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Editorial

Pel que fa al que anomenem “emergències cinegètiques”, hi
ha moltes i diferents opinions i, també, potser, algun malentès. Es pot entendre, ﬁns a cert punt, que el fet que hi hagi
una quantitat de població desmesurada i sense equilibri de
qualsevol espècie, ﬁns i tot humana, faci trontollar l’estat
del benestar i provoqui grans danys econòmics i ambientals
amb els seus consegüents efectes col•laterals. El que no s’entén, però, és la solució que es dóna a aquestes situacions.
Això em fa pensar que, com gairebé sempre, anem a cop de
timó i actuem en funció de com bufa el vent crític del moment. Per això, cal un full de ruta cinegètic de país, que inclogui una visió de futur i contempli els possibles escenaris
a curt, mitjà i llarg termini. Està clar que si tenim sobrepoblacions tenim un problema, però si hi ha un dèﬁcit de qualsevol població, també. El cas és que en aquest escenari i per
intentar resoldre aquests problemes i millorar la gestió de la
biodiversitat no es té en compte el col•lectiu caçador.
Com deia, ﬁns ara s’ha funcionat segons les necessitats de
cada moment i no està malament, però cal anar més enllà
per evitar certes situacions com, per exemple, el “silvestrisme” que s’ha donat en certs punts d’Europa i que ha eliminat
una tradició de fa milers d’anys. Els nostres representants
només han pogut redirigir aquesta situació amagant-la rere
concursos de cant que permeten caçar algun ocell amb mètodes molt especíﬁcs. Es demostra així que si no es prepara un
bon full de ruta, és molt difícil reaccionar a temps davant els
gegants i organitzats lobbys verds europeus.

Probablement passarà el mateix amb la caça de la guatlla i
la tórtora perquè hi ha determinats grups anticaça que ja estan fent informes que pretenen conscienciar les administracions que aquestes espècies estan en una situació precària
perquè les seves poblacions han davallat molt i que l’ única
solució possible és protegir-les i no deixar-les caçar. D’aquesta manera, aniran protegint espècies ﬁns a prohibir la caça
de tots els animals cinegètics. Ah no, perdó! De tots, no! El
senglar l’hem d’eradicar! Així, si no en queda cap, tampoc
es podrà caçar. Per poder-ho fer, l’Administració s’ha tret de
la màniga “la brigada antisenglars”, un grup de funcionaris
que cacen a totes hores en aquelles zones on les societats de
caçadors no poden intervenir. Fins i tot organitzen caceres
amb les mateixes societats en zones de conﬂictes.
La meva opinió al respecte és molt clara. Cal deixar caçar els
caçadors que són els que paguen i cal destinar els recursos
públics a marcar les directrius per poder-ho fer correctament i estudiar noves i millors maneres de gestió cinegètica, més adaptades a l’actualitat i que permetin elaborar una
bona llei de caça catalana i tenir un full de ruta que tingui en
compte el futur cinegètic català.
Finalment, vull felicitar tots aquells que fan possibles les ﬁres
i trobades de caça al nostre territori perquè gràcies a aquests
actes es promociona la nostra activitat i s’enforteix el col•lectiu.
Us animo a visitar-les i a participar-hi activament.
Bon estiu i bona mitja veda!
Eduard Melero
Director

Recordeu que podeu enviar les cartes al director utilitzant el següent correu: cinegeticat@cinegeticat.cat
Cinegeticat 5

Caça news
Girocaça

Concurs de fotograﬁa

El passat dia 2 de maig va nèixer GIROCAÇA:
La Territorial de Girona de la Federació Catalana de
caça conjuntament amb la societat de caçadors de Roses
i el mateix Ajuntament, han fet possible la realització
d’aquesta primera edició de la ﬁra de caça “GIROCAÇA”
que s’espera que sigui un punt de trobada de referencia sobre la caça gironina.

L’objectiu d’aquest concurs de fotograﬁa cinegètica i d’acció de caça, ha estat incentivar la caça fotogràﬁca i oferir
la possibilitat de mantenir-se en contacte amb la natura
en qualsevol època de l’any i poder gaudir de les imatges.
Els caçadors i gestors tenim la sort de gaudir d’aquesta activitat i aﬁció en un marc incomparable, poder viure i gaudir
d’unes escenes i imatges inigualables i increïbles. El fet de
poder immortalitzar-les i documentar-les fa que sigui una
eina molt útil per a la gestió i la caça, també és un material
didàctic, visual i d’interpretació de gran valor per saber com
estan les poblacions d’animals del nostre territori.

Els culpables dels
abandonaments
dels gossos
Per Marc Regada
Com tots sabem, les protectores d’animals són les que ens
posen al punt de mira de la societat. Diuen que som els culpables de l’abandonament dels gossos a casa nostra.
Cada any s’abandonen més de 30.000 animals de companyia,
dels quals molts són gats.
La majoria dels abandonaments són els primers 6 mesos de
l’any i això és degut als regals de Nadal. Els aparellaments
incontrolats, o no desitjats, són el que produeix aquest abandonament. Qui no ha sentit aquell comentari que quan són
petits són molt macos, però quan es fan grans ja ningú els
vol? Aquí la societat és irresponsable. Els ajuntaments amb
pocs recursos i una normativa que no està dins la realitat de
la societat fan que els abandonaments siguin un continu a la
societat consumista.
Els gats són un món a part, ningú se’n fa responsable,ja que
circulen assilvestrats per les nostres ciutats o pobles on es
reprodueixen sense cap control.
El caçadors són els principals interessats que els nostres
amics estiguin en bones condicions, tant sanitàries com alimentaries, ja que sense ells no hi ha caça i sense caça nosaltres no podem exercir el que més ens agrada. Els gossos
són les nostres eines per caçar, ja que no és un treball, és un
hobby, una passió, una dedicació i tots sabem el que costa
tenir un bon gos.
Cal fer esment que en el nostre col·lectiu hi ha de tot, com a
tots els col·lectius, però no es pot generalitzar, ja que un individu no representa un col·lectiu. Tots hem sentit algú que
ens diu ”tranquil que amb un cartutx ho arreglo”, però
Qui és caçador de veritat no abandona els seus gossos ni
els hi fa cap mal.
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El jurat composat per Eduard Melero
(Director CINEGETICAT), Dani Camacho
(Delegat CINEGETICAT Girona), Albert Pou (Delegat CINEGETICAT Lleida i Tarragona), Pep Felip (Delegat CINEGETICAT Barcelona) i Mikel Arrazola (Fotògraf professional),
després d’haver rebut un total de 61 obres, han deliberat i
dictaminat que les fotograﬁes seleccionades com a
guanyadores han estat les següents:
3a. Parella de Cabres hispàniques . MAJESTIC
(Categoria: espècie cinegètica): de Anna Ruiz
Imatge d’una espècie màgica, que guanya en valor si es té en
compte la imponent cornamenta del mascle en primer pla.
Mascle i femella en una mateixa imatge, tots dos dins de
l’enquadrament!
2a. Setter anglès amb becada sobre un llençol de fulles.
(Categoria: acció de caça): de Marc Alsina
Espècie difícil de veure i més en un entorn boscós. L’envolta
tot un un treball realitzat amb el gos i el collar. La becada es
mimetitza en una imatge plena de colors de tardor.
1a. Cabirol que fuig.
(Categoria: espècie cinegètica): de Luís Palacio
Aquesta imatge mostra un d’aquells instants de natura gens
fàcil de capturar, l’embranzida d’un cabirol quan corre!
Imatge molt ben congelada amb l’enfocament on ha d’estar!
Particularitat de la banya del cabirol amorfa, un bon selectiu!

3a

2a

1a
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La gent que no sap hauria
de saber que…
Encara recordo quan el meu tiet, amb el seu Jonh Deere verd
i la cuba, baixava a escampar suc al camp de davant de casa.
Automàticament sortia la meva mare a desar la roba que
restava penjada des de primera hora del matí. Certament
era una estona que sentíem pudor...i molta! Però al mateix
temps sabíem perfectament que aquell purí serviria perquè
l’ordi o el blat que a posteriori si sembrés, creixés ple de
força i vitalitat.
El mateix amb els motors de regar. Aquell llunyà rum rum,
que juntament amb el cant del rossinyol, amenitzava les nits
d’estiu...Que grosses i ufanoses es faran les capses de blat de
moro...pensava jo! I per què cap al capvespre? Per molestar?
Doncs perquè l’evapotranspiració es redueix signiﬁcativament.
Aquell dringar de campanes, aquells empaits, just al bosc de
davant de casa. Aquell Bon dia com ha anat?, a en Palllot i en
Marcel·lino, escopeta a l’esquena, mentre canviaven de bosquet amb la canilla que els seguia.
Finalment les granges. Activitat nociva i molesta per alguns
o activitat econòmica i font d’aliment per altres...fan pudor
sí! I què?
Si no hagués sabut per què es tira purí a un camp o perquè
es rega al capvespre el blat de moro, per què es caça, o ﬁns i
tot per què es crien animals de manera intensiva en unes

Restriccions

Tórtora, tudó,
colom roquer,
varietats
domèstiques i
híbrids, estornell
vulgar i garsa
només es poden
caçar en llocs fixos.
La caça només s’ha
de realitzar des de
llocs fixos .

Per Mateu Tulsà i Vert
Enginyer Agrònom

instal·lacions, doncs segurament hagués trucat als Mossos d’
Esquadra o hagués anat a l’ Ajuntament per donar constància
de la qüestió...vaja! a denunciar-ho!
Fa temps s’està parlant d’un assetjament al món rural, a pagès.
Jo també ho crec. Assetjament de gent inculta envers la gent
de poble (permeteu-me que generalitzi tot i que sóc conscient
que no puc fer-ho!). Denúncies, amenaces, judicis, crits, insults
etc. Cal ﬁcar-se al cap que els pobles no són el pati d’escola de la
gent de ciutat, no és ni serà l’espai de relax i esbarjo on només
hi ha papallones, ﬂors i herba fresca. Als pobles s’hi treballa, s’hi
crien animals, s’hi cultiva la terra, s’hi caça, s’hi viu.
Caldria un examen de consciència profund per part de la gent
que té la segona residència a pagès (sovint gent de ciutat). Que
pensin que tota aquella activitat que TANT els molesta serveix,
entre altres coses, per poder subministrar aliments, no només
a la gent dels pobles, sinó també a la gent de ciutat. D’on creuen
que surten els enciams, els ous, les llonzes de porc, els quarts de
pollastre, els ànecs, els entrecots de vedella, el menjar preparat
pels coloms, la farina, el julivert, les tomates (o els tomàquets),
les cebes, les patates...? Dels magatzems del Mercat de la Boqueria? De la nevera de casa? Del rebost? De les cambres frigoríﬁques de les carnisseries? Per la gent que desconeix el tema...
Cuba: cisterna per tractor d’acer galvanitzat amb distribució a
pressió o localitzada.
Suc: manera popular de denominar el purí.
Capses: manera popular de denominar les panolles de blat de
moro o panís.
Evapotranspiració: quantitat d’aigua que passa a l’atmosfera,
suma de l’aigua evaporada pel sòl i de la transportada per les
plantes.
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Caça news a fons

A fons

Conclusions de la jornada:
“Imatge i percepcions socials vinculades a la caça”

Solsona, 22 de maig de 2015.
La percepció que es té del caçador i de la caça es menysté
molt sovint. Caldria canviar aquesta imatge per moltes
raons. S’ha de tenir en compte que cada caçador gasta entre
uns 600 i uns quants milers d’euros cada any i amb això contribueix a regular la cadena tròﬁca, ajuda els pagesos, cuida
el medi, neteja el sotabosc, arregla camins i col·labora a disminuir els accidents de trànsit, entre altres coses.
Actualment la majoria de notícies que apareixen als mitjans
de comunicació sobre els caçadors i/o la caça són negatives.
Per cada sis notícies de caça negatives n’apareix una de positiva. Les informacions d’aquest tipus que apareixen als mitjans es podrien agrupar en les tres tipologies següents:

Notícies sobre il·legalitats
(caçadors il·legals, mètodes, denúncies, etc.)
Notícies sobre sobrepoblacions
(accidents, etc. , espècies cinegètiques= dolents)
Notícies sobre la mala imatge dels caçadors
(tenen armes, abandonen/maltracten gossos, etc.)
Si ens ﬁxem en els actors implicats, d’una manera molt simpliﬁcada, trobem que hi ha un sector a favor de la caça. Es
tracta d’agricultors, cientíﬁcs i alguns ecologistes. En contra
hi ha les associacions de protecció dels animals, alguns ecologistes i alguns cientíﬁcs.
Per canviar aquesta imatge negativa s’ha de normalitzar la
caça. Per fer-ho cal portar-la a l’escola, defensar-la des de l’administració, potenciar la seva gestió, professionalitzar més el
col·lectiu i intentar donar més notícies positives. El primer
pas l’hem de fer nosaltres mateixos, els caçadors. Fem una
gran feina per la societat i l’hem d’explicar i defensar-la. Podem estar orgullosos de la nostra activitat i tots tenim una
responsabilitat pedagògica i de comunicació dels valors positius de la caça als amics, familiars, veïns, nens, etc. Cadascú
de nosaltres i cada una de les nostres societats i federacions
hauria de tenir sistemàticament com a prioritat explicar la
feina que fem. Hem de comunicar més i millor.
En l’àmbit dels mitjans, els periodistes reben moltes convocatòries i notícies diàriament i disposen d’un espai molt limitat. Això fa que donin prioritat a les notícies que criden
més l’atenció. La majoria de periodistes no són caçadors i, per
tant, no tracten la notícia de caça amb coneixement. Des de
les federacions de caçadors s’hauria de fer un esforç per fer
entendre la caça al col·lectiu de periodistes i oferir-nos com a
cara visible i professional de l’activitat.

8 Cinegeticat

Actualment l’educació ambiental que es fa a les escoles és
molt desequilibrada. No ens ajuda, tampoc, part de la cultura urbana que creu que el millor és no tocar la natura. És a
dir, la política de no tallar arbres, no caçar, etc. i això passa
en una societat en què, precisament les ciutats són un dels
elements més insostenible. En un intent de compensar els
seus “pecats” (consumir quantitats insostenibles de recursos
i energia), els ciutadans urbans volen “protegir” el medi rural
de les “agressions” dels pagesos, dels forestals, dels caçadors,
etc. Des de l’entorn urbà hi ha una connotació molt negativa de la caça principalment perquè desconeixen totalment
la funció ecològica que representa. És aquí on el paper dels
grans mitjans de comunicació és clau per poder crear espais
de diàleg i fer pedagogia. Aquest és l’objectiu base de Cinegeticat.
Durant segles la caça ha estat un recurs alimentari. Les espècies de més interès cinegètic mai no han estat amenaçades i,
en canvi, moltes de les que s’han deixat de caçar ara estan en
perill d’extinció o els falta poc. Amb això es demostra que el
caçador inverteix per protegir les espècies d’interès cinegètic
i que aquestes realment tenen un lloc a la cadena tròﬁca i
estan en equilibri amb l’activitat humana. Com a paradoxa,
els dos llocs amb el millor nivell de conservació de biodiversitat a Espanya són grans vedats de caça, essent un referent
el Parque Nacional de Doñana. La caça no s’oposa a la conservació de la biodiversitat, sinó tot el contrari.
Un dels problemes actuals és que es treballa més en temes de
danys que en temes cinegètics. La principal causa d’això és
que cada cop hi ha més espècies cinegètiques i més nombroses, però, en canvi, hi ha menys caçadors i amb una mitjana
d’edat alta. En vint anys les llicències de caça s’han reduït a
la meitat i un de cada tres caçadors està jubilat i és poc actiu.
Aquest fet és comú a tots els països del sud d’Europa, en canvi els del centre i nord, on hi ha més consciència ecològica,
passa tot el contrari. El nombre de caçadors va a l’alça. En
aquests països hi ha un enteniment compartit pels agents
socials sobre el fet que la caça és una activitat necessària per
a l’equilibri ecològic del medi natural. El caçador té un estatus social positiu.

Pel que fa als conﬂictes, el problema més gran a nivell europeu amb espècies cinegètiques és amb el senglar perquè la seva tendència és a créixer i de moment no s’ha
aconseguit controlar la seva població enlloc. A Catalunya el principal problema és amb el senglar i el conill, amb
una alerta pel cabirol. Fins i tot ha calgut canviar els cultius d’algunes zones per no facilitar encara més la seva reproducció (en zones on s’ha arribat a perdre el 100% de la
collita). El problema no és només als conreus, sinó que
també es poden causar infeccions sanitàries al bestiar.

Els pagesos reclamen que de la mateixa manera que tenen
un assessor en Defensa Vegetal, en tinguin un de Defensa Cinegètica. Podríem ser-ho nosaltres, caçadors?
Pel que fa a la responsabilitat d’accidents de trànsit, sortosament hi ha hagut canvis. Ara la responsabilitat recau en
primer lloc sobre el conductor i no en el titular de l’explotació cinegètica o societat de caçadors com antigament. L’any
passat a Espanya hi va haver 8.873 accidents provocats per
animals, centrats sobre tot entre els mesos d’octubre a gener,
principalment entre dilluns i divendres i la majoria nocturns, entre les 20h i les 24h. A Catalunya, les zones amb més
nombre d’accidents són en primer lloc Girona, seguit de la
regió central i de Lleida. Econòmicament costa molt valorar aquests danys, ja que hi intervenen molts factors, però
estem davant d’un cost anual de diversos milions d’euros a
Catalunya que es multiplicarien ràpidament sense la feina
del col·lectiu caçador.

Punts clau del debat:

1. Cal una llei de caça adaptada a la realitat. Una Llei de caça
Catalana, que permeti resoldre molts dels problemes que té
el sector actualment, començant per la seva professionalització.
2. Per a la professionalització del sector és necessari crear
espais de debat com els que organitza el CTFC anualment i
gràcies al qual estem avui aquí. Aquests espais permeten posar damunt la taula les diferents visions que tenen els actors
implicats en el sector cinegètic i són altament enriquidors
de cara a deﬁnir quin ha de ser el full de ruta per millorar
la gestió cinegètica actual, millorar la imatge dels caçadors
i, també, per traçar les línies bàsiques que han de permetre
professionalitzar cada vegada més el col·lectiu.
3. Cal elaborar un pla de comunicació ben treballat per professionals de la comunicació i consensuat entre els actors
principals del sector i l’administració.

A França han pogut canviar la imatge del caçador.
Com ho han fet?
Han pogut solucionar el conﬂicte que apareixia als mitjans
pel que fa a la mort de l’animal amb una arma. S’ha fet molta
educació ambiental, s’han fet enquestes a la població, s’han
fet campanyes de comunicació per tal de millorar la imatge
i l’autoestima del caçador i aconseguir nous caçadors, s’ha
buscat un nou públic (joves, dones) i hi ha moltes ofertes tant
pels nous caçadors com pels que ja ho són. A més, publiquen
notícies cada mes a la premsa regional i especialitzada, mitjans digitals i xarxes. En 7 anys han pogut duplicar el nombre
de nous caçadors, la mitjana d’aquests nous caçadors és d’entre 30-35 anys, gràcies a programes d’apadrinament i acollida
de caçadors temporals.
Organitzadors:

Col·laboradors:

Cinegeticat 9

La ploma
del pintor

Per Marc Pagès Rúbies.
Biòleg i caçador.

La guatlla (Coturnix coturnix).
La situació actual de les seves poblacions
i la seva caça amb gos de mostra
Encara que molts caçadors no en siguin conscients, les poblacions de fauna cinegètica i sobretot als ocells que podem caçar, es troben subjectes a seguiments de les seves
poblacions. Moltes vegades aquests seguiments només
estan realitzats per agrupacions d’ornitòlegs presents als
diferents països desenvolupats (ICO a Catalunya, SEO
a Espanya, Aranzadi a Euskadi, etc.).

mundial de l’espècie, amb seguiments començats fa quasi 40
anys, pels cientíﬁcs de la UB. Així doncs, a Catalunya tenim
aquests honor i de ben segur que no l’aproﬁtem prou

Per a què serveixen aquests seguiments? Bàsicament per detectar com evolucionen diferents indicadors de paràmetres
com l’ABUNDÀNCIA, PRODUCTIVITAT i ÀREA de DISTRIBUCIÓ. Per entendre’ns, veure si hi ha molts o pocs ocells,
saber si crien bé i si es troben arreu o en zones reduïdes. El
més important, però, és veure quina és la tendència de cadascun d’aquests paràmetres durant un cert període de temps.

En primer lloc i, segons la meva impressió, hi ha instaurada
una opinió generalitzada, dintre i fora del sector dels caçadors, que és que els ocells, cinegètics o no, estan en perill.
Tots escoltem sovint comentaris com: ja no queden perdius,
la becada va a menys, no hi han tords, no es veuen pardals...
Abans es trobaven moltes més becades, guatlles, tórtores...
Tot i que poden tenir la seva part de raó, quasi sempre es
basen en les impressions de cadascú, fruit de l’experiència
personal i d’un passat no gaire llunyà.
Tot i que les opinions, encertades o no, poden acabar creant
una certa tendència, no deixen de ser opinions i prou.

En el cas que ens ocupa, la guatlla comuna (Coturnix coturnix), té com a principal característica el seu caràcter migrador, ja que és l’única espècie de l’ordre dels galliformes amb
aquesta adaptació. Es tracta d’un migrador estival, que passa
l’hivern a l’Àfrica i a la primavera/estiu visita la zona europea, tot i que la seva àrea de distribució arriba a part del continent asiàtic.
Tornant als seguiments/estudis cientíﬁcs dels ocells cinegètics, la guatlla ha estat objecte de seguiments a l’Estat Espanyol han fet aquests seguiments cientíﬁcs catalans de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Lleida (UdL).
Per tant, a Catalunya s’hi troben els màxims experts a nivell
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Aleshores, els seguiments i estudis sobre la guatlla, què
diuen del seu estat poblacional, com es troben les seves
poblacions?

Això vol dir que ens hem de remetre als estudis cientíﬁcs
existents per poder obtenir informació objectiva sobre quina
és la situació de les poblacions de fauna cinegètica. Un dels
seguiments en el qual van treballar els cientíﬁcs catalans, va
ser el seguiment promogut per FEDENCA (Fundación para
el Estudio y Defensa de la Caza, de la RFEC) anomenat Anillamiento y seguimiento de la codorniz (Coturnix coturnix)
en España (2002-2011). Aquest estudi, que va durar 10 anys,
va tenir lloc a diferents territoris de l’Estat espanyol on dife-

rents grups censaven, capturaven i anellaven exemplars de
guatlla. També es van recollir dades de caça i mostres d’ales
de caçadors col·laboradors. En total es van anellar 16.338
guatlles i es van analitzar 27.190 ales de guatlles caçades.
Quines van ser les conclusions d’aquest estudi? Entre d’altres, les següents:

En aquest Atles es ressalta la manca de dades sobre l’espècie
per poder aﬁrmar quin és el seu estatus i entre les principals
amenaces trobem:
- La pèrdua dels hàbitats favorables per a la reproducció,
tant per la seva urbanització com per la substitució d’hàbitats cerealistes, per d’altres desfavorables.

1. L’abundància anual de les guatlles oscil·la de manera marcada. La tendència de la població és a mantenir-se estable
amb ﬂuctuacions de l’abundància. Resulta imprescindible
fer un seguiment de les raons d’edat, per a garantir l’aproﬁtament sostenible de la guatlla. (Nadal J, Ponz C, 2012).
2. La proporció d’edat anomenada RE3 ( indicador que serveix per avaluar la reproducció de l’any, ens informa de l’èxit
reproductor de la guatlla durant la temporada estudiada )
demostra que la població de guatlla és viable i el seu aproﬁtament racional és sostenible (Nadal J, Ponz C, 2012).

- La pressió cinegètica pot ser excessiva en anys de sequera i
en zones de cria d’elevada altitud, ja que en aquest darrer cas
l’obertura de la mitja veda es fa quan encara hi ha femelles
amb pollets de pocs dies de vida.

En el cas de Catalunya un obra de referència en matèria ornitològica és l’Atlas d’Ocells Nidiﬁcants de Catalunya 1999-2002
(Estrada et. al 2004)

- L’alliberament de guatlles japoneses o híbrids poden provocar contaminació genètica a les poblacions naturals de
guatlla, fet que podria reduir la tendència migratòria de les
guatlles autòctones (varis autors).

Entre altres conclusions s’hi comenta que a Espanya i França,
segons diferents autors, es considera que les poblacions resten estables, malgrat l’existència de marcades ﬂuctuacions
anuals, amb diferències d’abundància que poden arribar a
ser tres i quatre vegades les d’anys normals (Puigcerver et
al. 1989).

- La modernització de les tasques agrícoles, amb la utilització de llavors de cicle curt, màquines segadores cada cop més
ràpides i amb la pinta més ampla, l’empacament de la palla
i llaurar la terra cada cop més aviat també tenen impacte
negatiu.

- Finalment, una espècie tan mòbil requereix una gestió coordinada a en un àmbit supranacional perquè sigui
realment eﬁcient.
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Figura 1. Tendència de la població nidiﬁcant de guatlla (Coturnix coturnix) a Catalunya. Font: ICO. 2015. SIOC: servidor d’informació ornitològica
de Catalunya. ICO, Barcelona. (http://www.sioc.cat)

Un altre document d’actualització de l’Atles d’Ocells Nidiﬁcants de Catalunya 1999-2002 ha estat l’anomenat Estatus
d’amenaça dels ocells nidiﬁcants de Catalunya 2012. Llista
vermella dels ocells nidiﬁcants de Catalunya 2012 (ICO, 2012).
Segons aquesta revisió, la població catalana de guatlla nidiﬁcant el 2012 s’estima entre els 12.000-42.000 individus madurs. L’avaluació de l’estatus poblacional a Catalunya es cataloga com a Preocupació menor (LC).
Per últim, a través del web (http://www.sioc.cat) podem consultar i seguir l’evolució de les poblacions d’ocells nidiﬁcants
a Catalunya, gràcies als seguiments portats a terme pels ornitòlegs catalans. Respecte a la tendència de la població de
guatlla nidiﬁcant a Catalunya, sembla que es mostra estable,
durant la última dècada, com reﬂecteix el gràﬁc extret del
mateix web.
Així doncs, sembla que a priori, no hem de patir més del
compte per a la conservació de les poblacions de guatlla.
Tot i així caldria fer cas a les recomanacions que es deriven
dels estudis i entre tots, tractar de treballar per minimitzar
les amenaces que afecten l’espècie. Aquestes pertorbacions
coincideixen, en gran mesura, amb les d’altres espècies
de la seva família, com és el cas de la perdiu roja, també molt
lligada als hàbitats agrícoles de secà.
Pel que fa a la modalitat de caça de la guatlla i amb la meva
modesta experiència, puc aﬁrmar que es tracta d’una caça
molt divertida pel caçador i molt instructiva pel gos de mostra, principalment pels cadellets que comencen. La possibilitat de múltiples contactes amb una peça de caça en poc
temps és el que permet els gossos joves aprendre ràpid. Són
pocs els cadells, que al cap d’unes quantes revolades i una
mica de paciència del caçador, no acaben mostrant la guatlla
salvatge.
Per a la caça de la guatlla amb gos de mostra durant la mitja
veda, normalment solen ser molt més apreciats els gossos
anomenats continentals, bracs, bretons, griﬀons... Aquests
cacen més a prop i detecten amb més facilitat les guatlles,
quan per l’efecte de la calor, aquestes s’amaguen a la fresca,
allà on la vegetació és més espessa. D’altra banda, generalment, els gossos anomenats britànics, setters i pointers, no
són tan apreciats per aquest tipus de caça.
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Aquest fet es deu a que solen caçar a gran velocitat i bastant més lluny del caçador. No obstant, si volem gaudir de
les seves estampes en mostra, el millor moment és a primera
i última hora del dia, quan fa més fresca, les guatlles estan
més actives i es troben al mig dels camps de rostoll.
Un dels secrets del caçador per tenir èxit en les captures
de guatlla és tenir paciència i revisar a consciència aquells
punts on s’ha trobat algun exemplar. De ben segur que n’hi
hem deixat més d’un, que no ha estat detectat pels gossos en
primera instància, però si en posteriors passades.
Pel que fa al tret, tot i que pot semblar senzill, hi ha stuacions de tot tipus i al que hem d’estar més atents és
amb la seguretat envers de les altres persones i amb la dels
nostres gossos. Sempre en cas de dubte val més no tirar i de
passada donem una nova oportunitat als gossos de trobar
una altra peça.
Com a conclusió i reﬂexió ﬁnal, cal dir que des del meu punt
de vista com a caçador i aﬁcionat als gossos de mostra, no
entenc la labor d’aquests sense l’existència d’unes poblacions d’ocells de caça totalment salvatges (perdius, guatlles,
becades, becadells...) i en bon estat, ja que en realitat són les
peces totalment salvatges i adaptades al seu medi les que
poden fer aﬂorar tot el potencial que les diferents races canines de mostra porten en el seu ADN.
Res més, a veure si tenim sort i aquesta mitja veda 2015 podem gaudir dels nostres gossos gràcies a una bona presència
de guatlla a les nostres àrees de caça.

Més 10 anys d’experiència en seguiments i gestió
dels recursos cinegètics de Catalunya. Som caçadors
compromesos amb la caça sostenible i la conservació
de la fauna salvatge.

Telf: 620 257720

Correu-e: ecotons@gmail.com
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Taxes
Del mes de març, pel que fa referència a l’activitat cinegètica,
i també piscícola, destaquem la publicació del pressupostos
i la llei de mesures ﬁscals mitjançant la Llei 2/2015, de l’11 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015, on podeu trobar, entre d’altres punts, els següents::
1. Taxa per l’expedició de llicències de caça i matrícules
d’àrees de caça.
Se suprimeix la llicència tipus F, de 12 € per a la captura
d’ocells fringíl·lids. El motiu podria ser que amb l’autorització excepcional, amb les corresponents anelles, ja n’hi
hauria prou.Es suprimeix el precinte d’arts de caça ( i pesca)
de 0.90€.
2. Taxes pels permisos de caça major i menor a les zones de
caça controlada.
S’afegeix una taxa de 5€ per a la caça menor i per a la del
senglar i s’estableixendiferents quotes per a la cabra salvatge
(ZCC Montserrat). Es crea una quota d’entrada per als mascles de més de 8 anys i una quota complementària d’acord
amb els seu trofeu. Es diferencien preus entre caçadors locals i no locals (aquests últims paguen el doble, d’acord amb
la Llei de caça de 1970). Els preus van de 400€ a
4.000€ o 8.000€, en el cas dels no locals, per a trofeus
més grans de 262 punts. La resta de permisos mantenen uns preus similars que van des dels 5€ per una femella de daina o muﬂó, ﬁns els 100€ per un cérvol o isard
(en el cas dels no locals).
3. Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça
S’actualitzen els preus d’acord amb l’IPC. Els permisos per
caça menor i senglar són d’uns 15€, altres com les quotes
d’entrada de cérvol selectiu, de 105€ i el cérvol trofeu,
de 526€. El permisos anuals per a caçadors de batuda no locals, serà de 50€ (10€ pel permís de 15 dies). Amb aquest permís es permet abatre senglars i guineus (d’ambdós
sexes) i femelles de cérvol, daina, muﬂó i cabirol.
Desapareix la diferenciació sorgida el 2012 entre Trofeu, Se-
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Per Àlex Cuadros

lectiu i Representatiu (aquest últim deixa d’existir). Es tracta
d’una modalitat, que ja s’ha implantat a la majoria de autonomies, intermèdia (també en l’àmbit econòmic) per exemplars que no són selectius (no tenen cap defecte), però no
arriben al bronze.Es manté la boniﬁcació del 80% en la quota
d’entrada i del 40% en la complementària per als caçadors
locals, és a dir, aquell que resideix a la zona efectivament i/o
propietaris rurals amb més de 5 hectàrees.
4. Taxa per l’expedició de precintes de caça major a les
àrees privades de caça i a les àrees locals de caça
Desapareix el precinte del cabirol mascle (el de femella ja
havia desaparegut el 2012). Cal veure com es controlaran els
permisos de mascle (números), el compliment dels plans tècnics (PTGC) i els actes de furtivisme (persones alienes a una
APC).
5. Taxa per l’expedició de l’autorització de captura
en viu d’ocells fringíl•lids per a l’activitat tradicional
de concursos de cant i de les anelles oﬁcials que
acompanyen a l’autorització
La desaparició de la llicència tipus F, de 12€, fa que es creï una
nova taxa per a l’expedició de l’autorització excepcional per
captura en viu, que tindrà el mateix valor.
D’altra banda, es manté la taxa de 0.16€ per anella atorgada.
6. Taxa per la inscripció, l’anellament i el control d’exemplars de falconeria i de les instal•lacions en què es troben
allotjats
Es ﬁxa una quota de 50€ per a cada exemplar de falconeria
inscrit, anellat i amb permís de tinença.
7. Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula
d’embarcacions i aparells ﬂotants per a la pesca
Durada: 1 dia: 3 euros, 15 dies: 11 euros, 1 any: 25 euros, 2 anys:
40 euros, 3 anys: 58 euros, 4 anys: 68 euros.

Es modiﬁca l’apartat 2 i s’afegeix un nou apartat, el 3, a la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 2/2014, que resten
redactats de la manera següent: En les zones de seguretat
són responsables dels danys causats per les espècies cinegètiques les persones o les entitats promotores de llur declaració.
En la mateixa línia que l’article 19.4 del Decret Legislatiu
2/2008, que aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels
animals (pels animals de companyia) i la Resolució
de vedes de 2013 i 2014 (per exòtiques invasores) es reitera
que quan, per motius d’urgència, com a conseqüència
de la presència d’exemplars conﬂictius d’individus d’espècies
cinegètiques, d’exemplars d’espècies exòtiques invasores o
d’espècies domèstiques ensalvatgides que es puguin
considerar exòtiques invasores s’estableixin en la resolució
anual de vedes de caça o mitjançant un desplegament
reglamentari sectorial en el cas d’espècies exòtiques invasores o domèstiques ensalvatgides, que comportin un risc
imminent per a les persones, llurs béns o el medi
natural. Els directors dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural poden autoritzar amb caràcter excepcional els
membres del Cos d’Agents Rurals, i en cas de necessitat

altres agents de l’autoritat, a actuar capturant-los mitjançant
l’ús d’arma de foc o de mètodes d’immobilització a distància
per a evitar els danys o minimitzar-los. Les captures s’han
de notiﬁcar als anomenats directors.
Es modiﬁca la Llei 8/2012 (Reserva Nacional de Caça de l’Alt
Pallars - Aran) del 25 de juny, de modiﬁcació dels límits i la
denominació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars Aran, que resten redactats de la manera següent:
«Aquesta llei és fruit de la iniciativa legislativa exercida pel
Consell General d’Aran i per l’Ajuntament de la Vall de Boí
amb el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, i recull la voluntat manifesta dels municipis de Naut Aran i de la Vall de
Boí que s’exclogui llur terme de la Reserva Nacional de Caça
de l’Alt Pallars - Aran». Així doncs, l’objecte d’aquesta llei és,
d’una banda, l’exclusió dels termes municipals de Naut Aran
i de la Vall de Boí de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran i, de l’altra, la creació de la Reserva Nacional de
Caça de la Vall de Boí.
Recordem en aquest punt que la banda aranesa de l’antiga
RNC Alt Pallars-Aran, actualment és una Zona de Caça Controlada (ZCC), la de Naut Aran.
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Per Mariola Rafart Roca
Graduada en ciències i tecnologies de l’ediﬁcació

El paper del gosser
Per a molts de vosaltres la caça del senglar ja ha acabat, per
a altres encara continua... Però per a alguns la feina segueix i
moltes vegades ﬁns i tot amb més inversió i mals de cap que
durant la pròpiament dita temporada de caça.
Us estic parlant dels gossers, persones que moltes vegades
només són coneguts com aquells que engeguen sobre el rastre més fresc, els nostres grans companys de cacera, els gossos. Doncs no amics, la feina del gosser, dins una colla del
senglar, és molt més important del que sembla i sobretot té
molta més feina del que externament es pot apreciar.
Primerament no tothom té facilitats per ser gosser, hi ha
molts factors a tenir en compte com gran disponibilitat
de temps, disponibilitat econòmica, passió per la caça, coneixença del terreny, orientació, coneixements de desenvolupament davant de situacions com, per exemple, senglars
ferits. Dit d’una altra manera, s’ha de tenir experiència a saber fer bé la feina de gosser ja que aquesta no només consisteix a engegar els gossos i caminar, s’ha de saber conèixer el
rastre més tendre, saber distingir la diferència dels glapits
dels gossos i saber si aquests indiquen un rastre, un empait
o un lloc per tal de facilitar la comunicació amb les parades
i molts altres aspectes.

El gosser, dins d’una colla del
senglar, és més important del que
sembla. Té molta més feina del que
externament sembla.
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A més de totes aquests punts a tenir en compte, el gosser no
acaba mai la seva feina al mateix temps que ho fan la resta
de companys de la colla.
De bon matí ha d’agafar tots els aparells i altres complements que avui en dia es fan servir per anar a caçar, GPS,
collars, etc. Prèviament carregats i havent-los revisat el dia
abans, anar a les gosseres i agafar els gossos necessaris per
aquella jornada i en cas en cas que n’hi hagi algun de ferit de
jornades anteriors revisar ferides i/o donar medicació, distribuir els gossers i colles de gossos dins la zona escollida per
caçar aquell dia, col·locar collars a a cada gos i engegar els
gossos, hem de treballar i lluitar per aconseguir que la jornada surti de la millor manera possible i les parades puguin
disfrurutar al màxim. S’han d’intentar rodejar els senglars
per fer-los sortir en direcció a les parades i no fora zona de
caça, entrar als sitis, quan la jornada ﬁnalitza buscar i recollir gossos... Ara bé, buscar i recollir? Això si hi ha molta sort,
si no, aquí comença el que la majoria de gossers anomenen la
feina pesada, la part negra de la jornada.
Hem de passar nits fent quilòmetres amunt i avall pels boscos amb el cotxe, amb senyals de GPS perdudes, amb gossos
a 25 quilòmetres d’on s’ha engegat i en molts casos trobant
gossos esparracats i ferits de dalt a baix, córrer cap al veterinari d’urgències més proper, operacions i hores i més hores,
seguir buscant la resta de gossos... Fins que un es mira el rellotge i veu que amb quatre hores ha d’estar a la feina. Tornar
a casa i males cares ja que s’havia oblidat completament de
la família en aquell vespre de tantes preocupacions. Anar el
dilluns a la feina sabent que encara hi ha gossos perduts i
d’altres que s’han d’anar a buscar al veterinari.
Cada dia de la setmana al matí o al vespre, anar a donar menjar i aigua als gossos i netejar les gosseres. I això no només
es resumeix en hores invertides sinó també en diners (gasoil

del cotxe, veterinari o alimentació dels
gossos), mals de cap (possibles accidents que poden ocasionar els gossos
al creuar carreteres amb trànsit de
cotxes), desenganys (gossos morts per
senglars), patiment (quan fa dies que
no s’aconsegueixen localitzar els gossos
engegats en l’ultima jornada de caça) i a
vegades com molts sabreu, emprenyades (mals companys de caça que marxen abans de parades, que no fan cap
pas per ajudar el gosser o senzillament
que diuen que els gossos de tal gosser
no portaven el porc que ell ha matat).
I quan la temporada de caça ﬁnalitza,
per a molts caçadors ha arribat el moment de netejar l’escopeta, endreçar els
cartutxos i tot el que s’ha anat fent servir durant mesos i esperar amb ganes
que torni arribar el dia en què hi hagi
la primera cacera. El gosser, en canvi el
gosser no pots netejar els gossos i plegar-los dins un armari ﬁns la propera.
És època de canvis, selecció de nous
ﬁtxatges, visites als veterinaris per
vacunar les petites promeses o tractaments per malalties i/o estripades dels
gossos adults, entrenament a les zones
adequades, canvi d’alimentació ja que
no faran el mateix desgast físic que
durant la temporada, neteja constant
de les gosseres, adequació de les instal·lacions, permisos de sanitat, compra
o reparació d’aparells GPS i collars receptors...
Sí, és cert, no tot és sempre tan negre,
els gossers també són persones que
gaudeixen fent la feina que fan, que
disfruten arribant a un lloc i veure com
els cadells ja estan a primera ﬁla igual
que els seus pares, sabent que els seus
gossos han aixecat els porcs del jaç i les
parades els han pogut abatre, que un
jove que tot just comença en el món
de la caça avui ha pogut matar el seu
primer porc gràcies al treball ben fet
del gosser i els seus gossos... O senzillament dies i moments en què un company de caça de la colla, li ha fet costat
anant a buscar gossos.
Gossers, quantes vegades heu sentit
a dir al llarg dels anys un comentari
així: Has fet una bona feina, perquè gràcies als teus gossos he pogut
matar aquest senglar?
Desgraciadament, crec que molt poques i n’hi haurà que ﬁns i tot no ho
haureu sentit mai. Potser és doncs el
moment de fer veure l’esforç

Els gossers són
persones que
gaudeixen fent
la feina que fan.

que els gossers fan per aconseguir que
tots pugueu gaudir.
Sense gossers ni gossos les parades no
podrien matar senglars!
Així que us animo que entre tots valorem més la ﬁgura del gosser, a donar-li
un cop de mà quan es queda sol buscant gossos després d’haver disfrutat
tots, a donar-li les gràcies quan les coses surten bé i a animar-lo quan les coses no surten com volíem, per exemple
quan hi ha pèrdues de gossos per culpa
dels senglars!
Personalment com a gossera que havia
estat, agraeixes molt quan algú s’ofereix a ajudar-te.
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La reserva

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de caça

Caça Menor a l’Alta
Muntanya
En aquesta ocasió vull fer una breu síntesi de la situació de
la caça menor en àrees d’alta muntanya, ja sigui dins les Reserves Nacionals de Caça i altres espais de gestió com fora
d’aquests àmbits. En aquest sentit, entenem com a alta muntanya el territori que es troba més amunt dels 1.800 metres
d’altitud. Es tracta d’àrees ocupades, segons l’altitud i l’orientació, per superfícies forestals formades principalment per
coníferes (pi negre, pi roig, avet), per zones de matollar divers
i per grans espais oberts amb prats alpins i roquissars. Una
de les característiques principals d’aquest medi, que actua
com a factor limitant per a la proliferació de les espècies animals, és el clima. En efecte, a l’alta muntanya la meteorologia
és adversa i dura. Els hiverns llargs i freds són la tònica habitual. La neu abundant i el curt període estival imposa unes
condicions de vida extremes.
Actualment, dins del que és estrictament alta muntanya,
tant sols hi ha tres espècies objecte de regulació cinegètica:
La Perdiu Xerra de Muntanya, la Llebre europea i la Guineu.
Malgrat això, en algunes zones que no estan incloses en cap
àrea protegida o que sigui objecte de limitacions de l’aproﬁtament cinegètic, podem caçar-hi la perdiu roja, les diferents
grives i tords i alguna becada.
Anys enrere, a part d’aquestes espècies, es contemplaven
com a cinegètiques la Perdiu Blanca i el Gall Fer, les quals,
actualment estan incloses en el llistat d’espècies protegides i,
per tant, no són objecte de cap regulació relativa al seu aproﬁtament.

Perdiu xerra de muntanya
(Perdix perdix hispaniensis)
Aquesta perdiu és una subespècie de la Perdiu xerra
comuna (Perdix perdix), la perdiu més estesa i abundant
del continent europeu. La nostra Xerra (hispaniensis)
habita exclusivament en àrees de muntanya de Nord
de la península ibèrica.
Als Pirineus, és present en matollars i àrees obertes. Es troba
en diverses cotes i pot viure a una gran altitud, ﬁns i tot en
algunes contrades conviu amb la Perdiu blanca.
Es tracta d’una espècie protegida en la majoria del llocs on
habita. Aquest no és el cas de Catalunya, on es pot caçar en
les comarques pirinenques amb una regulació estricta. La
Perdiu xerra es troba en una situació de regressió en gairebé
tota la seva àrea de distribució. Si bé, encara no es pot dir
que sigui una espècie en perill, cal tenir present que hi ha diverses amenaces que la poden afectar greument. La pèrdua
d’hàbitat favorable és un dels problemes més greus. Cada
cop hi ha menys zones obertes i lliures de vegetació arbustiva. L’abandonament de l’agricultura i la ramaderia tradicionals en àrees de muntanya, juntament amb els efectes dels
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Actualment la Perdiu Blanca i el
Gall Fer estan incloses en el llistat
d’espècies protegides

canvis en la climatologia, ha provocat que les zones obertes
siguin poblades per matollar i arbusts, fet que priva la xerra
d’estar en el seu hàbitat adient.. De la mateixa manera, els
incendis que any rere any es multipliquen pel territori, estan
disminuint aquest hàbitat format per matollar dispers.
Per altra banda, les nefastes campanyes de repoblació efectuades fa una sèrie d’anys amb animals de qualitat i procedència sospitoses han provocat una pèrdua de puresa
genètica i una disminució de la capacitat d’adaptació de les
nostres xerres autòctones.
Paradoxalment, en les comunitats autònomes on s’ha prohibit la caça de la xerra per motius de manca de població prou
sana i estable, no s’ha realitzat cap mena de programa per
tal d’afavorir l’espècie. Mentre que a Catalunya, l’única comunitat on es permet la caça, fa temps que s’estan realitzant
projectes i tasques de millora d’hàbitat i recerca de sistemes
de producció d’animals sans i genèticament purs per fer repoblacions.
La caça de la xerra al nostre país ha estat font d’una certa
polèmica i en algunes ocasions l’Administració s’ha plantejat
la possibilitat de prohibir la seva captura. En realitat, la caça
de la xerra es manté degut a una relativament bona situació
de l’espècie en moltes zones de la seva àrea de distribució.
Malgrat ser una espècie poc abundant, encara és possible
fer-ne un aproﬁtament, sempre i quan es respectin les limitacions concretes que ﬁxa l’Ordre de Vedes. Ara bé, cal tenir
molta cura a fer un seguiment seriós i exhaustiu de l’espècie.
D’una altra manera, en temporades de baixa densitat, la caça
pot esdevenir un efecte negatiu per la seva supervivència. En
aquest sentit, també és necessari conscienciar els caçadors
potencials de la xerra que cal respectar la normativa i ser especialment curosos amb aquesta espècie. Un dels aspectes
a tenir en compte quan ens referim a la caça de la xerra és
el fet que actualment aquesta espècie conviu amb la perdiu
roja en moltes àrees. Això afegeix un grau de diﬁcultat en
el moment de la identiﬁcació de l’ocell sobre el qual disparem durant la cacera. És ben sabut que hi ha molta similitud
entre les dues espècies de perdiu quan aixequen el vol.

Perdius Roges i Grives Cerdanes, caçades a 1700m.
(gran)

Perdiu roja (Alectoris rufa)
No cal recordar que aquesta espècie no pertany a les que es
consideren pròpies d’alta muntanya, sinó que és típicament
mediterrània i el gruix de la població habita en àrees més
baixes. Ara bé, darrerament s’ha constatat com les roges a
poc a poc assolint cotes cada cop més altes. Actualment podem trobar perdiu roja ﬁns més amunt dels 1.800 o 2000 metres i s’està establint força bé en els hàbitats que li son més
favorables.
De moment no s’han fet estudis que ho corroborin, però és
molt probable que aquesta dispersió de les roges cap a zones altes pugui perjudicar la població de perdiu xerra, ja que
l’una desplaça l’altra i hi ha competència per l’hàbitat i l’aliment. Per altra banda l’abundància relativa de perdiu roja en
zones altes també atrau els depredadors que poden actuar
sobre les xerres i altres espècies com galls fers i perdius blanques.

Perdiu blanca (Lagopus muta
pyrenaica)
Aquest ocell d’alta muntanya pertany, des del 1987 i segons la
legislació Estatal, a la categoria de Protegida i està considerada una espècie “En Perill”.
En un àmbit global, està inclosa en la “Llista Vermella d’Espècies Amenaçades” de la UICN (Unió Internacional per a
la Conservació de la Natura) A Catalunya se la considera un
espècie Vulnerable en el Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya. En deﬁnitiva, des del 1980, la Perdiu Blanca no es pot
caçar mitjançant cap modalitat.
La perdiu blanca que podem trobar a casa nostra pertany a
una subespècie concreta que tant sols es troba a la serralada
pirinenca i ha evolucionat de manera independent de la resta de subespècies europees, les quals, dins d’Europa, ocupen
grans extensions de territori al Nord del continent, també es
troba en zones altes d’Escòcia i tota l’àrea dels Alps.
Forma part de la família de les Tetraònides, cosa que l’emparenta amb el Gall Fer i, malgrat el nom que li hem donat en
català, no té gran cosa a veure amb les perdius autèntiques
(roja i xerra).
Ocupa l’estatge alpí, sempre per sobre del límit del bosc. Gairebé mai baixa a l’estatge subalpí, de manera que el seu territori s’ajusta estrictament al que coneixem com a estatge alpí
d’Alta Muntanya.
Perdiu blanca. Mascle a l’estiu. (gran)

La Perdiu Blanca presenta una sèrie d’adaptacions que li
permeten viure sense problemes en les dures condicions
d’aquest indrets. És capaç d’assimilar i aproﬁtar el poc aliment que li proporciona el seu hàbitat. El seu aparell circulatori ha evolucionat de manera que és capaç d’escalfar el cos
en condicions extremes de baixes temperatures. En aquest
sentit, com és ben sabut, les potes i els peus estan coberts
d’unes plomes ﬁnes i espesses que protegeixen les extremitats dels rigors del fred intens i, de la mateixa manera, experimenta diversos canvis de plomatge al llarg de l’any per
adaptar-se al medi. Per aquest motiu podem observar que,
durant els mesos d’hivern, els ocells són d’un blanc uniforme, llevat dels extrems de la cua i una taca a la cara en forma
d’antifaç en els mascles.
Fins a principis del anys 80, la perdiu blanca havia estat
objecte de caça. A les Reserves Nacionals de Caça s’hi realitzaven caceres amb permisos concrets per a aquesta espècie. Es caçava durant els mesos d’hivern, quant els ocells
lluïen el plomatge blanc característic. La duresa del territori i de les condicions meteorològiques eren un atractiu que
conferien un valor especial a la caça de la perdiu blanca.

Gall fer (Tetrao urogallus aquitanicus)
Aquest gran ocell de bosc habita sobretot l’estatge subalpí,
és a dir, la part superior dels boscos, just per sota de les àrees
alpines. Tot i ser present en diversos tipus de bosc, la major
part de la població viu en formacions ben conservades de pi
negre i avetoses amb pi negre.
El gall està adaptat a les dures condicions de fred i manca
d’aliment hivernal que caracteritza el seu hàbitat.
Des del 1979, la llei no permet caçar el gall fer i el 1986 va
esdevenir espècie protegida en tot l’Estat espanyol. Actualment, el gall fer, està considerat espècie En Perill en l’àmbit
global i inclosa en la Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació
de la Natura).
A Catalunya es considera una espècie Vulnerable en el catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya.
Fins a ﬁnals dels anys 70 el gall fer era objecte de caça. Sobretot es caçava durant l’època de zel, al maig,quan els mascles
es reuneixen en llocs concrets per cantar i atreure les femelles. Actualment, tant sols es caça algun exemplar al vessant
Nord dels Pirineus, dins l’Estat francès.
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La Reserva | Caça menor a l’Alta Muntanya

Llebre (Lepus europaeus)

Guineu a 2.100m.

La llebre habita en moltes zones del nostre país i, evidentment, també forma part de la fauna d’alta muntanya. Es traca d’una espècie molt apreciada i amb moltes possibilitats
degut a la seva capacitat de regeneració.
La Llebre és una espècie que pateix fortes ﬂuctuacions de
població. Això passa de manera natural i està motivat per
una sèrie d’adaptacions al medi i a les disponibilitats d’aliment. Segons els anys podem passar de tenir una pujada de
població important, amb un nombre de llebres extraordinari
a, en poc temps, caure en picat ﬁns a esdevenir un animal
escàs. Aquests fets cal tenir-los e compte a l’hora de realitzar
els plans de gestió cinegètica. En una temporada de descens
de població no seria coherent exercir massa pressió cinegètica sobre les poques llebres reproductores que resten en el
territori.
La llebre, malgrat la seva capacitat d’adaptació, no suporta
gaire bé els canvis sobtats que s’estan donant en el seu hàbitat. La intensiﬁcació de l’agricultura, amb produccions més
ràpides, poques varietats de vegetals i la utilització massiva
de pesticides i productes ﬁtosanitaris, estan empobrint la
Gall Fer cantant.

font d’aliment i les possibilitats d’èxit d’aquesta espècie.
Una de les amenaces més importants que pateixen aquests
mamífers són les malalties. Hi ha epidèmies que poden arrasar la població d’una zona en poc temps. Algunes de les més
importants són la EBHS (Síndrome de la Llebre Europea), la
Tularèmia i l’hepatitis vírica de la llebre.
A les comarques de muntanya, històricament, hi ha hagut
una gran aﬁció a la caça d’aquesta espècie. Hi ha tècniques,
sistemes, gossos propis de la caça de la llebre i existeix una
cultura tradicional molt concreta en relació a la caça d’aquesta espècie que cal revifar i mantenir. Darrerament, en molts
indrets de muntanya, s’ha perdut bona part de l’aﬁció a la
llebre degut, majoritàriament, al fenomen del porc senglar.
Molts caçadors han decantat els seus esforços cap a les batudes del porc en detriment de la tradició llebrera.

Guineu (Vulpes vulpes)
Aquest cànid es troba en pràcticament tots els tipus d’hàbitat que hi ha a casa nostra, i l’alta muntanya no n’és una
excepció. És un animal molt adaptable i capaç de prosperar
en qualsevol medi. Utilitza tots els recursos al seu abast, cosa
que li permet aproﬁtar el màxim de possibilitats disponibles.
Tot això ha motivat que la guineu experimenti una expansió
evident i hagi esdevingut una espècie abundant i present a
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tot arreu. Aquest fet permet plantejar-nos l’aproﬁtament cinegètic d’aquest animal d’una manera seriosa.
La guineu, com a espècie cinegètica i des del punt de vista
de la caça, al nostre país no rep encara l’atenció que mereix.
Malgrat això, sembla que la tendència s’està decantant cap
a un interès creixent, sobretot com a alternativa o com a espècie addicional. Una de les facetes més engrescadores de la
guineu, com a espècie objecte de caça rau en què, al mateix
temps que realitzem una cacera interessant, també fem un
control de la població d’aquest depredadors oportunistes
que també preden sobre espècies cinegètiques i protegides
de gran importància. Per altra banda, aquest control actiu de
les guineus evita la propagació de malalties com la sarna sarcòptica, endèmica d’aquest animal que,a part de patir-la, pot
representar una via de contagi.
La guineu, cinegèticament parlant,ofereix la possibilitat de
dur a terme diverses modalitats de caça tant en colla com en
solitari, amb gossos, amb reclam, a l’espera...Tot això afegeix
interès i valor a aquesta espècie.
Una altre grup d’espècies molt abundant i amb moltes
possibilitats cinegètiques són els túrdids. En aquesta família hi trobem la Griva (Turdus viscivorus), la Griva Cerdana (Turdus pilaris), el Tord comú (Turdus philomelos)
i Tord Ala Roig (Turdus iliacus).
Es tracta d’una família d’ocells, considerats espècies cinegètiques, presents arreu de Catalunya. La caça d’aquest ocells
està molt lligada als moviments migratoris de la població
que cria al centre i Nord d’Europa.
En algunes comarques catalanes els túrdids gaudeixen
d’unes densitats importants i hi ha una tradició de caça molt
arrelada i amb molts adeptes. A l’alta muntanya, en canvi, la
caça d’aquests ocells és molt més esporàdica i té poca aﬁció.
Cal esmentar que en aquesta àrea, durant els passos migratoris, hi ha períodes amb una abundància notable, sobretot de
Griva Cerdana i Tord Ala Roig.

No seria mala idea dedicar més atenció a aquest tipus
d’ocells i potenciar el seu coneixement entre els caçadors de
les comarques de muntanya. Si més no, suposaria una alternativa a la mala situació actual de les perdius i la caça menor
en general en aquestes contrades.
En deﬁnitiva, i per acabar, actualment la pràctica de la caça
menor a l’alta muntanya no es pot considerar gaire important dins el conjunt de l’activitat cinegètica de la zona. Hi ha
molta més aﬁció a la caça major (porc senglar, cabirol, cérvol,
isard...).
En aquest sentit, cal tenir en compte que una gran part de
la superfície considerada alta muntanya pertany a una àrea
protegida (Parc Natural, Parc Nacional...), o bé a una zona on
la caça està regulada per un organisme gestor de l’Administració (Reserves de Caça, Zones de Caça Controlada...).
En aquestes zones, hi ha moltes limitacions per exercir la
caça. No vol dir això que estigui prohibida, sinó que ara mateix no es potencia ni s’hi destinen gaires esforços per garantir un aproﬁtament permanent i sostenible de les espècies
de caça menor.
Fora d’aquests espais, és a dir, en les APC que inclouen zones
d’alta muntanya dins els seus límits, és de suposar que la gestió de les espècies de caça menor es fa de manera acurada,
tenint en compte els índexs de presència de cada espècie i
elaborant uns Plans Cinegètics d’acord amb els paràmetres
de sostenibilitat i regeneració adients, ...o així hauria de ser.
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors !
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat, d’aquesta
manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels teus
èxits cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors aquelles
aventures o jornades que més t’han agradat.

Menció especial
per elles, gràcies!

Una part de la Colla
de Valls als plans d’en Puig

Bon record de’n josep

El verro de l’Eugenio

Senglar rematat
pel David a Olost
de Lluçanès
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L’adult cabirol de l’Hipolito

Un acostament molt treballat
a Calders amb bon premi!

En Jordi a La Pobla
de Lillet amb una cèrvola

Bon equip! Franc i Blai

En Raúl amb el seu
lot de beagles a la
Copa d’Espanya de
llebre 2015

La recompensa del bon treball
dels gossos d’en KiKu a Gòsol
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Rastrejant
la genètica!

Per Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
“les línies pures ens serveixen per ﬁxar
qualitats de caça”

Les raçes Beagle
Beagle-Harrier i Harrier

Beagle

Beagle-Harrier

Harrier

Va ser creat fa molts segles per caçar
llebres a la cursa “Beagling” i va ser
importat a França al segle XIX pels
conductors dels equips amb el mateix
propòsit. “Fins a l’última guerra era
sobretot un gos d’equip, utilitzat principalment per fer córrer la llebre. Mentre que la resta, va esdevenir, el gos de
rastre favorit i el més buscat per milers
de caçadors, atrets per aquest gos bonic i tricolor, brillant amb la intel·ligència, harmònic i amb model esportiu, la
seva vivacitat i resistència, les seves
grans qualitats de caça i la seva bella
veu esquerdada” (Dr. J. Bourdon). El
Beagle reuneix, en un petit format, la
màxima qualitat. Segons un caçador
del segle passat, és “el gos més petit
d’ordre” (la talla varia des 33 a 40 cm). El
Beagle “Elisabeth”, la grandària va ser
de menys de 28 cm, i no existeix des de
fa molt temps ni a França ni a Anglaterra, falsament contrari a l’opinió generalitzada. Aquest gos s’utilitza sobretot
en l’actualitat per la caça amb escopeta
de conills, llebres, cabirols, també de
guineus i senglar, que es desenvolupa
meravellosament. És un gos vigorós,
distingit, compacte, viu, el cap ha de ser
fort i quadrat sense tenir un llavi pesat, amb les orelles planes i el ﬁnal ben
arrodonit. El Beagle és el gos de rastre
de pura raça amb més nombre i popularitat que tenen els caçadors. (Text: Club
del Beagle, Beagle-Harrier i Harrier).

Raça de creació francesa al segle XIX, després del creuament entre el Beagle i el Harrier, i amb un altre creuament d’un gos
“briquet” francès. És un gos harmoniós, ben
construït, equilibrat, elegant, amb menys
potència i estructura que el Harrier, amb
una orella més ﬁna que la d’un Harrier, a
la línia de l’ull, moderadament llarg sense
deixar de ser bastant ampli en la seva part
mitjana. El cap no ha de ser carregat, l’stop
no ha de ser agut, sense excés de llavi i no
ha de ser massa ampli. L’estàndard de la
raça va ser particularment evident des del
1987. És excel·lent en les més variades caces
de la llebre, la guineu, el cabirol i el senglar.
El Beagle-Harrier constitueix els més nombrosos equips de França, aquesta raça, ara
ja establerta, mantingudes les qualitats de
caça dels primers Beagles-Harriers del Baron Gerard, a ﬁnals del segle XIX. Aquest és
en particular, utilitzat actualment per a la
caça del cabirol amb escopeta. (Text: Club
del Beagle, Beagle-Harrier i Harrier).

El Harrier és, com el Beagle, un gos de
rastre anglès molt antic. A Gran Bretanya, els equips de Harriers són molt
nombrosos en la caça de llebres i guineus a la cursa. Aquest és un excel·lent
gos d’ordre, reconegut com el prenedor de llebres. Molts d’aquests gossos
són prou ràpids com per forçar a tots
els animals que caça. El Harrier és un
“caçador”, amb un bona ossada, un coll
sense obstacles, un cap expressiu i les
orelles típiques en forma de “V”. La
seva talla és de 48 a 53 cm. (amb una tolerància de 2 cm. per sobre dels subjectes excepcionals). Aquest gos és perfecte per les caceres de guineus, cabirols i
senglars, sobretot en terrenys difícils.
El seu caràcter mordaç, és útil per als
caçadors de llops; les caceries amb un
equip de Harriers són brillants i ràpides. Actualment a França, hi ha molts
equips que l’utilitzen per a la caça de
guineus a la cursa. (Text: Club del Beagle, Beagle-Harrier i Harrier).
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Sabies què...? El Beagle té un únic

estàndard al món, totes les seves variants
són altres races o creuaments.

L’entrevista
del mes

Josep Antoni Navarro Serra
Campió de la copa d’Espanya de rastre de llebre 2015

Josep Antoni Navarro Serra
de 60 anys, ﬁll de Camarles (Baix Ebre)
i caçador de tota la vida. És tinent de la
raça Beagle des de l’any 1982, fa 32 anys,
“El primer exemplar me’l vaig trobar
perdut pel camp, em va agradar tant
que ràpidament em vaig interessar per
la raça i prengué contacte en aﬁcionats
pioners que en aquella època hi havia
a Espanya. Em vaig assabentar de les
millors línies que existien a França i, en
un gran esforç de recerca, vaig contactar amb un criador del país veí, anome-

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Del gos de raça sempre pots esperar unes qualitats i uns instints estandarditzats, innats i particulars a cada raça de gos,
que es transmeten de generació en generació. Sempre les
mateixes i amb diferències poc destacades, i que a més, podem intentar ﬁxar o no. Si encreues races diferents trenques
aquesta ﬁxació perquè barreges aquestes característiques
particulars. No és ètic ni útil per ningú. A més, no se sap mai
quina serà la tendència de desenvolupament dels seus instints, morfologia o funcions. Per exemple: un Beagle en l’acció de caça, té una velocitat com a gos de rastre; un Podenc o
un Griﬀó Vendéen en té una altra de diferent. Si creues qualsevol d’aquestes races mai et sortiran iguals com els pares. I
pot ser que tot i ﬁxar unes qualitats que potser buscàvem, al
cap de dues o tres generacions ens sortiran aspectes físics o
característiques dels besavis i que no desitjàvem.
Totes les races pures porten molts anys de treball en selecció.
Tasca que fan els criadors i aﬁcionats. Aquesta tasca permet
conservar i millorar, si cal, els instints pels quals son utilitzats, siguin caça, vigilància de bestiar o de pastor, córrer, etc.
La selecció és la manera de conservar-les, es fa quan creuem
els exemplars més destacats. Aquests exemplars els valorem
en molts concursos i exposicions que els Clubs de raça organitzem cada any; o també els criadors en les preferències que
busquen millorar.

nat George Griﬀoul, que em va cedir els
primers exemplars per començar en la
meva llarga tasca de cria i selecció de
la raça. Això succeí cap a l’any 1990 més
o menys. D’aquesta manera he anat
ampliant la canilla i actualment tinc 14
exemplars caçant perfectament i 5 cadells aprenent. Caço principalment el
conill a la volta, i esporàdicament la llebre, aquesta modalitat és la que m’agrada més, però em tinc que desplaçar ja
que al Baix Ebre, zona on jo caço, no ni
queda cap.”

Per què has triat el Beagle?
És un gos molt versàtil, en gran instint, potent, incansable,
tenaç, amb un olfacte sorprenent, li agrada la brossa, és de
mida mitjana, és bonic, és una raça que ha de caçar en equip
o canilla, la qual cosa m’encanta per les actituds individuals
que es manifesten en cada gos en les accions de caça.
Descriu la manera que tenen de caçar.
Són molt actius al camp. ràpidament s’escampen buscant
els rastres, quan un gos el troba, dóna la veu i ràpidament
s’ajunten tots els altres a la feina de recerca, quan aixequen
la caça, sigui llebre o conill, o guineu..., es produeix un esclat
de lladrucs, s’anomena “el cant del Beagle”, i comença una
carrera de persecució de la peça que pot durar molt si el rastre és mitjanament bo. En tota aquesta acció, cada exemplar
s’especialitza en una acció de caça, uns són bons pel rastre
vell, altres per aixecar, altres per seguir el rastre, altres per
recuperar la pèrdua, etc. De vegades, surten gossos que ho
tenen tot, són els exemplar que anomenem perfectes o excel·lents, molt escassos en tot cas.

Com vas conèixer aquesta raça?
La primera Beagle me la vaig trobar perduda. He de dir però,
que el meu pare ja va caçar amb gossos de rastre molt semblants als Beagles, els va portar de la Vall de Ribes on va fer la
mili. Crec que aquest fet em va marcar per sempre, i la troballa em va despertar, ja que ﬁns llavors caçava amb podencs.
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Rastrejant la genètica | L’entrevista del mes

Com milloraries, si s’escau, la genètica dels teus gossos?
Ho fem, els que estem al Club ho tenim per compromís o
missió. És tan senzill com buscar el millor gos i la millor gossa i procurar creuar amb ells. Ho aconseguim organitzant
concursos de caça per valorar als millor exemplars. Són proves que fem principalment per tota Espanya, però també a
França i Itàlia.
A quina edat i com inicies els cadells?
Depèn de quan neixen i el temps que manca per la temporada. Normalment entre els sis mesos i l’any.
La meva pràctica, als començaments, era “picar” els cadells
amb conills ja als tres o quatre mesos. D’aquesta manera triava els més actius. Però l’experiència de molts anys, m’ha ensenyat que no era la millor manera, perquè hi ha exemplars
que semblem, diguem-ne tímids de petits i després desenvolupen una intel·ligència impressionant a l’hora de caçar.
Ara ja porto tants anys seleccionant i he ﬁxat de manera
molt meticulosa l’instint de caça amb la serenor de caràcter
que el 99 % dels cadells em cacen. O sigui que faig una cadellada amb els progenitors que més m’agraden, i durant uns
mesos els observo per escollir-ne els que millor demostren
les qualitats que desitjo d’ells. Després sols em cal posar-los
al camp, al costat dels exemplars adults i la naturalesa fa
tota la resta. Mai falla. Llavors la sort fa que n’obtingui una
“estrella” o un exemplar normal. Però tots cacen.
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Com ha der ser el teu equip de gossos preferit?
En el Beagle has de buscar que l’equip tingui com a mínim la
mateixa velocitat d’acció. Dins d’això has de tenir com a base
un o dos gossos aixecadors, un gran rastrejador i un recuperador. La tenacitat és molt important, la persistència també,
aquestes qualitats són imprescindibles.
Aconseguir un equip així és força difícil. Jo ara mateix tinc
dos equips amb aquestes qualitats i a més de tenir diferents
velocitats.
Creus que han d’anar lligades la morfologia i la qualitat de
caça del gos?
Sí, entra dins els fonaments del Club, vetllar per mantenir la
raça amb totes les seves característiques.

Els Beagles són
rastrejadors, i s’han
d’entendre com a tals,
res a veure amb els
Podencs o els Bracs

Diga’m defectes i virtuts de la raça?
Els Beagles són rastrejadors, i s’han d’entendre com a tals, res
a veure amb els Podencs o els Bracs. Si com a amo ho entens
així i és el que busques, si el gos es bo per caçar, no li trobaràs
defectes.
Troba molta caça, tant en fred com en calor, però en temps
sec li costa molt seguir els rastres. Això limita la satisfacció
completa de les seves aptituds, i redueix la temporada útil
als mesos d’hivern, tardor i primavera, els mesos d’estiu són
pobres per la caça al rastre a la vora del Mediterrani on jo
caço.

I per ﬁnalitzar, vull dir-vos amb tota la passió del món, que
si no heu vist mai com cacen els Beagles, que ho feu personalment, deixant de banda les opinions que hagueu sentit
a favor o en contra. Busqueu una bona canilla de Beagles i
passeu unes hores veient-los caçar, descobrireu una nova ﬁlosoﬁa de la caça que us sorprendrà.

Ets d’alguna Associació, Club, Federació...
En què et beneﬁcia?
De moltes. Sóc soci de la societat de caçadors del meu poble
i les poblacions veïnes, estic federat, sóc president i soci del
Club Espanyol del Beagle, soci de la Real Sociedad Canina de
España, de la Unió Cinòﬁla de Catalunya, etc.
Els beneﬁcis són els normals de qualsevol associació, i de totes elles espero els drets i compleixo les obligacions adients.
Si haguessis de triar una altre raça, quina tindries i per
què?
Per caçar pèl? Sempre seré ﬁdel al Beagle. Conec moltes races de rastrejador, ja que sóc jutge de disciplines bàsiques de
la R.S.C.E., però el Beagle és la meva raça.
Al Delta caço en Drahthaar o Bretons.
Vols afegir alguna cosa?
Sí, gràcies.
Dir-vos que l’èxit del Beagle com a gos de companyia està
sent el seu llastri. Aquest fet, fa que la majoria de criadors ho
facin per vendre’l com a gos de companyia, fet que provoca
la pèrdua progressiva del seu instint caçador. També molts
caçadors compren gossos en aquestes gosseres i queden decebuts. Sortosament, encara quedem uns quants afeccionats
que utilitzem el Beagle per caçar, i conservem així la raça tal
com ha estat sempre. Voldria també trencar la creença que hi
ha dos o tres tipus races, (americà, francès, etc.). el Beagle te
un estàndard únic al món, reconegut per la F.C.I..
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Bubo bengalensis

A la talaia

Per Carlos Ros
Membre de la junta directiva de la societat de falconeria
“Cetreria del siglo XXI” i “Delegat de falconeria
a la territorial de Barcelona de la Federació de caça”

La Falconeria
a Catalunya

On som?
La millor manera d´encetar aquet escrit seria respondre
aquesta qüestió. En termes mèdics podríem dir sense errar
que la salut de la falconeria a casa nostra és bona, molt bona,
si ens ﬁxem que hem passat d´un escenari purament anecdòtic a tenir un calendari ple d´activitats.
VI Campionat Autonòmic de falconeria,16 Novembre 2014,
al Pla de l´Estany (Girona).
I Campionat Internacional de Grans Rapinyaires d’Espanya (CIGRE), 8 i 9 Febrer 2014, a Cervera (Lleida).
I Copa Catalunya de Falconeria, 4 i 11 Gener 2015, a Conill
(baix vol) i Verdú (altaneria), respectivament.
A banda d’aquest marc tan ple d’activitats, avui podem
gaudir, també, de diferents aplecs, com per exemple, les Jornades de Falconeria Aurelio Pérez i moltes ﬁres medievals
en què s’exhibeixen aus rapinyaires.
Tot això ha passat en qüestió de 6 anys. Es va iniciar amb
el primer Campionat Autonòmic de Falconeria a Catalunya,
empès per diferents associacions de falconeria i la Federació Catalana de Caça. Any rere any s’ha anat consolidant. El
Campionat s’ha volgut dur a diferents punts de Catalunya i
és per això que ha anat canviant la seva ubicació. El primer
campionat es va fer el 25 d’Octubre del 2009 a la localitat del
Pla de Santa Maria (Tarragona). Més endavant es va dur a
Alguaire (Lleida) i aquest últim any, el 2014, s’ha celebrat al
Pla de l’Estany (Girona).

Dr. Felix Rodríguez de la
Fuente a la dècada dels
setanta va aconseguir
conscienciar tota una societat
sobre la importància de
protegir la nostra natura

Avui, la situació de la falconeria a Catalunya està deﬁnida
per les sis associacions que hi ha inscrites com a entitats esportives a la Federació Catalana de Caça. Aquest fet fa que
dins del nostre col·lectiu es doni cabuda a moltes i diferents
sensibilitats.
Qualsevol persona a qui agradi la falconeria, pot trobar el
seu lloc dins d’aquesta varietat d’associacions.
Aquestes societats són: GRUFA, Falconers de Ponent, Cetreria Baix Llobregat, Falconers de les Comarques de Barcelona,
Cetreria del Siglo XXI i Falconers de Catalunya.
En aquest conjunt hi podem trobar de tot, des del mateix
Aplec, que permet gaudir de l’activitat de caça, les diferents
competicions que se celebren a la Península o activitats més
divulgatives com, per exemple, xerrades mediambientals
per a nens i escoles. Malgrat que cada una de les sis agrupacions és diferents, totes comparteixen una gran passió
per a les aus.
Fitxant-nos globalment en el col·lectiu de caçadors adscrits
a la Federació Catalana de Caça, veurem com, en els darrers
anys, s’han anat perdent tant caçadors d’arma de foc com
ocellaires. És tan sols el grup de falconeria que ha anat augmentant d´aﬁliats.
S’ha de tenir en compte que el col·lectiu de falconers encara
és minoria en el grup global d’inscrits, però que, d’altra banda, també hi tenim un lloc important.
Tenim l’oportunitat de portar la falconeria a un nivell ﬁns
fa uns anys inimaginable. La declaració del nostre noble art
com a Patrimoni immaterial vivent de la Humanitat per la
UNESCO el 2010 ens ha d´obrir els ulls i l´ànima. Aquest moment que ens ha tocat viure, ha de ser un punt d’inﬂexió i tots
hem de fer pinya per portar la falconeria allà on es mereix.
Hem d’intentar aconseguir el que ja va fer Félix Rodríguez
de la Fuente a la dècada dels setanta quan va transmetre la
importància de protegir la natura en una època en què les
“juntes d’Extinció d’Animals Nocius” van aconseguir acabar
amb milers de rapinyaires. La llavor d´aquell temps ha germinat i es l´hora de prendre el relleu, fem nostres les paraules d´aquet gran falconer “La falconeria és l’art que ha portat
l’home a la més profunda i lliure aliança amb l’animal”.
Portem aquest esperit a tots els racons de casa nostra, una
salutació i bons vols, germà falconer.
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SERRACANYA

Paradís del Caçador

Estem al servei dels caçadors des de 1989, a Serracanya sempre es caça i és ideal per entrenar els cadells i
fer córrer els gossos adults. Disposem de més de 1.400 ha i obrim tot l’any excepte Nadal i Cap d’Any!
Serracanya és molt més que un vedat intensiu. A Serracanya el caçador troba tot allò que necessita:
- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2,5 €
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5 €
- Zones de caça individuals o en grups.
- “ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6 €
- Classes particulars o en grup de tir impartides per Marcelo Clavero.
- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumètriques, tir al plat amb arc... a un preu de 15 € per persona i
dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip
necessari i de diferents escenaris per practicar l’activitat.
Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€
- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que vulguin
passar una bona estona o una estada més llarga i viure com
es feia abans, per recrear-se amb la història! El lloguer del
camp costa 5 € per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura inoblidable.
El lloguer de l’escenari costa 5 € per jugador i dia.
- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars Familiars, Allotjament...
... i tot allò que et puguis imaginar, només ho has de consultar. Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

Obert a partir de les 7.30 h del matí

www.serracanya.com

UBICACIÓ
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073

Perdiu 9,95 €

Àrea intensiva: 608 609 641

Conill 10,00 €

Pep: 607 996 218

Faisà 12,00 €

Amadeu: 666 545 380

Guatlla (depèn de quantitats, de 1,32 € a 2,10 €)

coto@serracanya.com

PREUS DE LES PECES:

Colom 2,50 €
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pep@ serracanya.com

www.serracanya.com
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Salut
animal
Lluites territorials
entre cabirols

Per Roser Velarde, Emmanuel
Serrano i Santiago Lavín.

De què moren els nostres cabirols?
Al Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) estudiem
en detall les causes de mortalitat de les espècies de caça, tant
de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) com de les Zones
de Caça Controlada (ZCC). Ocasionalment, també, rebem
animals procedents d’àrees privades de caça a petició dels
caçadors.
Analitzant els 58 cabirols que hem rebut des del 2007, trobem, com era d’esperar, que les causes més freqüents trobades de malaltia o mort són els traumatismes (83% dels casos,
desglossats a la taula 1). Les causes infeccioses bacterianes o
parasitàries són menys habituals (14%) i tan sols en un petit
percentatge (3%) no hem pogut arribar a determinar la raó
de la malaltia o mort. Dins dels processos traumàtics, després de la col·lisió amb vehicles, destaca la mort per lluites
territorials entre mascles, representant un 12% (7 individus)
dels casos remesos. Precisament són aquests casos els que
comentarem en aquest article.

Fig. 1. Cabirols adults amb les banyes enganxades
després d’una lluita territorial.

El cabirol (Capreolus capreolus) és un petit cèrvid agressiu
i territorial. Els mascles adults defensen el seu territori, ﬁns
i tot, mesos abans d’iniciar-se l’època de zel (juliol-agost).
Aquest comportament territorial s’expressa a través de
marques olfactives i interaccions directes entre mascles,
que van des de simples mirades sostingudes, exhibició del
banyam inclinant el cap d’un costat a l’altre, ﬁns a persecucions i lluites amb contacte físic (ﬁg. 1). El grau d’agressivitat
en aquestes interaccions i el desenllaç ﬁnal depenen, entre
altres factors, de la mida de la cornamenta (si hi ha poca diferència entre les mides, més duresa en els enfrontaments)
o el nombre de femelles presents en les confrontacions (com
més espectadores hi hagi, més agressivitat). El mascle resident acostuma a ser el guanyador dels combats (Hoem et al.,
2007). No obstant això, aquestes lluites territorials de major
agressivitat poden tenir un desenllaç fatal per a un o tots dos
combatents.

Fig. 2. Fragment de la punta de la banya d’un cabirol inoculat en el teixit subcutani. La punta es va trencar en quedar enganxada a l’arc zigomàtic del crani.

30 Cinegeticat

El preu de la baralla
Les banyes del cabirol són com una daga que, quan es clava, pot produir una ferida perforant o lacerant i, ﬁns i tot,
causar la mort. Aquest fatal desenllaç pot arribar de manera
immediata, si la ferida afecta a un òrgan o estructura vital, o
més lentament, si les ferides no són mortals però es produeix
una infecció secundària d’aquestes per bacteris.
A la taula 2, detallem les principals troballes patològiques
detectades a cada un d’aquests set animals. Es tracta, per
tant, de cabirols mascles de procedències diverses: dos de la
Cerdanya, dos de la Vall d’Aran, dos del Pallars Sobirà i un del
Priorat, rebuts al llarg d’aquests últims nou anys. Els casos es
concentren als mesos d’agost i setembre. Com podem observar a la taula 2, només dos d’aquests animals van tenir una
mort ràpida per punció d’estructures o òrgans vitals com la
jugular (cas Nº 4) o el pulmó (cas Nº 5) que els va causar una
hemorràgia important. A la majoria dels casos, la mort no va
ser instantània, sinó que es va produir al cap d’uns dies per
una infecció secundària de les ferides per bacteris. Bàsicament, la punta de la banya arrossega bacteris que es troben
de manera natural a la superfície de la pell quan la perfora.
En els teixits més profunds, aquests bacteris proliferen causant una forta inﬂamació i destrucció del teixit (abscés). En
dos dels casos hem arribat, ﬁns i tot, a trobar fragments del
banyam de l’altre mascle inoculats a la ferida (ﬁg. 2).
La lluita entre mascles es produeix principalment amb
el cap, per això, la majoria dels animals presenten puncions i laceracions de la pell a aquest nivell, ja sigui a la
part anterior o frontal del cap o a la part posterior o parietal (per darrere del banyam). Les lesions més evidents
solen ser aquestes puncions o laceracions cutànies (ﬁg. 3)
i la presència d’un material purulent adherit a la pell o dins

del teixit subcutani (ﬁg. 4). L’acció conjunta inﬂamatòria i
destructiva del bacteri, juntament amb el propi traumatisme provocat per la punta de la banya i l’impacte al crani,
afavoreixen l’entrada dels bacteris a l’interior de la cavitat
cranial i la conseqüent inﬂamació de les meninges i l’encèfal
(meningoencefalitis purulenta). En examinar els cranis nets
d’aquests mascles ens trobem focus d’erosió, necrosi i perforacions en els ossos, sobretot en àrees properes als pedicles
ossis de les banyes (ﬁg. 5).
A la taula 2 també apareix el nom del bacteri aïllat en aquests
processos infecciosos. Es tracta de Trueperella pyogenes, un
bacteri que viu a la superfície de la pell i en les mucoses dels
animals (patogen oportunista). En estudis molt recents realitzats als EUA al cérvol de cua blanca (Odocoileus virginianus),
han trobat que la presència d’aquest bacteri en els animals
i en el medi està associada a determinades condicions ambientals. La presència d’aquest bacteri és menys freqüent
en zones àrides, com a Texas. Curiosament, aquest tipus de
complicacions (abscessos intracranials o meningoencefalitis
purulentes) en aquest cérvol, segueix la mateixa distribució
geogràﬁca que el bacteri (Belser et al., 2015). Una pregunta
que ens fem és si aquest mateix procés s’observa també a les
zones del sud de la Península Ibèrica, de clima més àrid.
Diversos casos d’aquests cabirols amb meningoencefalitis
purulentes van ser observats abans de morir i el que expliquen els caçadors, guardes o agents rurals és que eren animals que estaven cecs. Aquesta ceguesa, d’origen central -la
lesió està a l’encèfal, no en els ulls- és potser la raó principal
per la qual aquests animals van ser trobats en el medi i la
seva baixa condició corporal (baix pes). Animals malalts i
febles, sense problemes en el sistema nerviós central, s’amaguen ﬁns a morir i és molt difícil trobar-los. Possiblement
moren més animals per aquestes causes traumàtiques o infeccioses en el nostre entorn, però és molt difícil observar-los
o trobar-los.

A

B

Fig. 3. Infecció de les ferides de la pell per bacteris. A. S’observa un exsudat
purulent i sec sobre la pell per darrere de la banya. B. Exsudat purulent sec
sobre la pell i laceració cutània a la zona frontal (ﬂetxa).

Taula 1. Causes de malaltia i/o mort trobades en 58 cabirols estudiats al Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge des de l’any 2007 ﬁns al juny del 2015.

Causa de malaltia i/o mort

Nombre d’animals

%

Traumatisme
Col·lisió vehicle

25

43

Lluites territorials

7

12

Predació/atacs gossos

5

9

Caigudes – canals, penya-segats

3

5

Arma de foc

1

2

Altres (origen desconegut)

7

12

Infeccioses o parasitàries primàries

8

14

Desconeguda

2

3

Total

58

1 00

Taula 2. Principals troballes patològiques (lesions) observades en set cabirols. La causa de la seva mort va ser atribuïda a les ferides causades
per possibles lluites territorials entre mascles. També detallem la data i el lloc en els quals van ser trobats, així com el pes dels animals.

Casos

Procedència

Pes (Kg)

Troballes patològiques o lesions

1

Cerdanya

02/09/2008

Data

15.5

Meningoencefalitis purulenta (T. pyogenes)*

2

Cerdanya

04/08/2009

20.6

Múltiples fractures al crani, meningoencefalitis purulenta (T. pyogenes)*

3

Priorat

20/10/2011

24

Meningoencefalitis purulenta (T. pyogenes)*

4

Val d’Aran

22/08/2012

19.6

Perforació cutània al coll i laceració de la jugular

5

Val d’Aran

10/09/2013

18.6

6

Pallars Sobirà

26/08/2014

7

Pallars Sobirà

02/09/2014

i puncions cutànies a tòrax i abdomen

Perforació cutània a tòrax dret i múltiples perforacions a pulmó
Meningoencefalitis purulenta (T. pyogenes)*

19.1

Meningoencefalitis purulenta (T. pyogenes)*

*T. pyogenes, bacteri aïllat als casos de meningoencefalitis purulenta.

La lluita entre mascles es produeix principalment amb el cap,
per això, la majoria dels animals presenten puncions i laceracions de la pell a aquest nivell, ja sigui a la part anterior o frontal del cap o a la part posterior o parietal
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Fig. 4. La infecció de la ferida s’estén al teixit subcutani (abscessos, ﬂetxa)
i, si hi ha una petita ﬁssura en els ossos del crani, els bacteris penetraran
a l’interior de la cavitat cranial.

Evidentment, la freqüència de les troballes patològiques en
estudis com aquest no representa exactament el que passa
en el medi natural, no és un estudi exhaustiu de tots els casos de mort o malaltia. El fet que un animal sigui remès al
nostre servei depèn de factors com la seva procedència (si
és una RNC o ZCC on es duen a terme seguiments sanitaris
més intensos de les poblacions), de la intensitat del seguiment que es faci de la població, de la facilitat per localitzar
i veure animals malalts i/o morts en una zona (els traumatismes per col·lisió de vehicle estaran sobre representats), de
l’interès dels caçadors per conèixer les causes de mort dels
cabirols d’una àrea privada de caça i també, probablement,
pel desconeixement de la nostra existència (SEFaS). En qualsevol cas, estudis com aquest donen a conèixer o són indicadors dels processos i malalties existents en el medi i són un
punt de partida en el seguiment sanitari o de l’estat de salut
de les nostres poblacions. Si aquests estudis es mantenen a
llarg termini podrem detectar l’aparició de noves malalties
o canvis en la prevalença de les mateixes que poden estar
associats a noves interaccions o contacte entre espècies, per
exemple, o ens poden alertar de factors ambientals estressants, per exemple, la sobreabundància. Però aquest tema el
deixarem per a un altre article.
Agraïments:
Agrair al Cos d’Agents Rurals, directors i guardes de les reserves, la Federació Catalana de Caça, caçadors i particulars
que durant tots aquests anys ens han remès animals malalts
o morts per al seu estudi. Sense ells seria impossible dur a
terme un correcte seguiment sanitari de la fauna salvatge.
El SEFaS té un contracte amb la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
per a la realització d’anàlisis i estudis dins del marc
del seguiment sanitari de la Fauna Salvatge a Catalunya.
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Fig. 5. Perforació de l’os parietal del crani (ﬂetxa). Per aquesta obertura penetren els bacteris ﬁns a causar una inﬂamació i infecció a les meninges i
l’encèfal (meningoencefalitis purulenta). La línia de punts marca els talls
realitzats a l’os per a l’extracció i avaluació de lesions a l’encèfal.

Imatges: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge
Adreça dels/les autors/es: Servei d’Ecopatologia de Fauna
Salvatge (SEFaS), Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona. 08193-Bellaterra, Barcelona.
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Belser, E. H., Cohen, B. S., Keeler, S. P., Killmaster, C. H.,
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of Trueperella pyogenes Predicts Site-Level Presence of
Cranial Abscess Disease in White-Tailed Deer (Odocoileus
virginianus). PLoS ONE, 10(3), e0120028. doi:10.1371/journal.
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LA NOGUERA – LLEIDA
Perdiu Conill Tudó Guatlla

1800 ha. PER CAÇAR !!

Contacte
Joan 650 391 507
Antonio 606 938 048

PERDIU ROJA

EL PEDREGUER
PERDIU PER SOLTA I REPOBLACIÓ
TEL. 650 39 15 07
NALEC (LLEIDA)

Coto Can Genover
(Vilanant-Figueres. Alt Empordà)

Caça intensiva de qualitat:
· Tirades mitja veda tórtora i tudons als girasols.
· Caça perdiu roja semi-salvatge i alliberada,
de setembre a març.
· Targeta per ensinistrament gossos durant
mhmeZgr!]bli'`¨[bZeeZgZ]hkZZf[\hehfl"
· Tirades dies puntuals al tord.
· Possibilitat àpats per a grups.

Informació:
web: cotocangenover.com
e-mail: info@cotocangenover.com
telf: 620257720
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Redacció
Fotos arxiu

Localització mitjançant
collars transmissors

Sistema GPS

Avui en dia, i cada vegada més, podem veure com el caçador
surt al camp amb tecnologia més avançada i un dels productes d’aquesta nova tecnologia són els collars transmissors de
localització. Abans era el picarol, la campana o l’esquella els
que permetien localitzar el gos al bosc quan s’allunyava de
nosaltres i si el deixàvem de sentir, havíem de parar l’orella
agudament i esperar a sentir alguna cosa. Alguns caçadors
encara conserven aquesta tradició, però per molts d’altres
això ja ha canviat! Actualment, tenim a disposició productes
per localitzar els nostres companys de caça com gossos i aus
rapinyaires que, generalment ho permeten fer amb facilitat
i rapidesa.

Actualment podem veure cada
vegada més com els caçadors
surten al camp amb
tecnologia més avançada
Es tracta d’una nova tecnologia que s’ha incorporat al mercat
del caçador com a un producte innovador i de gran utilitat.
Potser sí que ha revolucionat i canviat la tradició que teníem
i cal dir que està a les mans de tothom qui ho vulgui utilitzar.
Al mercat, hi ha una gran varietat de marques i preus per
les diferents exigències dels caçadors, uns productes amb la
més innovadora tecnologia i que cada vegada aporten resultats més efectius, de manera que es fan quasi imprescindibles només pel fet de la tranquil·litat de saber on és el teu
company de caça en tot moment.
Abans, una sortida a camp amb els rapinyaires o gossos
de caça podia provocar que es perdessin i ens peséssim els dies posteriors buscant-los, gastant hores personals, faltant a la feina, gastant combustible del cotxe, etc.
En deﬁnitiva, invertint un temps que avui en dia i gràcies
a l’ús d’aquests nous productes, molts ja ni recorden!
Cada marca productora d’aquests equips utilitza un sistema, l’altre o els dos per fer funcionar aquests aparells.
A continuació es detallen les diferents tecnologies
de localització:
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El Sistema de Posicionament Global, conegut com a GPS, és
un sistema de navegació per satèl·lit que permet saber amb
gran precisió, amb una desviació de només 4 metres, la mateixa situació geogràﬁca i l’hora de referència amb gran exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra i en temps real. Fa
servir una òrbita circular intermèdia de 24 satèl·lits o més i
va ser desenvolupat i instal·lat pel departament de Defensa
dels Estats Units.
El GPS funciona mitjançant una xarxa de satèl·lits que orbiten al voltant de la terra i en necessita només quatre per determinar la posició en què ens trobem nosaltres i el gos, dels
quals rep uns senyals que indiquen la posició i el rellotge de
cadascun. Amb les senyals rebudes, l’aparell sincronitza el
rellotge del GPS i calcula la distància al satèl·lit, i per triangulació calcula la posició en què aquests es troben. Aquesta
triangulació es basa a determinar la distància de cada satèl·lit respecte el punt de mesurament. Conegudes les distàncies, es determina la pròpia posició relativa respecte als
tres satèl·lits. Coneixent a més les coordenades o posició de
cadascun d’ells pel senyal que emeten, s’obté la posició absoluta o coordenades reals del punt de mesurament. Ha estat
i és molt utilitzat en animals migratoris de llarga distància i
actualment aquest sistema de localització és de gran utilització pels gossos de caça.
L’evolució del GPS va anant cap a un sistema més sòlid, el
GPS III, que persegueix l’objectiu de garantir que el GPS satisfarà requisits militars i civils previstos per als propers 30
anys. Aquest programa s’està desenvolupant per utilitzar un
enfocament en 3 etapes (una de les etapes de transició és el
GPS II), molt ﬂexible, permet canvis futurs i redueix riscos.
El desenvolupament de satèl·lits GPS II va començar el 2005
i el primer d’aquests ja està disponible des del 2012, amb l’objectiu d’aconseguir la transició completa de GPS III al 2017.

Sistema “Radio-tracking”
El Seguiment per ràdio, conegut com a “Radio-tracking”, és
un sistema que funciona quan l’emissor envia la seva posició
al receptor mitjançant un enllaç de radiofreqüència (ones de
ràdio). El receptor capta els polsos de senyal Radio-tracking,
encara que aquests siguin molt dèbils, i es tradueixen en un
gran augment de la distància de localització. Aquest sistema
ha estat i continua essent de gran utilització per la falconeria, columbicultura i seguiment d’espècies salvatges no migratòries, tot i que en els temps actuals també és de gran ús
per als gossos de caça.
És una tecnologia que ens permet conèixer la direcció i distància en què es troba el nostre emissor, comparant la intensitat de senyal rebuda de cada direcció de busca correcta.
Aquesta tecnologia no està condicionada a cap tipus de cobertura (ni mòbil ni GPS), per això el Radio-tracking funciona sense tenir disponibles els satèl·lits.
Actualment existeixen diferents bandes de freqüències, segons cada receptor, per a poder treballar en el Radio-tracking
i que ens permeten cobrir el marge de canals que més ens
interessa. Cada banda de freqüència té unes consideracions
tècniques com la sensibilitat, sorolls radioelèctrics, facilitats
de la banda per superar els “obstacles” o les interferències.
A Europea, les freqüències assignades per a treballar en el
seguiment per radio és la banda de UHF (433/434), segons la
legislació vigent del país.

El Radio-tracking és un dels
sistemes de gran utilizació per
a la falconeria
Productes que trobem al mercat
Les diferents marques productores d’aquests aparells, que
cada vegada són més, ens posen a disposició la seva varietat de productes de diferents gammes i característiques. Els
factors que determinen amb quin aparell ens hem de quedar
poden ser diversos segons les exigències de cada caçador. Poden ser, per exemple, la zona de caça,
la quantitat d’emissors que necessitem, el preu, la potencia
de localització, la lleugeresa de l’equip, la resistència i durabilitat, el sistema de carga de bateries, la garantia, el servei
tècnic, etc. Doncs bé, cadascú buscarà la marca i producte
que més s’adeqüi a les seves necessitats i , com s’ha explicat
anteriorment, el sistema de localització més ﬁable i efectiu
que es consideri.
A continuació trobem els avantatges i inconvenients més
destacables de cada sistema de localització:
Avantatges*
GPS

Radio-tracking

Lleugeresa del receptor, petites
dimensions.

Té tres vegades més de rang de
distància de localització.
Recepció molt bona de senyal dins
del rang amb diferents intensitats.w
Molta autonomia, poc consum de
bateria.
No depèn de satèl·lits ni cobertura.
Lleugeresa de l’emissor en falconeria, columbicultura i espècies
salvatges.

No només és GPS, sinó que té
més opcions addicionals (marcar
punts, altímetre, rutes, mapa de
carreteres, etc.).
Bateria de Li-Ion de l’emissor i
receptor.
Receptor amb pantalla digital i
mapes topogràﬁcs.
Facilitat d’ús, no intervé la posició
de direcció del receptor cap a
l’emissor.

Inconvenients*
GPS

Radio-tracking

Consum elevat de bateria del
receptor i emissor.

S’ha de tenir més destresa pel seu
funcionament.

Depèn de satèl·lits i la seva
cobertura.

Necessitat de posicionar el receptor en direcció cap a l’emissor.

Durada de la bateria de l’emissor
aproximadament de 2-3 dies.

Segons marca, necessitat d’una
PDA addicional per visualitzar els
mapes topogràﬁcs.

*Cada fabricant tindrà especiﬁcacions més concretes dels seus productes
que puguin diferenciar-se de les publicades en aquest article.
En tot cas, caldrà posar-se en contacte i consultar amb ells.
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Què ens proporciona
l’adquisició
d’aquests aparells?
1. Reducció del temps de busca del
company/s de caça.
2. Localització exacte de l’animal, en
cas d’accident o mort.
3. Coneixement en tot moment de la
posició de l’animal en l’acció de caça.
4. Estalvi en combustible i desplaçaments amb cotxe per la muntanya.
5. Facilita la situació i moviment de les
persones durant la batuda de caça.
6. Recuperació de l’animal en un
temps curt.

L’únic desavantatge que puc anomenar
és que el gos perd el costum de tornar
el remolc, ja que en la majoria de casos
l´agafem quan encara empaita o quan
descansa després d´empaitar. Com a
anècdota, puc dir que un dia que caçàvem en una zona propera a un cingle,
els gossos van sortir de cacera empaitant un senglar, el senglar es va parar
abans de saltar el cingle i va acular-se
en una zona on els gossos ho tenien difícil per passar, allà el senglar va tirar
un gos pel cingle i es va morir, són coses
que passen, però gracies al collar de localització vaig poder trobar el gos i tot
i el disgust, vaig quedar tranquil, ja que
el gos va aparèixer. Sense el collar no
hagués pogut saber mai el que va passar i sempre tindria la incertesa del què
li va passar a aquell gos.
Experiència d’un falconer,
Victor Martín Font.

7. Punts de pas dels animals al bosc.
8. Altres dades d’interès (distància
recorreguda, valoració del treball de
l’animal, utilització pels jutges de caça
en proves de treball, etc.).
9. Tranquil·litat per saber on es en tot
moment el company de caça.

Rendibilitat
i amortització
dels aparells
Experiència d’un senglaner,
Ramon Bigas
L’equip de localització per mi ha signiﬁcat un canvi a la jornada de caça. Un
dels problemes més grans que tenia jo
era, a l’hora de plegar, intentar recollir
tots els gossos. Utilitzo gossos de rastre
i això fa que no tinguin limitacions si
no els matem el porc senglar. Amb els
collars localitzadors he aconseguit poder controlar en tot moment cap a on
es dirigeixen els gossos i juntament
amb la coneixença del territori es fa
molt més fàcil a l’hora de recollir-los.
Ens permeten ﬁns i tot poder avisar les
parades amb més precisió, ja que sabem
més la direcció que agafen, ﬁns i tot, en
alguns casos els hi hem pogut matar el
porc fora de la zona de batuda, fet que
recompensa al gos i caçador. Per mi la
introducció d’aquests equips de seguiment a l´esport de la caça ho considero
una gran millora.
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En aquesta nova era de les tecnologies,
apareixen els equips de radioseguiment i es converteixen en una eina imprescindible per a tot falconer modern.
Gràcies a aquests equips, són molt
pocs els falcons que es perden ja que
amb un bon equip de telemetria es pot
trobar un falcó a llocs completament
remots. Tant és així que, jo personalment, he trobat falcons a més de 50Km
del punt on es van perdre. Cal dir que
l’oferta d’aquests equips és molt àmplia i que estan en constant evolució,
i que en un futur no molt llunyà, segur

que serà difícil, per no dir impossible,
perdre algun ocell. En alguna ocasió
he estat ﬁns a 3 dies seguint el rastre
d’algun ocell perdut i fer-ho en un indret com les proximitats de Barcelona
sovint és molt més complicat que en
qualsevol altre entorn. Però tot i això si
es coneix bé el funcionament d’aquests
equips hi ha un molt alt tant per cent
d’èxit en la recerca.
Aproﬁtar per a esmentar que antigament aquests equips no existien i que
els únics elements possibles per a la
recerca, eren un parell de cascavells
(bordó i prima), que si eren de qualitat,
es podien sentir a força distància. Amb
això vull dir que aquests falconers
d’altres èpoques conﬁaven molt en la
seva intuïció i els seus coneixements i
fer una crida als nous falconers i caçadors que no només conﬁem els nostres
animals a aquests equips, sinó que no
deixem d’aprendre i conﬁar en els nostres pròpies experiències i aprenentatges. Una gran connexió entre home
i animal és la clau per a l’amortització
d’un equip de radioseguiment.

Els falconers
conﬁaven molt
en la seva intuïció

Autor: Pedro fernadez

Experiència d’un becader, Gonçal Pujol Gonzalo.
Fa uns quants anys que caço la becada amb el collar
localitzador, la veritat és que des del primer dia he trobat
una tranquil·litat molt gran, surto a caçar la becada sabent
en tot moment què fan els meus gossos, si estant lluny, si estant de mostra, quin dels gossos fa la mostra, si fan patró, etc.
La veritat és que és una tranquil·litat i un gaudir d’aquesta
caça tan apassionant. En el meu cas en particular, encara em
dóna més seguretat, ja que tinc problemes d’oïda i amb l’equip
de localització estic més tranquil, abans, si anava amb un gos
que s’allargava molt, no sabia ma on el tenia, ara, gràcies al
collar de localització sempre el tinc controlat, i això m’ha fet
reviure una altra vegada la caça de la becada. També pot servir per saber l’obediència del gos, quan el crides si ve o no,
resumint, amb l’equip de localització amb collars transmissors surto a caçar amb la seguretat de tenir el gos controlat
i puc gaudir molt més de la caça.

Surto a caçar la becada
sabent en tot moment què fan
els meus gossos, la veritat és
que és una tranquil·litat.
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Antiga Cta. N-152a Km. 70,4
08503 Gurb, Barcelona.
Tel. 93 885 41 66
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Racó
Gourmet
Guisat de guatlles amb
mongetes del ganxet
Recepta

Per Jordi Álvarez garriga”toti”
cuiner , caçador i recol·lector

A punt de entrar a la mitja veda,
cuinarem la més petita de las aus ,
la preuada i buscada guatlla, ﬁnura
i delicadesa en un petit mos.

Ingredients
4 guatlles netes
250 gra de mongeta del ganxet cuita
2 cebes de ﬁgueres
2 tomàquets madurs
1 pastanaga mitjana
1 pebrot verd
1 pebrot vermell petit
1 gra d’all
Sal
Pebre
Vi blanc sec
1 ½ litre de caldo d’au
Safrà
Julivert

Secció patrocinada per:

Desplomeu les guatlles i socarreu-les per tal de netejar-les
com més possible .

Passeu la salsa restant pel passa pures i el colador xinès.

Rostiu en una cassola de ferro o de fang les guatlles, ﬁns a
enrosi-les per ambos costats. Afegiu les cebes i els pebrots
tallats a juliana i deixeu-los suar, incorporeu els tomàquets,
l’all i la pastanaga i deixeu-lo coure una bona estona, ﬁns a
aconseguir un fon sofregit.
Flamegeu amb el vi blanc i reduirem. Afegiu el caldo d’au i
deixeu-ho coure dins el forn a 180º durant 40 minuts.
Passada la cocció traieu les guatlles i reserveu-les.
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Poseu les mongetes en una cassola i després les guatlles i
cobriu-ho amb la salsa. Afegiu el safrà i el julivert, rectiﬁqueu
de sal i deixeu-ho coure fen xup-xup durant uns 10 minuts
a foc lent .
Ja es pot servir .

Bon proﬁt.

REMOLQUES MIXTOS CAZA

1-2 DEPARTAMENTOS

3 DEPARTAMENTOS

4 DEPARTAMENTOS

REMOLQUE CAZA REHALAS

REMOLQUE CAZA ESPECIAL TÉRMICO

6 DEPARTAMENTOS

16 DEPARTAMENTOS

REMOLCS FABRICATS ÍNTEGRAMENT EN ALUMINI
COMPLINT LA NORMATIVA DE BENESTAR ANIMAL.
AMB SUSPENSIÓ DE CAUTXÚ O RAQUETA
(MOLLA I AMORTIGUADOR) !!
REMOLQUES CAZA

4 DEPARTAMENTOS

6 DEPARTAMENTOS

8 DEPARTAMENTOS

12 DEPARTAMENTOS

Redacció de plans tècnics i reparcel·lament d’àrees de caça.
Contacti i li fem pressupost a mida T. 618 761 499
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Fets
de caça

Per Miquel Serra Cornet
Caçador veterà que li agrada escriure.
Anota diariament a les seves llibretes
els fets de la seva vida cinegètica

Guatlles, abans,
l’alegria de la mitja veda

Els ocells migratoris eren l’alegria
d’aquells dies d’estiu que començava
la temporada de caça.

A mitjan del segle passat, a primers d’abril, l’arribada de les
guatlles a Catalunya, procedents d’Àfrica, any rere any era
un fet normal.
Aquest ocellet viatger que venia d’hivernar a terres africanes, s’estenia a per tot Catalunya, ocupant lògicament
els terrenys més adients per a les seves necessitats. Així es
veien agraciats amb la seva presència els alfals i les valls
pirinenques de Lleida, algunes zones de Tarragona, la Plana
de Vic, la Cerdanya, l’Empordà i els cims pirinencs de Girona. Tot aquell territori on es conrea el cereal o herba que
els donava cobertura per criar, aliment per dur endavant les
pollades i emmagatzemar prou energia per poder tornar a
l’Àfrica a passar el hivern.
Aquest fet és produïa a molts llocs de Catalunya, ja que els
cereals eren el conreu principal de totes les zones de secà.
Aleshores, tot just, el Govern començava a implantar alguns
regadius.
Cada primavera els caçadors de ploma, esperaven neguitosos l’arribada dels contingents d’aquests ocells migratoris
per poder preveure els resultats de les seves jornades de
caça de la mitja veda, ja que aquests eren l’alegria d’aquells
dies d’estiu que començava la temporada de caça.
Per diferents motius, aquelles arribades abans massives
van anar minvant, això va fer que les guatlles abandonessin
aquells terrenys menys adients per poder satisfer les seves
necessitats.
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Per això, en l’actualitat pràcticament sols tenen una presència testimonial en uns llocs molt concrets de la nostra
geograﬁa i això fa que la seva caça igual que la de la tórtora,
en els dies de la mitja veda, resulti un fet anecdòtic.
La seva presència en determinades zones i la quantitat
d’efectius varia d’una temporada a l’altra, però encara
actualment se’n cacen algunes, en els alfals de Lleida, la
Cerdanya, els cims pirinencs de Girona i alguna altra zona
molt concreta.
Aquest fet, que fa anys està passant en el nostre país,
actualment ja s’està produint a Espanya i així com abans la
seva presència era assegurada a totes les zones de cereal de
la península, actualment i cada cop més es van limitant a
llocs, regions i zones molt concretes de la mateixa. Tot i així,
encara hi ha províncies amb més fama que bons resultats
a les dues Castelles en què es van aconseguint resultats
totalment irregulars cada temporada.
La guatlla està passant per uns moments difícils i canviants. No es pot preveure quantes n’arribaran, les que es
quedaran a criar, els resultat de les cries i per tot això les
que trobarem quan s’obri la veda.
Els meus inicis darrera l’africana van ser a la dècada dels 60,
sempre aproﬁtant caçar amb algun company que tingués
gos, ja que en aquells moments vivia a la capital i seguia la
meva manera de pensar, que m’agradaven massa aquests
animals com per tenir-los tancats en un pis, feia del tot
l’impossible que en tingués cap.

Les primeres sortides, com que encara tot era lliure, van
ser per la plana de Vic, concretament a Torelló, ja que allà
també hi estiuejava alguna tórtora. Després vaig ampliar la
zona, anant a caçar a Alpens, i també Les Llosses i era el tirador del que al propietari del gos se l’hi escapava, les meves
captures sempre eren escasses.
Per casament passava les vacances a Sòria. Encara que els
primers estius, no em vaig dedicar a la seva caça, per el motiu ja abans esmentat, la falta de gos, sols aproﬁtava alguna
invitació d’amics. Quan
em van deixar el primer gos, que després
vaig comprar perquè ja
li havia trobat dispesa,
ja em vaig dedicar a
programar les meves
vacances amb Icona,
com deia la meva esposa, aproﬁtant les dues
primeres setmanes
del començament de
la mitja veda, normalment el 15 d’agost.
En aquells moments
ja havien nascut els
vedats, però a Sòria
quedaven molts municipis lliures, que Icona
publicava la llista, on
podies caçar durant la
mitja veda. Mentre en
els vedats socials es
capturaven unes 500
guatlles per caçador
i temporada, en el
terrenys lliures el promig era d’unes 100. Va
coincidir que mentre
vaig estar caçant en “lo
libre”, com deien per
allà, les temporades
bones sí que arribava
al centenar, ara les
dolentes, es quedava
molt per sota.
Es van suprimir els municipis lliures, ja que segons les lleis,
on no estava vedat no s’hi podia caçar. Per tant, havies de
fer-te soci d’un vedat si volies continuar caçant durant la
mitja veda. Em vaig fer d’una societat que tenia quasi un
centenar d’acotats municipals i quasi 200.000 Has. Si anys
abans es caçaven les 500 guatlles temporada, en aquell moment amb l’augment de socis el número d’ocells a repartir
era d’un centenar.
Les millors temporades van ser les del 97-98 i el 98-99. Molt
inﬂuenciades per la climatologia, anys de poca calor i força
pluja que va fer retardar el cicle biològic del cereal, arribant
al ﬁnal d’agost amb moltes parcel·les per collir. Les guatlles
van criar almenys tres cops i moltes ﬁlles de la primera cria
també van fer la seva primera.

Els canvis realitzats en la “modernització” de la producció
agrària, han anat en contra dels interessos de les petites
viatgeres.
El minifundi d’aquelles províncies duia a la presència de
molts camps petits i desnivellats, amb moltes vores i sèquies
petites al seu voltant, lloc on els agradava niar a aquests
ocells. Degut a l’extensió, la irregularitat dels camps i que
la palla no valia res, aquesta es deixava ﬁns que a la tardor
els llauraven, si no, la cremaven abans. D’aquesta
manera les guatlles tenien
assegurat el lloc per criar
i el refugi, protegit de la
vista dels depredadors, on
poder fer pujar la pollada.
La caça d’aquestes aus, es
fa quan surt i es pon el sol.
En aquells moments l’estona més productiva solia
ser als matins, ja que trobaves als ocells menjant
els rostolls o fen la becaina a sota la palla.
Des de fa ja alguns anys,
amb l’invent de la “Concentración Parcelaria”, hi
va haver una espècie de
revolució agrícola en tota
aquella Comunitat. Van
anar ajuntant els camps
petits, eliminaven les vores, els anivellaven i hi
excavaven sèquies molt
fondes.
Què van aconseguir amb
tot això? Eliminar els llocs
més adients de cria de
les guatlles. Com que els
camps estaven plans com
la mà, les recol·lectadores poden aproﬁtar el tall
quasi ﬁns arran de terra,
com que treballen dia i nit
a una bona velocitat s’emporten per endavant molts nius,
pollets, mares i animals adults, a darrere vénen les empacadores, que encara amb més velocitat i tant de dia com de nit,
emboliquen dins les paques força ocells.
Tenim les aus supervivents sense refugi per amagar-se, ja
que amb un rostoll net de palla, amb unes canyes de pocs
centímetres, ho tenen molt difícil, què els toca fer? Si a sobre
els ramats d’ovelles encara pasturen els rostolls Una petita
emigració, generalment al nord. La qüestió és que aquests
ocells marxen i quan s’obre la mitja veda en queden molts
pocs per sorpresa i desil·lusió dels caçadors.
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Aquests ocells marxen i quan
s’obre la mitja veda en queden
molt pocs per sorpresa
i desil·lusió dels caçadors.

Si la sega, perquè la collita s’ha retardat per les condicions
meteorològiques, coincideix pocs dies abans de l’obertura,
encara s’està de sort i es troben força ocells. Com que volen
recol·lectar quan abans millor, estan sembrant cereals cada
cop amb el cicle més curt, sistema que també va en conta de
les guatlles.
Si abans els cereals eren la base de l’agricultura a Castella, fa
temps s’han decantat també per altres conreus alternatius,
el més important d’aquests és el gira-sol. Penso que es pot
dir sense por, gràcies al seu conreu encara es poden caçar
guatlles a Castella. Ja que els camps d’aquesta composta
serveixen d’amagatall a aquests ocells després de sortir a alimentar-se als rostolls.
Si anys enrere la cacera més productiva era la que es feia als
matins, actualment és al reves, i s’obtenen més bons resultats a la tarda i capvespres. Al matí, les guatlles que s’estan
alimentant als rostolls, al mínim soroll ja estan dins dels gira-sols, en canvi a les tardes, quan la gana els prem, surten
sense miraments als rostolls, i és més fàcil sorprendre-les.
Podem acabar dient que anys enrere, les guatlles havien estat l’alegria de la mitja veda, ara encara estan presents en alguns llocs, però els espera un futur incert.
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Coto intensivo
Sogaña
- Sueltas de codorniz individual o grupos
- Sueltas de perdiz roja
- Sueltas de faisán
- Tiradas de palomas
- Sueltas de conejo de monte
- Ojeos de perdiz por grupos a su medida
Servicio de restaurante
- Almuerzos y menús para cazadores
VALL-LLEBRERA
A 1 h de Barcelona
A 30’ de Lleida
A 1,45 h de Zaragoza
A 1,30 h de Tarragona
A 1 h de Andorra

Información:
Tel. bar 973 400 428 - 973 400 002
Tel. móvil 608 938 077
cotointensivosoganya@gmail.com
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Des de dins
Entrevista a
les caçadores

Laura blanco, de Cassà de
la Selva, té 21 anys i és la sisena temporada de gaudeix
d’aquesta aﬁció
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Quin és el teu nom?
Sóc la Laura Blanco.
De quina localitat ets?
Visc a Cassà de la Selva.
Quants anys tens, si es pot saber?
Tinc 21 anys.
Quants anys fa que caces?
Si no em fallen els càlculs aquesta és la sisena temporada
que gaudeixo d’aquesta aﬁció.
Qui et va introduir en el món de la caça? Quants anys
tenies?
El meu pare de jove anava al conill, però per diferents circumstàncies ho va deixar. Ara ja fa uns anys vàrem venir a
viure aquí a Cassà i es va assabentar que hi havia colles que
anaven al senglar i va voler provar-ho i li va agradar.
Quan tenia uns 16 anys, un dia en acabada la temporada
el vaig voler acompanyar a fer córrer els gossos i a partir
d’aquell dia ja va ser cada cap de setmana.
Quina modalitat de caça practiques? I quines són les
que més t’agraden?
Vaig al senglar. No he practicat cap altre tipus de caça, però
si en tinc la oportunitat m’agradaria provar-les.
On practiques la caça? Poblacions? Àrees privades??
Colles?
Sóc sòcia del vedat de Cassà de la Selva, que abraça una extensió de terreny força gran. Nosaltres, “Els Astronautes”,
ens partim el terreny juntament amb l’altra colla del poble,
“Els Vikingus”.
Competeixes?
No, però tot i així, cada dia de cacera és una competició.
En quin campionat, Trobada de colles o caceres has
participat que cal destacar? Has assolit algun èxit?
A cada cacera conjunta que es fa, ja siguis de convidat
o el que convidis, sempre hi ha alguna experiència per recordar. Si m’haig de quedar amb alguna trobada és la que es
fa cada any a un diferent on les gran protagonistes som les
dones.
Tens gossos? En cas aﬁrmatiu digues quantitat, nom,
raça i edat.
No, les canilles que té la colla, són de la colla.
Quin és l’espai ideal per practicar la caça? I quina és una
bona companyia?
Els Astronautes tenim la gran sort de poder caçar a les Gavarres on hi ha una gran varietat d’ambients per poder caçar.
Amb quina arma caces? Tipus? Calibre?
Tot i que tinc el permís tan de riﬂe com el de escopeta,
vaig amb una escopeta Browning B-80.

Aproﬁtes la carn de caça?
Sí, normalment en acabar la jornada de caça escorxem els
senglars abatuts i en fem parts per repartir amb els que som.
Que va al davant, la quantitat o la qualitat?
Des del meu punt de vista, primer de tot és la qualitat
i seguidament la quantitat.
Surts de Catalunya per caçar o competir? On? Quines espècies? Quines modalitats?
Amb uns companys hem anat un parell o tres de vegades de
cacera a Osca, al senglar.
Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
És un esport car. Els desplaçaments, el material, els papers...
Però com diu la frase, “sarna con gusto, no pica”. Si t’agrada
i en gaudeixes fas el que calgui, i a gust per poder-ne disfrutar.
Trobes que la caça està ben vista per la societat?
Crec que ens veuen més com a uns “assassins d’animalets”
i no com a una colla de companys que gaudeixen d’una mateixa aﬁció.
Creus que la gent no està ben informada del que fan els
caçadors?
La gent sap dels caçadors el que surt a les noticies, ja sigui
de la televisió, els diaris, la radio... i generalment no solen
ser bones.
Com vius la caça, què et fa sentir? Per què la practiques?
Arribar a bosc de bon
dematí i sentir que tots
els sentits es desperten: olor d’humitat, la
fressa del bosc com es
va despertant, el fred
a la cara i a les mans,
reconèixer les petges,
el mal gust de boca de
bon dematí que més
tard s’arregla amb un
esmorzar calent...
És carregar les piles
per aguantar la setmana següent.
Et costa o resulta difícil dir que ets caçadora en segons quins
cercles?
Al principi sí que em
feia cosa quan la gent
em preguntava quines
eren les meves aﬁcions.
Em trobo de tot, gent
que se sorprèn i li agrada i gent que et veu com
un caçador més que vas
a matar animalets.
Ara ja no li dono
importància, tinc una
aﬁció
i no la canviaré pel que en pensa la societat actual.
Explica una anècdota o fet rellevant en la teva vida de
caçadora.
Cada dia de cacera és una anècdota per recordar, però si
haig de triar un moment que el recordaré sempre és el
primer porc que vaig abatre. Aquell moment de tensió, nerviosisme, excitació, adrenalina i felicitat costarà d’oblidar.

Quan s’acaba l’època hàbil de caça fas coses complementàries a la caça com entrenar gossos, tirar al plat, etc.?
Explica què fas? Amb qui? I com?
En acabar la temporada amb els companys de colla s’intenta
refer o obrir nous corriols per facilitar la feina dels gossers
durant la temporada o per noves línies de parades. De punta
de clar ﬁns a mig matí, repartits en grups a diferents llocs,
amb la moto-serra i els guants. També traiem a passejar les
diferents canilles que té la colla, sobretot pels cadells que
pugen per habituar-se i també pels gossos vells perquè vagin mantenint una mica la forma física. Des de ja fa quatre
anys la Societat de Cassà organitza una prova de treball per
a gossos de rastre sobre llebre, i aquest any ha sigut el primer que juntament amb el Club del Porcelana s’ha organitzat una proba de treball per a gossos de rastre sobre senglar.
Amb l’ajuda de la Societat i una gran quantitat de socis es
duu a terme aquest esdeveniment amb uns bons resultats
i satisfacció tant de part dels participant com per part de
l’organització. A més, la societat de Cassà cada any organitza una recollida de deixalles al vedat. El dia acordat ens
trobem tots i s’organitzen grups d’un o dos cotxes a diferents
zones ja controlades anteriorment per anar a recollir les
deixalles que la gent tira a bosc i en acabar es fa un esmorzar per donar les gràcies a les persones que han col·laborat.
Cada any emplenem un contenidor d’aquests de runa dels
paletes. La quantitat de
deixalles que s’arriben a
treure és impressionant!
Cada any s’ha emplenat
de mínim un contenidor
de runa. I jo em pregunto, no és més fàcil anar
a la deixalleria a tirar
les deixalles que no pas
anar a bosc i amagar-la?
Per aportar una mica
més de beneﬁcis a la
societat ja fa un grapat
d’anys que per la festa
major del poble muntem
una “barraca”. Es podria
dir que són tres dies i
tres nits de festa amb els
companys i de feina.
Acabi la frase: El/la millor caçador/a és aquell/a que…
..disfruta en passar el
dia a bosc, amb els companys, els gossos i l’entorn deixant de banda el
nombre de peces abatudes al ﬁnal del dia.
Com veus el futur de la
caça a Catalunya?
De caçadors sempre n’hi
haurà, tot i que penso que cada vegada costa més que la gent
jove s’aﬁcioni a aquest esport, i de caça també, sempre i quan
en regulem la qualitat i la quantitat sense abusar-ne.
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Francesc
Cort
Martínez

Hola, em vull presentar a tots vosaltres, sóc en Francesc Cort
Martínez i tinc 70 anys. He nascut i visc a Reus, Tarragona.
Estic a la Societat caçadora Diana de Reus des de l’any 1959.
En sóc el president des de l’any 1990.
Vull explicar en aquestes línies la meva trajectòria com a
caçador i com a persona vinculada a la gestió cinegètica. Espero que sigui del tot agradable per a tots vosaltres.
Recordo com si fos avui el dia que el pare em va posar al darrere d’aquella escopeta calibre 28 d’un canó. Tenia 9 anys
i només tenia els cinc sentits posats en aprendre tot el que
podia del meu pare. Va ser ell qui em va introduir en el món
de la caça.
Amb el temps vaig anar aprenent com caçar les diferents espècies de caça, sobretot de caça menor. Les espècies que més
he caçat han estat la perdiu i el tord. Però actualment caço
el conill i el porc senglar perquè les meves cames ja no són
les mateixes.
Al llarg de la meva vida com a caçador he caçat amb moltes
i diferents races de gossos i així he pogut gaudir de molts i
diferents estils de caça. He tingut Spagnuels Bretons, Setter
Francés, Pointer, creuat de coniller i Pointer, Cocker, Springer Spaniel gal·lés i Teckel. Actualment tinc tres Springer
spaniels gal·lesos, un Teckel i un creuat de Cocker i Bretó.
La caça ha canviat molt i jo m’hi he anat adaptant, però penso que tot això és degut als canvis que hi ha hagut en el món
agro-forestal. S’han perdut molts conreus i s’han tornat impracticables per la caça menor, la pèrdua de marges ha fet
perdre moltes niuades. Crec que s’han de gestionar més i millor els nostres boscos i la fauna.
Cal que digui que no estic d’acord amb l’actual ordre de vedes. Com tot, els temps van canviant, les condicions i el medi
també! Així doncs, per què seguim fent el mateix que anys
ençà? Hem de re interpretar-ho tot plegat d’una manera més
lògica.
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Abans era impensable anar a caçar fora de l’estat espanyol.
Ara hi ha un munt de possibilitats per anar a caça arreu,
moltes destinacions, moltes espècies i modalitats. Si hagués
d’anar a caçar a l’estranger aniria a caçar a Romania i m’agradaria caçar un bon trofeu de porc senglar, allà se’n cacen de
molt grossos.
Els caçadors vivim de les memòries, moments i records que
aquesta gran aﬁció ens aporta als sentits. Els millors moments que he passat i que més m’omplen són les caceres que
he fet amb el meu ﬁll Francesc Xavier. És un orgull per a mi
poder dir que fa 43 anys que cacem junts en un sense ﬁ d’experiències. Nosaltres entenem la caça com el fet d’estar en
contacte amb la natura en companyia d’amics i els nostres
gossos.
Tant se val el resultat, molts cops sense caçar gran cosa ens
ho passem d’allò més bé!

Perquè hi hagi un relleu
generacional cal que les
escoles s’impliquin en la tasca
de divulgar a favor de la caça

Tot sovint penso que cal ensenyar als
nens que no tot és a base de videojocs,
ensenyar-los la vida a la natura i la contemplació dels animals. No hi ha jovent
que vulgui anar a caçar i tampoc ho
entenen.
Penso que perquè hi hagi un relleu
generacional cal que les escoles s’impliquin en la tasca de divulgar a favor
de la caça. Cal explicar als nens que els
caçadors som els que cuidem la natura.
Amb tot això espero que us hagi pogut
transmetre els meus pensament.
Salut a la caça i als caçadors.
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Treballant per defensar
els becaders
i el reconeixement
social dels caçadors.
Club Esportiu Becaders Catalunya
Plaça Josep Umbert Rosas, nº1
08182 Sant Feliu de Codines
info@becaders.com

www.becaders.com
amb el suport de:

MAÑERO
Preparats pel futur.
Treballant pel present.
Construcció/Promoció/Immobiliària

Ronda Zamenhof, 24
08208 Sabadell

www.maneroconstructors.com
info@maneroconstructors.com
937 45 15 80

Este mes,

De rececho tras los grandes jabalíes del
Mediterráneo (Turquía)
Iberalia Expediciones y Shikar Safaris te trae este mes
la primera entrega de los dos capítulos de la caza del
jabalí en rondas nocturnas, en Turquía.
Adéntrate en las salvajes tierras de la península de
Anatolia tras estos verdaderos gigantes!
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BAR RESTAURANT

EL RACÓ
C/sant agustí, 33. 25280 solsona
T 973 48 05 09 · M 616 50 21 23
racosolsona@hotmail.com

www.elracodesolsona.com
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La consulta
La Leishmaniosis és una
malaltia parasitària molt
coneguda pels caçadors.
En aquest article pretenc
esmentar les particularitats
que més interessen
en l’àmbit pràctic.

La Leishmaniosis
Com se sap el diagnòstic? Es pot conﬁrmar amb un test
en sang. És molt ﬁable i econòmic. També enviant sang
al laboratori. Als animals que surten positius els fem
una bioquímica i hemograma per saber com tenen el ronyó
i el fetge
Quin és el tractament?
Si l’analítica surt bé, hi ha possibilitats de supervivència.
Aleshores, els posem injeccions de Glucantime, que mata el
paràsit, durant un mes seguit, els donem uns pastilles d’Alopurinol durant un any i, seguidament, durant un mes més,
Leisguard, que serveix per pujar les defenses. Si l´analítica
surt malament, tractem el problema de fetge o ronyó, donem
Leisguard i Alopurinol, i Milteforan, un producte bastant
efectiu, sense a penes efectes secundaris, però car. Cal intentar curar-lo sempre.
La prevenció pot fer-se des de dos punts de vista.

1.

Evitar que piqui la mosca. En aquest sentit, hi ha productes repel·lents que eviten la penetració del paràsit. També hi
ha un collar, anomenat Scalibor, que resulta car i poc efectiu.
Hi ha pipetes, que eviten la picada de puces, paparres i també
el Flebotom. Cal assegurar-se que el producte o marca que es
faci servir faci les tres funcions , calcular bé el pes del gos,
aplicar-la com diu el prospectei tenir en compte que el sol i
l´aigua afecten la seva eﬁcàcia.

Què és? Una malaltia produïda per un paràsit microscòpic,
transmès per la picada d´un petit insecte. Normalment
afecta els gossos, però pot afectar també, gats, guineus o
altres mamífers i, ﬁns i tot, persones.
Com s’agafa? Per la picada d’un petit insecte de 2 a 3 mm,
anoment Flebotom. Aquest habita als camps, jardins, a la
llenya i a les pedres i necessita ser lluny de basses per reproduir-se. L’insecte que pica és la femella, té 30 dies de vida i
pot fer ﬁns a 3 o 4 picades. Normalment pica a la nit i quan
la temperatura és superior a 20º.
Com es desenvolupa la malaltia? La mosca femella pica un
animal portador, transforma el paràsit en infectiu i encomana un altre animal quan torna a picar. També són portadores les mosques que neixen de la posta, Un cop ha entrat al
cos el paràsit pot produir de seguida la malaltia, pot estar
latent uns mesos o ser neutralitzat pel sistema immunitari.
Quins són els simptomes? Els més comuns són la pèrdua
de pes i pèl, sobretot del nas, els ulls i els colzes. Normalment no causa picor. Altres símptomes són la mucositat nasal i lleganyes, més set de la normal i micció, creixement de
les ungles, inﬂamació dels ganglis, llagues i algunes ferides
a les orelles. Algunes vegades simplement provoca que surti
sang del nas o coixesa.
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2. Estimular la immunitat per tal que si hi ha picada, no hi
hagi desenvolupament de malaltia. Ho podem fer de dues
maneres. La primera és a través d’una vacuna, consisteix a
inocular 3 dosis d´una proteïna puriﬁcada del paràsit que
estimula la immunitat cel·lular, i una dosi de record cada
any. S´ha de fer prèviament el test, resulta cara, té efectes
secundaris importants i no compleix les expectatives de
protecció que esperàvem. La segona opció és el xarop Leisguard, que estimula igualment les defenses, és assequible,
segur i no cal fer proves, ja que és útil tant per prevenir
com per tractar. Se li dóna 30 dies i l´efecte dura el mes en
qüestió i tres més. A la Catalunya central fem un tractament
al març i un altre el juliol.
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Puc utilitzar una arma de caça
menor per a caça major o viceversa?
Se’ns ha plantejat si és possible utilitzar una arma de caça
menor per activitats de caça major i a l’inrevés, si puc utilitzar una arma de caça major per a caça menor.
Volem recordar-vos que la normativa que regula l’activitat
de la caça a Catalunya és la Llei 1/1970, de 4 d’abril, reguladora
de la Caça (llei estatal) i, en relació a l’ús i tinença d’armes, és
d’aplicació el Real Decret 137/1993, de 29 de Gener, del Reglament d’Armes (reglament estatal també).
Abans de resoldre la qüestió plantejada, hem d’indicar que
caldrà, per poder utilitzar qualsevol arma reglamentada, disposar de la corresponent llicència per al seu ús, de conformitat amb el Reglament d’Armes.
Cada llicència permetrà al seu titular gaudir d’autorització
per utilitzar determinades armes, en funció de la seva categoria. Actualment, s’estableixen 7 categories d’armes i les
següents llicències: llicència tipus B (pistoles i revòlvers),
llicència tipus C (armes per vigilància i guarderia), llicència
tipus D (armes llargues ratllades per caça major), llicència tipus E (armes per a tir esportiu i escopetes de caça), llicència
tipus F (armes per a ús en camps, polígons i galeries de tir) i,
ﬁnalment, la llicència tipus A (especíﬁca per a determinades
categories d’armes dels exèrcits, els cossos comuns de les forces armades, de les forces i cossos de seguretat i del servei de
vigilància duanera).
Ni el Reglament d’Armes ni la Llei de Caça prohibeixen l’ús
d’una arma destinada a la caça menor per a l’activitat de caça
major ni viceversa.

Pel que fa a les armes, el Reglament únicament estableix les
armes prohibides per a l’exercici de la caça. I pel que fa a
l’activitat de la Caça, la Llei recull els supòsits prohibits en el
seu article 31, que són caçar amb municions no autoritzades,
caçar en època de veda, caçar utilitzant cavalleries o vehicles com a mitjans d’ocultació, caçar amb reclam de perdiu, i
algunes altres.
No hi ha cap prohibició expressa per a l’ús de les armes de les
diferents categories per a caça menor i major. Si es disposa
de la corresponent llicència, l’arma podrà ser utilitzada pel
seu titular.
Ara bé, el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’Abril, del Text
Refós de la Llei de Protecció dels Animals, estableix a l’article
29 (arts prohibits per a la captura d’animals) apartat 3, que:
Es prohibeix la utilització de balins, armes d’aire comprimit i
armes del calibre 22 en la pràctica de la caça.
Aquesta norma afecta qualsevol tipus de caça.
En conclusió, únicament existeix la prohibició indicada de
la Llei de Protecció dels Animals i no està tipiﬁcat ni prohibit (no constitueix infracció) utilitzar una arma de diferent
categoria per a la caça menor i major.
Ara bé, quedarà a decisió del titular de la llicència
la utilització d’una arma no adequada per garantir
un bon resultat de caça.

El Boc
Taxidèrmia
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)
08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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VIATGE
DE CAÇA
SENEGAL
19 FEBRER
2016
Practica la caça
de la tórtora
en un entorn
immillorable.
· Es caça a les vores d’un gran llac que aquestes
aus freqüenten. Hi van per beure aigua després de menjar
als camps de mill que hi ha als voltants.
· De fet, quan el caçador es dirigeix al lloc d’espera,
ja s’aixequen centenars de tórtores fet que permet
animar encara més la jornada.
· Es poden trobar 4 tipus de tórtores: la normal (Maille),
la de collar, la de bosque y la tòrtora del cabo.
· A més, en aquesta zona també s’hi poden trobar coloms d’ulls
vermells (Pigeon Ronier) que resulten especialment atractius
per la manera quetenen de volar.
· L’organització farà tot el possible perquè es pugui passar una
bonica jornada de caça. Un bon tirador amb encert pot abatre
tranquil·lament un centenar de tórtores al matí i un centenar a la tarda.
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Us tinc campions,
som-hi cap a casa
No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS
No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Telemetria per a Experts en Caça

Disponible a la vostra armeria
i a Tinyloc www.tinyloc.com
Tel. +(34)
93 7907971
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