals que
donen a Collba.tó i els Brucs, als serrats
de la Calzina i al serrat de les Bruixes, ja
a l'altre marge del Llobregat.
La seva alimentació, l'hem estudiada gràcies a l'anàlisi de diversos excrements i estómacs, aquests darrers proporcionats per
caçadors. A l'hivern, la guilla s'alimenta
especialment de ròsses, com ara de gall i
de gallina, molts d'ells recollits vora gran'
ges i abocadors i també d'altres mamífers
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com el porc... D'entre les preses que captura directament, cal destacar als ratolins
de bosc (Apoderuus syluaticus), ocells diversos i, quan hi abunda, algun conill (Orycto'
lagus cuniculus).'lanbé però hem detectat
que no menysprea alguns invertebrats com
ára escarabats, etc., ni diverses matèries
vegetals, com els glans i les plantes que
menja assíduament. A finals d'estiu i tar-

rp

|

..4

'' -

.1.

PeI gener i el febrer, quan les guilles són en ple
7el, podem observar sobre la neu les seves petges
i pistes, que es d.iferencíen clarament de les dels
gossos perqLLè són més petites, amb els dits ex-

terns

tancats.
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La trobøIîa d'una guilla morta pel IIaç, I'escopeta o I'estricnina, com sembla en aquest
no és pas una cosa dilícil

dor s'alimenta de raim, figues, i fins i tot
de préssecs i de tota mena de fruits silvestres.

La guilla, doncs, la podríem definir com
una espècie generalista, ja que pot subsistir i alimentar-se de força varietat de preses, cosa que ajuda a comprendre la gran
diversitat d'hàbitats quc ocupa. El cicle
anual de reproducció a Montserrat comença ja al desembre; és aleshores quan els
mascles comencen a desplaçar-se més assíduament peìs seus dominis. El signe més
evident que ens ho assenvala, n'és 1'olor
penetrant que sentim per les vores de camins i corriols. El guillot, gràcies a unes
glàndules que té vora l'anus, anirà marcant
el seu territori fregant mates, troncs i pedres, on sovint trobarem un o diversos excrements que desprenen una forta olor.
En aquests primers dies, la seva activitat no és gaire intensa, però a mida que
s'acosta el gener, cada tarda al punt de ferse llostre, comença tot un recital de bordades i xisclets, força indicatius per a un
coneixedor de l'espècie. Un a un, els mascles es van cridant, i de l'encontre de dos
o més individus no és rar que es produeixin
enfrontaments, més rituals que no pas virulents. També per aquestes dates de màxima activitat nupcial, poden observar-se
guilles a mitja tarda, i més rarament al matí, com una vegada a les 10, als estreps de
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cas,

la serra de l'Obac, on un mascle anava trescant tranquil'lament, tot parant-se i bordant,
com si del cor de la nit es tractés. Aquest
període finalitza pràcticamenl ja a mitjan
hem observatfebrer, encara que
pot oscil'lar des de -com
finals de gener fins a
finals de febrer segons els anys. Un cop

les femelles són cobertes, aquestes donaran
a llum en caus propis, normalment situats
sota cingleres, marges, vores de riu i a vegades aprofitant les d'altres espècies com
toixons (Meles meles).
Dels joves, poca cosa se'n sap dins dels
seus profunds cataus; això sí, vora d'ells,
poden ésser trobades tota mena de restes
i de deixalles que indiquen la seva ocupació.
No serà fins a finals de maig, que cap al
tard podrem veure les joves guilles sortir
tafaneres fora del cau, on mostt'en gran
curiositat i són molt poc temoroses de
l'home.

Es a partir, però, de començaments de
juliol, com hem observat, que els primers

joves realitzen les seves caceres més independentment, fins pràcticament la primera
quinzena d'agost en què ja han adquirit la
talla dels adults.
És en aquest període d'inexperiència que
cauran les primeres guilles, algunes d'elles
víctimes dels automòbils; d'altres, un cop
arribi la tardor, seran el blanc de moltes
escopetes, però si més no, els seus prirrci-

Les guilles joues cauen molt sovint víctimes de la gran intensitat de trànsit rodat que hi
a Ia muntanya.

pals enemics seran els verins i les trampes.
Tot i ésser prohibit per la llei, a les nostres comarques encara són llençats esquers
emmetzinats, per eradicar els anomenats
animals "danyins"; aixi, <gràcies> a ells,
han caigut,
corbs, garses, àligues, aligots,
ducs, guilles, gats mesquers, fagines... Una
altra activitat molt més estesa és la captura amb llaços i trampes, que parats per experts, cada any capturen dotzenes d'exemplars; així en una àrea privada de caça de
la comarca en una temporada se'n capturaren 79. Cal dir que algun d'aquests caçadors conserva aquesta activitat de forma
tradicional des de fa molts d'anys, i és un
dels més grans coneixedors de la muntanya. Tot i això, aquest tipus de caçador ha
estat desplaçat per una gran majoria cle
gent desocupada ilo d'origen urbà, Qüê,
amb ànim de lucre immediat, sacrifiquen
sense escrúpols qualsevol animaló, que moltes vegades acaba mort "in situ> per raó
del seu poc valor comercial.
La guilla, però, té pocs enemics naturals;
a la muntanya tan sols el duc (Bubo bubo),
el qual en captura alguns exernplars novells

en sortir clel cau, ja que el llop

(Canis

lupus) i l'àtiga daurada (Aquila chrysaetos),
els seus veritables enemics, fa força anys
que s'extingiren del massís.
Més rarament, però, l'àliga perdiguera
(Hieraaetus'f asciatus) pot capturar-ne algun
de jove, si bé el que succeeix a vegades és
una clara competència per a les mateixes
preses. D'aquest comportament, podríem ressenyar-ne dos casos: en un d'ells, un mascle
d'àliga havent capturat una presa, feia es-

ha

trany que no es decidís a menjar i

que

restés dret durant rnés d'una hora; de sobte, cobrí la presa amb les ales, moment en
què d'unes mates sorgia com un llampec
una guilla que féu desplaçar el mascle. Poc
després apareixia la femella brunzent, fent
passades ràpides sobre la guilla, que s'esca-

polia amb la presa per entre la brossa, i
les àligues desistien dels seus intents.
En una altra ocasió mentre una guilla
arrencava trossos d'una presa capturada per
ella i els anava amagant pels voltants

-costum molt comú en aquesta espècieva

aparèixer un mascle d'àliga que amb potes

i urpes esteses efectuà diverses passades.
La guilla, tot i que al darrer moment vol-

gué arrossegar Ia presa, emprengué tot seguit la fugida, i l'àliga s'apoderà de la presa.
Darrerament un altre enemic s'ha dreçat sobre les sedentàries i inofensives guilles. Es tracl-a dels gossos "bandolers>, que
en colles foragiten les guilles dels seus territoris i el moment menys pensat esquilmen les niades d'ocells, els llorigons sortits
Cel cau... o fins i tot estimben els ramats.
Per donar idea de la seva abundància podem destacar que durant 5 anys foren capturats 172 gossos a les àrees privades de
caça de la muntanya.
En els darrers anys cada cop és més rar
sentil els lladrucs de les guilles en època
de zel o trobar els seus excrements on abans
n'hi havia per dotzenes; és que també la

guilla que havia fins ara resistit tots els
enrbats de i'home no podrà resistir aquest
darrer?
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