
És la més peti ta de les nostres
gal·liformes –no arriba als 20 cm.-, i l’única
que de forma absolutament natural, trobem a
l’avifauna illenca. Al contrari de la majoria d’espècies
del grup, la guàtlera és molt migradora, hivernant a
l’Àfrica sub-sahariana, tot i que les introduccions
d’aus per la caça ha fet que a les Balears se les
pugui observar també a l’hivern. La Guàtlera, Coturnix
coturnix per la Ciència, també se li diu guatlla
especialment a Formentera i guàtlera moreneta a
l’àrea de Ciutadella.

L’espècie Aquesta au a la qual agrada
més caminar i córrer que volar, és d’aspecte rabassut,
amb ales arrodonides i coa curta. Són de color terrós
llistat amb blanc, negre i ocre, confonent-se

perfectament amb l’ambient en què es mouen:
terrenys herbacis de cultiu o naturals, àrees de secà,
zones poc arbustives i poc arbrades, horts, etc. No
és una au bona de veure i es detecta la seva presència
més pels cants dels mascles, dels quals surt el nom
onomatopèic, de l’espècie en català.

Trets biològics  Les primeres migrants
ja compareixen a finals de març però és dins l’abril
quan arriba de ple. Tot d’una es comencen a sentir
els cants de reclam i en un niu ben senzill, fet a terra
amb quatre branquetes, a finals del mes o dins el
maig, les guàtleres fan una posta única que pot
arribar a ser d’entre 6 o 7 fins a 18 ous, si bé no sol
passar dels 12. Després d’unes tres setmanes de
covar, neixen els pollets que ja abandonen el nieró
a les poques hores i volen en poc més d’una setmana.
L’alimentació de les guàtleres es basa en els insectes,
a més de cucs, erugues i caragols, i amb tot un
ventall de grans i llavors. Acabant el setembre i a
l’octubre té lloc la fugida, la migració de tardor cap
al sud.

Als seus hàbitats La presència de
la guàtlera s’ha vist molt reduïda no tan sols a
l’arxipèlag nostre sinó a tota l’àrea de distribució
de l’espècie. La mecanització de feines del camp
com la sega, les collites, l’embalatge i els sistemes
de rec, destrueix quantitats importants de nius i
pollades, i sobretot, l’ús massiu i generalitzat
d’herbicides i insecticides genera una gran manca
d’aliments a tota la seva dieta, a més de baixes
directes. La forta pressió cinegètica, a més de la
caça il·legal, encara posen més traves a les
poblacions de guàtleres  per mantenir uns nivells
acceptables.

L’interès cinegètic  La caça de
la guàtlera es troba avui a les Balears en un declivi
que, apart de factors externs al nostre territori que
també afecten les poblacions, tan  sols es pot
pal·liar amb una correcta gestió dels hàbitats, una
entesa entre agricultors i caçadors, que passa
indefectiblement per evitar actuacions negatives
als seus territoris durant l’època de cria. Per la
reproducció de les guàtleres resulta molt perjudicial

l a  d e s a p a r i c i ó  d e
bardisses, bé sia per
llaurar-les i cremar-les, així
com per deixar massa
baixos els rostolls; la qual
cosa, sumada als mètodes
moderns de l’agricultura,
donen un marc que
difícilment les guàtleres
p o d e n  s u p e r a r.  E l
manteniment de les
poblacions passa així, per
una adequació d’algunes
pràctiques agrícoles als
llocs i dates de cria de les
guàtleres.



Caça d’estiu

Aquesta au, de carn exquisida, es caça
durant un període molt curt, aproximadament un
mes i mig actualment, i du afegida la dificultat que
aixecar les guàtleres sense la participació d’un ca,
no és fàcil. Per això mateix, per la caça d’aquesta
au es fa imprescindible l’ajuda i presència del ca
“de parada” que amb la seva actuació fins i tot
serà el protagonista i el principal atractiu de
l’activitat. Del sentit de l’olfacte de l’animal i que
estigui ben ensenyat, dependrà en bona part l’èxit
en la cacera, deixant el propi fet de la tirada en un
segon pla. Amb tot, i tenint present les dificultats
amb les quals s’enfronta l’espècie, avui només
són possibles bones caçades els anys
climatològicament favorables i comptant amb
actuacions agrícoles respectuoses en tota l’àrea
de distribució de la guàtlera, no sols a l’arxipèlag.
La precarietat de la caça d’aquesta migradora a
les nostres illes, ens ha de fer extremar el
compliment estricte de l’Ordre de vedes, a més
de totes les disposicions legals que envolten
aquesta activitat.
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Els mètodes de caça.
Els mètodes de caça.


