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El senglar
Impacte i precaucions

La població de senglars
La població de senglars (Sus scrofa), un animal salvatge molt
freqüent en els nostres parcs, ha augmentat força en els
darrers anys en els nostres espais naturals.

Densitat mitjana (senglars/100 ha)

10
8
6
4
2
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolució de la població de senglars en els darrers quinze anys (dades procedents
del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya)

Perjudicis
L’excés de senglars fa que, de vegades, surtin dels seus espais
habituals i accedeixin a carreteres i zones habitades. Aquest
fet pot comportar molts inconvenients, tant a la perifèria com
a l’interior dels parcs, que es tradueixen en danys a persones,
vehicles i camps de conreu.
A més, també en surt perjudicat l’entorn natural, ja que la
seva abundància fa minvar algunes espècies animals que crien
arran de terra i causen danys a espècies vegetals protegides.

Mesures correctores
Per tal d’evitar els perjudicis que causa aquesta elevada
població de senglars, cal fer ús dels recursos de què es
disposa.
La principal mesura per reduir la sobreabundància de senglars
són les batudes, organitzades per colles de les diferents
societats de caçadors locals. Aquestes batudes s'organitzen
regularment durant el període hàbil de caça (de setembre a
març) i puntualment durant la resta de l'any quan els senglars
causen danys a l'agricultura.

Recomanacions
• És molt important abstenir-se de donar menjar
als senglars, ni a cap altre animal salvatge. És una
actuació prohibida per la normativa vigent, atès que
resulta contraproduent perquè s’alteren les seves pautes
de comportament natural i instintiu. Passen a ser animals
irrecuperables per a la vida salvatge i hauran de ser
sacrificats, ja que generen situacions de risc en tenir
reaccions imprevisibles i perilloses.
• Pel mateix motiu, cal assegurar-se de tapar correctament
els contenidors d’escombraries després d’abocar-hi la
brossa. També cal disposar de sistemes de recollida
d'escombraries adequats, especialment en urbanitzacions
i altres indrets propers al medi natural. Si els senglars tenen
més aliment disponible augmenta la seva productivitat
i s'afavoreix un creixement de les seves poblacions.
• Cal mantenir-se allunyat dels senglars, atès que
podrien respondre de forma violenta, especialment
si es tracta de grups de femelles amb cries o si es va
acompanyat de gossos.
• Sempre que es circuli amb vehicle pel parc, és necessari
extremar la precaució per tal d’evitar possibles accidents.
Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les
vies destinades a la circulació motoritzada.

Què fer en cas de coincidir amb una
batuda de senglars?
• Cal respectar en tot moment la senyalització i no allunyarse dels camins i equipaments per tal d’evitar córrer riscos
innecessaris.
• El pas per camins propers a les zones de batuda no està
prohibit, però és convenient que sempre que pugueu
transiteu per altres camins més allunyats.
• Pot ser que per raons de seguretat es tanqui el pas per
alguns camins mentre duri la batuda: en aquests casos
caldrà respectar les indicacions.
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