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POLÍTICA I SOCIETAT

Cau la població de senglars
Tot i la davallada, les densitats continuen sent molt altes al Montseny i al Montnegre

F.P.

La baixa productivitat de les
truges durant la primavera
de l’any passat ha provocat
un descens de la població de
senglars tant al massís del
Montseny com a la zona del
Montnegre. Així ho recull el
Programa de Seguiment de
Senglar que promouen els
parcs naturals del Montseny
i del Montnegre-Corredor i
que elabora l’empresa Minuartia, amb seu a Sant Celoni.
El recompte es fa sobre la
base de les dades que faciliten les societats de caçadors
que hi ha en tots dos espais
naturals. En concret, l’estudi
fixa en set individus per cada
100 hectàrees la densitat al
Montseny. Al Montengre,
segueix per sobre amb una
densitat de vuit porcs per
cada 100 hectàrees (vegeu
quadre adjunt). La reducció
és important però, tot i això,
encara es considera que els
dos espais naturals registren
densitats de població molt
elevades. De fet, en xifres
absolutes es calcula que
viuen al Montseny prop de

Evolució de la població de senglar al Montseny i al Montnegre

(nombre de senglars per cada 100 hectàrees)
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Font: Programa de seguiment del senglar a Catalunya de la Diputació de Barcelona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge

3.300 porcs. I al Montnegre,
uns 1.500.
Segons les dades del treball, el Montnegre passa

dels 11 senglars per cada 100
hectàrees a 8. Aquesta xifra
situa la població lleugerament per sobre de la que hi

Divendres, 2 de setembre de 2011

havia la temporada de caça
2008/2009. En el cas del
Montseny, la població se situa
al mateix nivell que la tem-
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Sant Celoni

porada 2005/2006. Tot i això,
enmig, hi ha hagut anys on ha
estat per sobre (2007/2008 i
2008/2009) i altres on ha estat
per sota, com el 2006/2007.
En tots dos espais, el nombre
de senglars es manté molt
per sobre del que hi havia a
finals dels anys noranta quan
les densitats de senglars se
situaven en 4 exemplars per
cada 100 hectàrees. Els responsables del programa de
seguiment encara no tenen
dades sobre la productivitat
de les truges aquesta primavera i, per tant, encara no es
pot pronosticar si la població
seguirà davallant durant la
temporada 2011/2012.
El càlcul de la població
es fa tenint en compte que
les 17 colles de caçadors del
Montseny van caçar 1.240
porcs durant la temporada
2010/2011. Això representa
una ràtio de 2,7 porcs per
cada 100 hectàrees tenint en
compte que la superfície on
es caça és de 47.000 hectàrees. En el cas del Montnegre,
les nou colles de caçadors
que hi ha en aquest territori
van capturar 481 senglars.
Això representa uns 2,5
exemplars per cada 100
hectàrees. Aquestes dades
demostren la incidència
que els caçadors tenen en la
població de senglar i el paper
que desenvolupen perquè no
continuï augmentant.

