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CAÇADANYSAL’AGRICULTURA

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Les caceres excepcionals
de conills i senglars durant els
mesos d’estiu s’estendran al-
menys a 17 municipis. Els caça-
dors d’una desena de municipis
lleidatans van sol·licitar ahir per-
misos al departament d’Agricul-
tura per abatre conills aquest es-
tiu en zones on aquests animals
ocasionen danys a cultius. Da-
vant de la ràpida proliferació
d’aquesta espècie a les comar-
ques del pla, la Generalitat ha
prolongat al juliol i l’agost el pe-
ríode hàbil per caçar-los, dos me-
sos que se sumen al període ha-
bitual de caça comprès entre el
13 d’octubre i el 2 de febrer.

Les societats de caçadors de
Maials, Bell-lloc,Torrebesses, Se-
ròs, Sarroca de Lleida,Artesa de
Lleida i la partida de Grealó de
la capital del Segrià van presen-
tar ahir les seues sol·licituds de
permisos davant de la seu d’Agri-
cultura a Lleida. La Federació de
Caça, per la seua part, va asse-
nyalar que també han demanat
llicències els caçadors de Llarde-
cans,Artesa de Segre i SantAn-
tolí, a la Segarra. La conselleria
haurà de concedir o denegar
aquestes llicències que, a dife-
rència dels permisos excepcio-
nals per caçar fora de tempora-
da, no es limiten a uns dies o set-
manes concrets, sinó que perme-
ten la caça fins al 31 d’agost.

El primer dia hàbil per a la ca-
ça del conill al pla de Lleida, li-
mitat a zones on hi ha danys a
cultius i subjecte al permís de la
Generalitat, va coincidir ahir
amb l’inici de la caça del senglar,
dos mesos abans que el 2012.
La caça d’aquesta espècie al ju-
liol i l’agost també es limita a zo-
nes amb danys a l’agricultura pe-
rò, en aquest cas, no s’ha de
sol·licitar un permís especial a
la Generalitat, sinó que n’hi ha
prou amb una notificació a tra-
vés d’Internet al departament
d’Agricultura. La conselleria va
assenyalar que, fins ara, han re-
but set notificacions sobre batu-
des de senglars a l’estiu a les co-
marques de Lleida. El cens
d’aquesta espècie s’estima en al-
menys 15.000 exemplars i el
2012 se’n van abatre uns 8.400.
Agricultura va assenyalar que
els caçadors poden sol·licitar per-
misos per abatre conills i notifi-
car caceres de senglars fins al 31
d’agost, motiu pel qual el nom-
bre de municipis on es caçaran
aquestes espècies podria aug-
mentar en els pròxims dos me-
sos.

Caceres excepcionals de conills i porcs
senglars en almenys 17municipis
El període hàbil per abatre’ls s’allarga al juliol i l’agost per reduir-ne el cens

Societats de caçadors de municipis lleidatans abatran conills i senglars en almenys 17 municipis d’estiu durant el mes

de juliol per evitar els danys que la superpoblació d’aquestes espècies ocasionen a l’agricultura. Així, han sol·licitat 10

permisos per a conills, mentre que la Generalitat ha rebut 7 notificacions per a batudes de senglars.

Representants de la Federació de Caça i de societats de caçadors van demanar permisos a Agricultura.
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Danys provocats per conills en una finca aMalpartit el 2012.
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Batudes
nocturnesper
mirarde salvar
cultius al Segrià

■ El període hàbil per a
la caça del conill durant
els mesos d’estiu arriba
precedit de més d’un any
de caceres amb permisos
excepcionals a les comar-
ques de Lleida amb l’ob-
jectiu de reduir la super-
població d’aquesta espè-
cie i evitar els danys que
ocasiona a l’Agricultura.
Al Segrià s’han autoritzat
fins i tot caceres noctur-
nes sota la supervisió
d’agents rurals per mirar
d’incrementar les captu-
res. “A la zona compresa
entre Malpartit,Alpicat i
Raimat s’han caçat uns
8.000 conills des de prin-
cipis d’any”, va explicar
RamonMayench, director
tècnic de la Federació de
Caça de Lleida.

Els problemes per a
l’agricultura relacionats
amb la superpoblació de
conills, animals que arri-
ben fins i tot a danyar ar-
bres rosegant-ne l’escor-
ça, s’han repetit en dife-
rents episodis al llarg de
l’última dècada a les co-
marques del Segrià, l’Ur-
gell, la Noguera, les Gar-
rigues i la Segarra.

“El conill s’hauria
de caçarnomés
notificant-ho”
■La Federació de Caça de
Lleida, que va presentar
ahir algunes sol·licituds per
a permisos de caça del co-
nill al juliol i l’agost, va as-
senyalar que demanaran a
la Generalitat que aques-
ta espècie pugui caçar-se
sense haver de demanar
permisos, amb una notifi-
cació prèvia aAgricultura
com ja es fa amb les batu-
des de senglars en zones
on causen danys a cultius.
L’entitat considera que
l’experiència en el cas de
les batudes de senglars ha
donat un bon resultat i que
s’hauria d’estendre als co-
nills.Imatge d’arxiu de danys produïts per senglars en una finca agrícola.
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Senglars
❚ S’estima que la cabanya de sen-
glars a Lleida se situa entre
15.000 i 20.000 exemplars, des-
prés que, al llarg de la tempora-
da 2011-2012, els caçadors
n’abatessin uns 8.400. La Federa-
ció de Caça considera que una
població viable d’aquesta espè-
cie podria situar-se entre els
5.000 i els 8.000 exemplars. En
els últims anys, el període hàbil
per caçar-los s’ha prolongat de
forma progressiva i, actualment,
inclou des de l’1 de juliol fins al
30 demarç, amb un règim de no-
tificació prèvia a Agricultura du-
rant els mesos de juliol i agost.

Conills
❚ La presència d’aquesta espècie
és molt irregular a les comarques
lleidatanes, amb unes zones on
és pràcticament inexistent i d’al-
tres on la seua ràpida proliferació
provoca importants danys a
l’Agricultura. Només a les locali-
tats d’Alpicat, Raimat i Malpartit
(Torrefarrera) s’han abatut un to-
tal de 8.000 exemplars l’últim
any. Abans del mes de juliol, els
caçadors havien de demanar
permisos especials limitats a uns
dies o setmanes.


