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1. RESUM / RESUMEN / ABSTRACT
La caça és una de les primeres activitats practicades per l'espècie humana que
arriba a l'actualitat amb un alt grau de connexió entre les persones i el medi, fet
que li confereix un important contingut geogràfic. La investigació es centra, rere
una revisió de l'estat de la qüestió, en els trets territorials i socials de la caça a
Mallorca.
El treball s'inicia amb un repàs a la importància de la caça en el context
europeu, per derivar en el cas de l'Estat espanyol i analitzar l'ampli abast de
matèries que han tractat sobre el fenomen venatori. L'activitat cinegètica ha
estat objecte d'estudi geogràfic des de diferents vessants, des de la
biogeografia, passant per la geografia agrària o els espais de caça, fins arribar
al turisme cinegètic. S'ofereix un estudi bibliomètric al respecte i es presenta un
extens recull bibliogràfic.
Passant ja a l'àmbit insular, s'elabora un corpus bibliogràfic temàtic classificat
des de l'òptica geogràfica amb referències explícites a les aportacions dels
autors més prolífics, les obres més destacades i els continguts més recurrents.
Rere aquests apartats panoràmics sobre l'estat de l'art venatori a diferents
nivells, la dissertació es centra en el recurs cinegètic i les modalitats de caça de
Mallorca, amb especial interès en descriure les variacions produïdes entre la
dècada de 1970 i l'actualitat.
Les característiques territorials s'examinen en funció dels elements de pedra en
sec amb finalitats cinegètiques, sovint prou desconeguts, però localitzats arreu
del medi rural i dotats d'un alt valor patrimonial. Així mateix, també es quantifica
i es mostra la distribució espacial dels vedats i refugis de fauna a Mallorca,
partint de la base de les divisions administratives municipals.
L'entorn social de la caça s'explora a raó de la important afició a l‘activitat, tant
a partir del tractament estadístic de dades oficials referents a les persones
titulars de llicències com a partir de l'avaluació del moviment associacionista.
Les particularitats territorials i socials del col·lectiu de caça es complementen
amb els resultats d'una complexa enquesta destinada a una mostra significativa
del conjunt de caçadors que permet descobrir, entre d'altres qüestions, les
modalitats més practicades, la despesa econòmica mitjana per practicant i
temporada o les problemàtiques que més afecten al sector.
Per acabar, es planteja el marc teòric de la planificació i l'ordenació territorial
cinegètica per tal de garantir la sostenibilitat del recurs. En aquest sentit, rere
l'estructuració de l'illa en diferents unitats fisiogràfiques i conseqüent elaboració
d'una taula amb multivariant amb valors físics, humans i relatius a la caça, es
realitza una anàlisi factorial a l'objecte de concretar un mapa de comarques
cinegètiques.
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La caza es una de las primeras actividades practicadas por la especie humana
que ha llegado a la actualidad con un alto grado de conexión entre las
personas y el medio, aspecto que se refleja en el ámbito geográfico. La
investigación lleva a cabo se centra, tras un revisión del estado de la cuestión,
en los aspectos territoriales y sociales de la caza en Mallorca.
El trabajo se inicia con un repaso a la importancia de la caza en el contexto
europeo, para derivar hacia el Estado Español y analizar el amplio conjunto de
materias que han versado sobre el fenómeno venatorio. Desde el punto de
vista geográfico, la actividad cinegética ha sido objeto de estudio desde
diferentes vertientes de la biogeografía, pasando por la geografía agraria o los
espacios de caza, hasta llegar al turismo cinegético. Se ofrece un estudio
bibliométrico al respeto y se presenta un extenso compendio bibliográfico.
Pasando ya al ámbito insular, se elabora un corpus bibliográfico temático
clasificado desde la óptica geográfica con referencias explícitas a las
aportaciones de los autores más prolíficos, las obras más destacadas y los
contenidos más recurrentes.
Tras estos apartados panorámicos sobre el estado del arte venatorio a
diferentes niveles, la disertación se centra en el recurso cinegético y las
modalidades de caza de Mallorca, con especial interés en describir las
variaciones producidas entre la década de 1970 y la actualidad.
Las singularidades territoriales se examinan en función de los elementos de
piedra en seco con finalidades cinegéticas, a menudo bastante desconocidos,
pero repartidos en el medio rural y dotados de un alto valor patrimonial.
Asimismo, también se cuantifica y se muestra la distribución de los acotados y
los refugios de fauna en Mallorca, partiendo de la base de las divisiones
administrativas municipales.
El entorno social de la caza se ha explorado en base a la importante afición a la
actividad, tanto a partir del tratamiento estadístico de datos oficiales referentes
a las personas titulares de licencias como a partir de la evolución del
movimiento asociacionista.
Las particularidades territoriales y sociales del colectivo cinegético se
complementan con los resultados de una compleja encuesta realizada a una
muestra significativa de los cazadores de la isla que permite descubrir, entre
otras cuestiones, las modalidades más practicadas, el gasto medio por
practicante y temporada o las problemáticas que más afectan al sector.
Para acabar, se platea el marco teórico de la planificación y la ordenación
territorial cinegética para garantizar la sostenibilidad del recurso. En este
sentido, tras la estructuración de la isla en diferentes unidades fisiográficas y la
consiguiente elaboración de una tabla multivariante con valores físicos,
humanos y relativos a la caza, se ha realizado un análisis factorial llegando a
concretar un mapa de comarcas cinegéticas.
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Hunting is one of the first activities practiced by the human race that keeps
nowadays a high degree of connection between people and environment
reflected at geographical level. The research focuses on the territorial and
social features of hunting in Majorca after checking the state of the art.
The research starts with a review of the importance of hunting at European
context, and then Spain and the wide range of materials on hunting are
analyzed. From the geographical point of view, hunting has been studied from
different approaches as biogeography, agricultural geography, hunting areas or
hunting tourism. A bibliometric study is provided and an extensive
bibliographical compendium is presented.
Regarding to the island‘s area, the research provides a thematic bibliographic
corpus classified from a geographical perspective with explicit references to the
most prolific authors, most outstanding works and most recurrent contents.
After these panoramic points on the state of art of hunting at different levels, the
lecture focuses on the hunting resources and methods in Majorca, highlighting
the variations from the 1970s up to present.
Territorial characteristics are examined according to dry stone elements with
hunting purposes, often quite unknown, but scattered over rural areas, with a
high patrimonial value. Furthermore, the study quantifies and analyzes the
distribution of the hunting states and wildlife reserves in Majorca on the basis of
municipal boundaries.
The hunting social environment has been explored according to the important
love of hunting, both treating official statistical details related to licensees and
the evolution of association movement.
The territorial and social features of hunters are completed with the results of a
complicated survey performed on a representative sample of the island‘s
hunters that allows discovering, among other aspects, the most practiced
hunting methods, the average expenditure per hunter and season or the issues
that most affect the sector.
Finally, the theoretical framework for the hunting territorial planning and zoning
is presented to ensure the resource sustainability. Regarding this subject, a
factorial analysis has been carried out after structuring the island into different
physiographic areas and the consequent preparation of a multivariate table with
physical, human and hunting-related values to define a hunting region map.
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2. INTRODUCCIÓ
La caça, tradicionalment lligada al món rural atès que durant segles ha suposat
una aportació important de proteïnes per l'espècie humana, esdevé actualment
una activitat molt més pròxima al que s'anomena cultura de l'oci. La caça
implica una anàlisi múltiple: econòmicament suposa un complement fonamental
per a les explotacions agràries en regressió constant -arrendament de vedats-;
socialment la seva importància queda palesa amb la proliferació de societats de
caçadors i l'evolució del nombre de llicències de caça, i territorialment pot
suposar un cert fre a la progressiva substitució dels usos tradicionals del món
rural insular davant la forta pressió d'usos urbans.
La caça entesa com a activitat ociosa i com a negoci, juntament amb el
predomini d'un caçador de naturalesa urbana (residència, hàbits i costums), ha
substituït la caça com a activitat complementària de l'agricultura i un tipus de
caçador integrat dins el món rural (Noguera, 1998).
Amb el canvi de model econòmic que ha experimentat Mallorca des de la
irrupció del turisme de masses entorn a mitjan segle XX, molt posterior a
aquelles primeres incursions de viatgers estrangers del segle XIX motivats pel
desig d'aventura i per explorar un món diferent al que coneixien, la societat i el
territori ha sofert una profunda transformació. La caça no és exempta, ni molt
manco, d'aquest canvi però és avui una activitat dinàmica que ha superat amb
considerable èxit moltes de les amenaces que l'han afectada.
La pràctica cinegètica ha progressat en l'espai i en el temps no exempta de
dificultats, com el desconeixement d'una societat de cada vegada més urbana,
menys lligada a les activitats primàries i amb una gran confluència d'usos
lúdics, activitats econòmiques i urbanització en un medi durant segles només
destinat a l'agricultura, la ramaderia, les activitat forestals i la caça.
Malgrat això, l'activitat cinegètica perviu sota l'emparament d'un cúmul tant
horitzontal com vertical de normativa que regula la pràctica i procura la
sostenibilitat ambiental.
Així mateix, la caça tradicional, sostenible, ètica i racional, lluny de ser un
impacte contrari a la fauna i als hàbitats, és un aliat en la conservació de les
espècies, de l'entorn i de l'equilibri tròfic. No valen aquí les postures radicals
dels defensors de la caça que no respecten ni vedes, ni modalitats ni quotes
màximes ni tampoc els ecologistes extrems que pretenen un immobilisme
natural. La història natural de l'illa ens demostra que gran part del nostre medi
consisteix en un conjunt d'ecosistemes modificats per la humanitat al llarg de
segles, agroecosistemes en poques paraules, i que la simbiosi entre medi i
activitat humana és l'origen de la riquesa paisagística, faunística i botànica que
gaudim avui dia.
Tenint en compte la greu decadència dels aprofitaments agraris i forestals i que
les funcions lúdiques desenvolupades en el medi rural són sovint efímeres,
concentrades en determinats dies o èpoques, i amb escassos lligams amb la
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propietat i amb la qualitat dels recursos existents, el col·lectiu de caçadors per
se assumeixen el paper d'observadors ambientals i qualificats per recuperar
hàbitats, detectar problemes poblacionals de la fauna, descobrir riscs
ambientals, actuar front a impactes territorials o col·laborar amb altres
col·lectius conservacionistes en l'estudi del medi i de les espècies.
La present dissertació doctoral s'emmarca dins el context territorial de les Illes
Balears i, més concretament, en l'illa de Mallorca. Abans de tot, però, és
imperatiu presentar els valors cinegètics d'Espanya que són d'una
extraordinària riquesa en termes de biodiversitat, gràcies a la confluència de
factors climàtics, edàfics i orogràfics molts diversos que en conjunt són l'origen
de nombrosos hàbitats. Per diverses raons, la geografia i altres disciplines
reclamen una consideració científica de la caça, que haurien d'assumir la
geografia de l'oci, la geografia rural i la geografia agraria (López Ontiveros,
1994). Les aptituds geogràfiques d'Espanya són manifestes en vistes al
desenvolupament d'una activitat tan extensiva com aquesta (Mulero Mendigorri,
1995). La caça ha experimentat un creixement i una extensió forta a Espanya
des de 1970 amb efectes territorials i socioeconòmics notables (Martínez
Garrido, 2009). Els autors de referència en aquest camp són geògrafs i
geògrafes, que han treballat la meitat sud de la península, encara que hi
vertaders experts a l'extrem nord. Entre tots cobreixen un ampli ventall
conceptual de l'activitat, si bé fora de les nostres fronteres existeixen
departaments de geografia que segueixen de prop les derivacions de la caça
en els seus estats. A Espanya, es localitzen entorn a 60 espècies cinegètiques,
que possibiliten un ampli ventall de modalitats amb un rerefons cultural que de
forma molt particular afecta les societats i els espais rurals. El 2014 s'ha
celebrat a Girona el XVII Coloquio de Geografía Rural amb escassa
repercussió de treballs amb la caça com a tema principal però, en canvi,
apareix en diferents comunicacions com a tema transversal. De fet, fa dècades
la caça va despertar un important interès geogràfic amb valuosos articles i tesis
doctorals, i després d'anys de baixa activitat científica, avui pareix que tornen a
repuntar les investigacions al respecte arran del seguiment social i l'ocupació
territorial, sense exceptuar les múltiples externalitats que representa l'activitat.
Espanya constitueix un indubtable destí per al caçador internacional d'acord
amb uns punts forts que evidencien, varietat d'espècies en el context europeu,
proximitat a uns dels principals mercats emissors (Europa), quantitat i qualitat,
però els esforços han d'anar dirigits a la consecució de sistemes de qualitat
condicionats a l'aprofitament sostenible de la biodiversitat i capaces de ser
traslladades al caçador internacional, mitjançant les corresponents marques de
qualitat (Rengifo Gallego, 2008).
Per la seva banda, les Illes Balears compten amb un bagatge cinegètic molt
important, amb nombrosos precedents històrics que han fornit un present en el
qual la caça es nodreix de valors tradicionals, culturals, ambientals i socials.
Des de l‘arribada dels primers humans, fa més de 4.000 anys, fins a dia d‘avui
la caça sempre ha tingut un paper destacat. Si bé inicialment l‘objectiu era
aconseguir aliment, actualment la finalitat és de caràcter lúdic i amb la
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particularitat que el caçador és un agent actiu que contribueix a conservar el
medi i les espècies.
Fins ben entrat el segle XX, la caça a les Balears s‘assimilava a altres activitats
de recol·lecció i amb finalitats de subsistència, ja que es practicava
majoritàriament per a aconseguir aliment proteic a baix cost o per a bescanviar
les captures amb altres béns útils. Excepte els senyors i els grans propietaris,
que practicaven la caça sovint com a diversió, la gent de la pagesia procurava
capturar aus i mamífers i, fins i tot, algun rèptil com les tortugues, amb mitjans
molt rudimentaris o amb l‘ajut d‘animals auxiliars. En la majoria de casos, les
possibilitats econòmiques no permetien a la gent del camp caçar amb armes
però, en canvi, l‘elevat nombre d‘hores que passaven a fora vila els
possibilitava conèixer molt bé els costums i els hàbits de les peces objecte de
caça. Així, s‘enginyaren tècniques de caça molt eficients, com la caça dels
tords a coll o la caça de la perdiu amb reclam i bagues. Els cans i les fures
també jugaven un paper molt destacat. La necessitat i també l‘abundància de
caça provocava que en nombroses ocasions la legislació establerta al respecte
s‘ignoràs o es respectàs poc.

Figura 1: La fotografia mostra una pintura que decora el cambril de la Mare de Déu de Sant
Salvador (Artà), obra realitzada per Joan Miralles l'any 1941. Es poden veure els
premonstratesos al costat del rei en Jaume en la missa celebrada a les muntanyes d'Artà l'any
1230. Al costat dret s‘aprecien dos cans de caça. Foto: A. Barceló

L‘aprovació de la Llei de caça de 1970 i del Reglament de 1971, juntament amb
el desenvolupament econòmic i social del moment, desemboca en tota una
sèrie de canvis molt importants en la manera d‘entendre i de practicar la caça.
D‘una banda, es prohibeixen nombroses pràctiques enteses com a massives o
no selectives (encara que perduren de forma il·legal anys i, fins i tot, dècades).
De l‘altra, l‘Administració planifica i gestiona la caça. Amb els anys, la caça se
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sofistica, amb una tendència important cap a les modalitats practicades amb
arma de foc, el territori s‘organitza en vedats, es creen les societats de
caçadors, les espècies evolucionen desigualment, s‘estableixen nous usos del
sòl i s‘actualitza la normativa del sector, però la caça es manté com una
activitat vigorosa, adaptada als temps actuals i amb un seguiment social notori.
El 2008, en el conjunt de les Illes Balears s‘expedeixen més de 27.000
llicències de caça i existeixen més de 1.900 vedats de caça. La distribució de
llicències és la següent: 2.560 a Menorca, 2.005 a Eivissa, 128 a Formentera i,
la resta, més de 22.500, correspon a Mallorca.
Segons dades del Govern de les Illes Balears (2008), el 71,97 % del territori
insular es troba vedat. La distribució de vedats i de superfície vedada per illes
és la següent:
Illa

Nombre de
vedats

Superfície
vedada (ha)

Superfície
Percentatge de
mitjana dels
territori vedat
vedats (ha)
Mallorca
1.406
268.659,15
191,08
74,09 %
Menorca
475
54.092,84
113,88
78,38 %
Eivissa
35
34.613,36
988,95
61,04 %
Formentera
5
3.518,85
703,77
45,69 %
TOTAL
1.921
360.884,2
187,86
71,97 %
Taula 1: Comparant dades sobre la superfície dels vedats s‘observen diferències
significatives entre les illes. A Mallorca i a Menorca trobam una important
estructuració del territori en forma de vedats que en termes de mitjanes no arriba a
les 200 ha, mentre que a Eivissa i a Formentera hi ha molts menys vedats, però
que tenen extensions molt importants, superiors a les 700 ha.

Figura 2: Mapa de les Illes Balears amb les divisions administratives municipals.
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Figura 3: Espais vedats (en marró) a les Illes Balears.

El 2009 hi ha a les Illes Balears unes 100 societats i associacions vinculades a
la caça, la majoria de les quals gestionen vedats. Al voltant del 30 % del
conjunt territorial total està vedat i gestionat per societats de caçadors. Cal
considerar diferències molt significatives entre illes, fonamentades en bona part
atenent al règim de propietat. A Menorca predomina una estructura tradicional
agrària entorn als llocs d‘extensió mitjana i gran, i no s‘hi ha fomentat la creació
de grans vedats, com els que es troben a Mallorca, Eivissa o Formentera. Les
societats de caçadors menorquines solen haver de recórrer al lloguer de vedats
constituïts per un reduït nombre de propietaris. En canvi, a les altres illes la
major complexitat i estructuració del territori en termes de propietat, amb domini
de finques molt més petites que a Menorca i que per si mateixes no poden
constituir-se en vedats, dóna per resultat, a l‘empara del que s‘estableix en la
Llei de caça de 1970, la creació de grans vedats de caça a partir de la unió de
nombroses finques.
Les societats de caçadors que gestionen vedats es localitzen en exclusivitat a
la part forana de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, ja que ni Maó ni
Eivissa disposen de cap vedat i Palma ho fa mitjançant dos vedats llogats dins
el terme municipal veï de Calvià. En termes quantitatius, la Societat de
Caçadors de Sant Josep d‘Eivissa gestiona el vedat de caça més extens de les
Illes Balears, amb unes 9.500 ha i la Societat de Caçadors de Santanyí és la
més nombrosa quant a socis, amb prop de 450.
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Figura 4: Gairebé 1/3 del territori de les Illes Balears està gestionat per societats de caçadors,
encara que hi ha diferències substancials entre illes. A Menorca els vedats gestionats per
societats de caçadors són molt reduïts, mentre que a Mallorca i a les Pitiüses tenen una gran
importància. A Mallorca dominen al Pla i al Llevant, a Eivissa al centre i al sud–est i a
Formentera als dos extrems.

A les Illes hi ha modalitats tradicionals endèmiques i exclusives: la caça de
tords a coll, la caça de conills amb cans eivissencs i amb cans de conills de
Menorca, la caça de cabres amb llaç i la caça de perdius amb bagues. Així
mateix, són races autòctones de caça el ca eivissenc, el ca de conills, el ca mè
mallorquí i el ca rater mallorquí.

Figura 5: Escultura obra d‘Andreu Moreno en homenatge al ca eivissenc, la raça espanyola
més coneguda internacionalment. El 6 d‘agost de 2010 s‘inaugura i es troba ubicada a la
rotonda d‘entrada al passeig marítim d‘Eivissa. Foto: A. Barceló
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Figura 6: La caça del tord a coll és una modalitat tradicional amb nombrosos seguidors a
Mallorca i a Menorca. A Eivissa no es caça a coll i a Formentera es diu caça a freu. En aquesta
illa, la caça a freu la «importa» un mestre d‘escola mallorquí molt caçador de coll que va anar a
treballar a Sant Ferran i un altre caçador formenterer, que durant uns anys va estar a Lluc.
Foto: Manuel Romero

Figura 7: El ca rater és una raça autòctona mallorquina molt valorada per a la caça del conill
amb escopeta, però també aquests cans són excel·lents per a portar tords i com a companys a
la llar. Foto: A. Barceló
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Figura 8: El ca de conills de Menorca és possiblement la raça autòctona de cans de caça més
desconeguda de les Balears. Són grans caçadors i existeixen exemplars de diferents mides en
funció del tipus de terreny on cacen. Foto: A. Barceló

Figura 9: Ca mè mallorquí parat. Fa uns vint anys la situació de la raça era molt crítica. Avui, la
feina de l‘Associació de Caçadors i Criadors del Ca Mè Mallorquí i l‘interès de l‘Administració ha
contribuït a recuperar la raça i a conservar una valuosa raça autòctona. Foto: A. Barceló

Pel que fa al recurs cinegètic, s‘ha de dir que les condicions físiques i naturals
limiten el nombre d‘espècies caçables, que no arriba a 30, encara que la
normativa sectorial també inclou que es poden abatre espècies exòtiques
introduïdes al medi natural o domèstiques assilvestrades que no estan
emparades per cap norma superior.
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Les espècies cinegètiques són: la cabra salvatge mallorquina (Capra aegagrus
/ hircus cf.dorcas), la cabra assilvestrada d'origen domèstic (Capra hircus), el
conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus granatensis), el tudó (Columba
palumbus), la tórtora salvatge (Streptopelia turtur), la tórtora turca (Streptopelia
decaocto), el colom salvatge (Columba livia), la guàtlera (Coturnix coturnix), la
perdiu (Alectoris rufa), el faisà (Phasianus colchicus), el tord comú (Turdus
philomelos), el tord cellard (Turdus iliacus), el tord burell (Turdus pilaris), la
grívia (Turdus viscivorus), l‘estornell (Sturnus vulgaris), la cega (Scolopax
rusticola), el cegall (Gallinago gallinago), la fotja (Fulica atra), el capblau (Anas
platyrhynchos), el siulador (Anas penelope), el coer (Anas acuta), la sel·la
rossa (Anas crecca), la sel·la blanca (Anas querquedula), el cullerot (Anas
clypeata), la griseta (Anas strepera), el moretó capvermell (Aythya ferina) i el
moretó de plomall (Aythya fuligula).
No obstant això, aquesta pobresa específica de peces caçables es veu
compensada per una enorme riquesa patrimonial tant en modalitats de caça
tradicionals com en estructures i obres d‘enginyeria populars auxiliars, a més
del patrimoni immaterial reflectit a la literatura.

Segons dades publicades (Fedenca -RFEC, temporada 2009 - 2010) El tord, el
conill i la perdiu són les tres espècies amb major nombre de captures.
El major aprofitament d‘unes espècies i no d‘altres té connotacions associades
a la pràctica cinegètica (major nombre de modalitats i submodalitats adaptades
a la captura de: tords, amb filats i escopeta, amb les diferents variants; conills,
amb cans de conills, cans eivissencs, cans i fures i escopeta, amb les diferents
variants; i perdius, amb reclam i bagues, reclam i escopeta, ca de mostra i
escopeta), patrimonials (existència de certes infraestructures de pedra en sec
sobre el territori, com els clapers on s‘amaguen els conills o les armades de
pedra en sec per a la caça de la perdiu amb reclam), de gestió de caça
(aplicació de mètodes de gestió en els vedats de caça per a afavorir les
espècies amb més interès), gastronòmiques (major nombre de receptes de les
espècies més caçades, perquè són més bones d‘aconseguir) i culturals en
sentit ampli (vocabulari específic, estris de caça...). Ara bé, amb aquests
arguments en cap cas no es pretén menysprear la vàlua, sigui per les
condicions especials on es desenvolupen, per l‘esforç i pel coneixement
requerit o pel valor tradicional que suposen, de la caça d‘espècies amb
captures més minoritàries.
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Figura 10: Armador de pedra seca a Menorca destinat a ocultar el perdigoter. Les diferents
espitlleres permeten observar el perdigot i les perdius del camp i, en el cas de caçar amb
escopeta, és per on es treu el canó.. Foto: A. Barceló

En conjunt, les Illes Balears contenen un patrimoni cinegètic extremadament
valuós des del punt de vista social, faunístic, ambiental, territorial i cultural que
bé mereix ser estudiat i divulgat.
Ja en el plànol de l'àmbit territorial on es centra la investigació, la caça és
practicada a Mallorca des de l‘arribada dels primers pobladors i ha arribat a
l'actualitat amb un important arrelament social i territorial. L‘afició ha quedat
palesa en una bibliografia prou extensa però dispersa i tractada des de
múltiples branques del saber, cosa que indica la versatilitat en tots els sentits
d'aquest costum ancestral. De forma directa, les administracions amb
competències o atribucions cinegètiques han fet una feina qualitativa i
quantitativa molt important en publicacions cinegètiques (Barceló, 2007). Les
disciplines que contemporàniament més atenció han prestat a la caça són la
història, la biologia i la geografia, malgrat lluny de la producció editorial
administrativa o de projectes individuals molt concrets i plens de fe, no
existeixen línies d'investigació acadèmiques. La diversitat d'obres i treballs
històrics i moderns que es relacionen més endavant donaran una idea de la
diversitat cinegètica present a l'illa.
Les intervencions de maneig ambiental, de caràcter perenne i modeladores del
paisatge, com les construccions de pedra en sec constitueixen un altre valuós
indicador per determinar l'empremta cinegètica a l'espai insular. La integració
d'aquestes obres de pedra acaba per produir un veritable paisatge construït,
intensament humanitzat, però que no perd en cap moment el contacte amb la
realitat física que el produeix, ja que els materials que s'han utilitzat s'obtenen
del mateix territori, modifiquen però no anul·len els processos naturals i
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contribueixen a millorar la diversitat ambiental, especialment la biodiversitat
(Grimalt, 2007). Clapers, atalaies, colls o barraques, entre d'altres, són
estructures de valuós interès per reconstruir un passat cinegètic no molt llunyà
o per conèixer la gestió cinegètica que es desenvolupa actualment. Són
enginys populars, exclusius, molt espargits territorialment i a vegades
malmenats per la manca de manteniment, però sens dubte formen part d'un
valuós patrimoni cultural símbol característic d'una particular interconnexió
tradicional entre societat i natura.
El territori, concretament el rural, és el marc d'interacció entre els actors físics,
humans i animals que intervenen en l'acció venatòria. Des de molt antic, els
llocs de caça han estat sotmesos a intensa normativa i a l'acotament privatiu
dels terrenys en favor de determinades persones. Actualment, els vedats de
caça ocupen àmplies superfícies a l'illa. De fet, la gran afecció a la caça a
Mallorca fa que abundin els terrenys cinegètics, sobretot els anomenats vedats
particulars de caça i els vedats de societats locals. En pocas regiones
españolas, si es que hay alguna, estará tan arraigado el ejercicio venatorio
como lo está en Baleares [...]. Las cifras lo delatan. Existen numerosísimos
cotos en la isla, la mayoría inferiores a las...¡200 hectáreas! de superficie
(Delibes, J. 1989). L'estructura parcel·laria, el règim de propietat, el relleu, els
usos del sòl o les aptituds cinegètiques són aspectes que condicionen la
importància qualitativa i quantitativa d'aquests espais, sempre en continua
evolució. Es pretén mostrar la distribució espacial i analitzar les característiques
de l‘ordenació territorial cinegètica de Mallorca, partint de la base de les
divisions administratives municipals.
Pel seu caràcter social, la caça, com qualsevol activitat ha sofert una
remodelació concomitant amb el canvi general de l'illa d'aquest segle. Per una
sèrie de raons (pas d'una autarquia a una economia bolcada cap al turisme) és
precisament pels anys seixanta quan l'esquema de consum sofreix les més
fortes transformacions degut al fet que l'esclat turístic augmenta el nivell
econòmic i la renda (Brunet, 1988). Emergeix un nou model econòmic que
avança en el temps i influeix en les tipologies de caçadors, sovint més urbans i
més deslligats dels costums rurals. Les estadístiques publicades entorn a la
dècada de 1980 comparades amb d'altres més recents, ajuden a establir
evolucions, fins al punt que les complexes dades dels organismes competents
permeten efectuar estudis detallats de la composició del col·lectiu per edat,
gènere o localitat de residència, entre d'altres.
Les societats de caçadors i clubs de caça de Mallorca venen a reforçar el
vessant social de la caça. Són presents a la gran majoria de pobles, gestionen
sovint grans superfícies i compten amb un considerable nombre de persones
associades. Les societats representen el bastió de referència cinegètica dins
l'àmbit municipal i defensen els interessos dels caçadors, sobretot dels més
modests. Els seus espais de caça es creen a raó d'haver ajuntat parcel·les de
múltiples propietaris diversos amb un doble funció: procurar-se un espai de
caça a baix cost per al caçador local i evitar les intrusions de caçadors forans.
A més a més, les associacions de caçadors també col·laboren de forma
altruista en activitats socials i de gestió ambiental de les demarcacions on
tenen adscrit el seu àmbit d'actuació. A dia d'avui aquest moviment associatiu,
líder en molts de pobles de la part forana, afronten complexos reptes de futur
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com els conflictes territorials derivats de la transformació d'usos del sòl i de les
incursions rururbanes. Hi ha vedats de societats de caçadors que es troben en
veritable perill per causa de la disminució de l'espai apte per a la caça que
presenten o presentaran els vedats si la fragmentació continua (Castelló,
2006).
El perfil del caçador insular és la darrera baula del conjunt d'aspectes socials
despresos de l'activitat cinegètica. La caça que abans sols era considerada
com una activitat complementària a l'explotació agrària, amb la funció de
completar el règim alimentari de la població del camp, s'ha convertit en una
activitat d'oci per a persones que en general pertanyen a una societat urbana
(Salvà,1978). Són molts els condicionants que actuen sobre els practicants
cinegètics, més quan es tracta d'un espai insular tant característic com Mallorca
amb trets socials, culturals, econòmics, territorials i cinegètics tant diversos. La
formulació d'enquestes fonamentades en experiències similars a àmbits
similars es presenta com una de les opcions més recomanables en aquest
camp. L'obtenció d'aquesta informació, extreta de primera mà i entorn a
complets qüestionaris, permet detectar fortaleses i debilitats relatives a patrons
dominants de les persones titulars de llicències de caça.
El recurs cinegètic a l'illa està constituït per un total de 27 espècies, de les
quals 3 són mamífers (cal tenir en compte que hi ha dues varietats caprines, la
cabra salvatge i la cabra assilvestrada) i 24 aus, algunes de les quals són
sedentàries i les altres migratòries. La cabra salvatge mallorquina o Balearean
boc és l'espècie més distintiva de totes al constituir una població singular única
en el món i ser el leitmotiv que Mallorca figuri en el mapa de la caça major
internacional. De la mateixa manera també són immensament valuoses les
races de cans autòctones: el ca eivissenc, el ca mè i el ca rater. Aquestes
races formen part de la nostra cultura i del nostre patrimoni, i que actualment
serien molt difícils de conservar sense la funcionalitat que històricament va
motivar la seva evolució, sense un rendiment que inciti a la conservació i de
pas a la seva explotació com a animals que en un altra entorn serien inviables
(Mas, 2014). Les modalitats de caça evolucionen en el temps segons els
mitjans utilitzats, les espècies presents o el tipus d'espais on es desenvolupen.
En aquest sentit, són d'especial protecció normativa les anomenades
modalitats tradicionals i endèmiques, enteses com a pràctiques úniques i
originàries del territori insular. La caça del tord a coll, la caça de cabres amb
cans i llaç, la caça amb cans eivissencs i la caça de la perdiu amb reclam
gaudeixen d'un gran seguiment a Mallorca. Especial importància es destina en
analitzar l'evolució de les captures entre diferents períodes temporals per tal de
poder avaluar les tendències seguides. Malgrat les limitacions de dades
disponibles, els canvis esdevinguts en el medi rural mallorquí repercuteixen
inequívocament en els ecosistemes i en les poblacions faunístiques caçables.
En línia amb els trets comentats en els anteriors paràgrafs, la caça també
s'entén com una activitat recreativa alhora que productiva alternativa als
problemes de l'agricultura (Binimelis i Ordinas, 2006).
La planificació cinegètica, posada en pràctica mitjançant els plans tècnics de
caça o d'ordenació cinegètica, són instruments de gestió que tenen com a
objectiu l'explotació ordenada, segons uns criteris prèviament establerts, dels
recursos cinegètics d'una àrea geogràfica de manera que es garanteixi alhora
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la conservació de la natura, la perpetuació de les poblacions de les espècies i
una pràctica cinegètica rica (Seguí, 2000). En funció de les variables físiques,
humanes i cinegètiques estudiades al llarg de la investigació es pretén
dissenyar un model comarcal de planificació territorial de la caça que pugui ser
d'interès per d'aplicar criteris de maneig ambiental pràctics, eficients i
conduents a una gestió cinegètica òptima i transversal amb els objectius
conservacionistes del segle XXI.

2.1. Motivació
La naturalesa i les activitats humanes sempre han constituït interessants camps
d'estudi per a multitud de disciplines, tant des les ciències com des de les
humanitats.
En el cas que ens ocupa, estudiarem la caça a Mallorca des del punt de vista
geogràfic. Caça i geografia o geografia i caça, dos títols tan antics com
extensos i complexos. Són antics perquè han evolucionat conceptualment
durant segles, són extensos perquè s'han perllongat arreu del món i són
complexos perquè duen associat un immens bagatge cultural derivat del seu
desenvolupament històric i universal.
Prestigiosos geògrafs han afirmat que la geografia ben bé pot reclamar el títol
de mare de totes les ciències, sí bé amb el temps s'han fornit especialitats molt
centrades en temàtiques concretes allunyades del fonaments geogràfics. La
geografia en sí tracta les relacions de l'espècie humana amb el territori. El
mapa és des de sempre l'eina de feina fonamental i altres "utensilis" com
l'estadística són preciosos auxiliars manejats no només per expressar els
fenòmens sinó també per investigar-los. En cap cas es pot considerar la
geografia com una disciplina dispersa ni tampoc un camp on es recull sense
prèviament haver-hi sembrat. Tot el contrari, disposa d'un ampli conjunt de
mètodes i tècniques per tractar amb rigor tot el relatiu a les connexions
existents entre la humanitat i el medi, posicionada al servei de la societat i
essent font d'informació per altres branques del coneixement.
La caça, entesa des de l'enquadrament humà, suposa un ancestral vincle
d'intercanvi amb la natura. En els inicis de la humanitat, esdevé juntament amb
la recol·lecció una necessitat bàsica per a la subsistència, alhora que també es
presenta com un desafiament conduent a conèixer el medi físic i el medi biòtic,
trets fonamentals per al desenvolupament de la capacitat cognitiva d'homes i
dones que amb el temps ha permés fornir les cultures que a dia d'avui es
reparteixen arreu de la terra.
La geografia i la caça tenen molts de punts en comú, ja que la intervenció de
l'espècie humana i del territori és indispensable en ambós casos. Ara bé, fins fa
poques dècades, amdués temàtiques gairebé no han coincidit, excepte en
comptades ocasions. No obstant això, estudiosos clàssics com Estrabó (64 a.C
– post 24 d.C) o Plini el Vell (24 dC —24 d'agost de 79) i geògrafs més
contemporanis com Friederich Ratzel ( 1844-1904), Élisée Reclus (1830-1905),
Jean Bruhnes (1869-1930) o Pierre Deffontaines (1894-1978) inclouen la caça
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dins els seus treballs, en ocasions per descriure els perjudicials efectes de la
caça quan es practica de forma massiva i mercantil.
És en el darrer quart de segle XX, quan els estudis geogràfics de la caça inicien
el seu recorregut dins l'Estat espanyol de la mà de geògrafs i geògrafes que
tracten la temàtica amb criteri i estableixen interessants línies d'investigació
entorn a les branques geogràfiques de la biogeografia, la geografia agraria i la
geografía de l'oci. Espanya consititueix un marc territorial privilegiat per a
l'estudi de l'activitat atenent a uns contrasts físics i humans molt particulars que
proporcionen un entorn cinegètic divers i d'alta qualitat.
Pel que fa les Illes Balears, i més concretament, a Mallorca la caça té especial
valor atès als condicionaments d'aïllament continental, al fet que ha constituït
un recurs molt important en el temps i perquè la investigació geogràfica al
respecte és, en proporció a altres temàtiques, escassa.
La decisió de realitzar aquesta tesi geogràfica sobre la caça a Mallorca respon
a una doble motivació: la personal i l'acadèmica.
Des del caire personal, la caça sempre ha estat present en l'entorn familiar, en
els cercles d'amistats i en l'àmbit professional. Una infància i posterior joventut
viscuda durant les darreres dècades del segle XX en un entorn rural del sud de
Mallorca, amb un fora-vila encara productiu en termes agraris i sense la
tecnologia actual fou determinant perquè la caça es convertís en un mitjà per
coneixer la natura, per analitzar el medi i per conèixer la gent. Tenir una certa
cultura en caça era garantia segura per comprendre experiències d'altres
caçadors, per distreure's, per participar en jornades de caça, per aprendre a
manejar nous enginys i, en definitiva, per gaudir d'un mode de vida especial,
actualment sovint incomprès degut a la immersió tecnologia i costums urbanes.
Retornant a aquells anys, les il·lusions creixien paral·lelament amb l'edat:
dominar paranys de caça, acompanyar als majors a caçar, aconseguir una
cussa eivissenca pròpia, disposar d'una escopeta de balins, obtenir el permís
d'armes, tenir un ca de mostra, participar en les tirades del poble, formar part
de la societat de caçadors local, conèixer els representants administratius i
federatius, escriure sobre caça,... tot eren reptes. Molts són els records, però
els més profunds no són els relacionats amb els èxits relacionats amb les
captures obtingudes sinó aquelles il·lusions que em feien romandre hores
esperant que mamare tornás del poble el primer divendres de cada mes amb
un nou número de la revista Caza y Pesca dins la senalleta, que m'animaven a
convèncer mumpare perquè en el seu temps de descans del migdia anàssim a
fer els marges i tirar amb la recàmera de 14 mm o que me possibilitaven
aprendre i compartir temps de caça amb els padrins i padrines, entre moltes
d'altres coses. Són nombroses les aventures i desventures viscudes entorn a la
caça, que sovint sols es poden comprendre quan s'han experimentat en
primera persona. Cert és però que amb el pas del temps i vist en perspectiva la
caça m'ha permès entrar en contacte molt directe amb el camp, amb la gent,
amb les tradicions, amb la fauna, amb els animals auxiliars de la caça, etc. i
també m'ha possibilitat observar canvis socials i territorials d'important
consideració arreu d'un espai viscut i percebut durant anys.
La passió per la caça és també fruit de l'estima i arrelament amb el territori, i
d'aquí el major interès per aquelles qüestions lligades al medi i a la terra en les
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diferents etapes formatives, des de l'educació primària fins a l'àmbit universitari.
La caça constituïa, en termes generals, un tema allunyat del contingut
acadèmic, encara que era font de conversa amb professors i/o companys
propers a l'activitat. Fou concretament a l'any 1998 quan vaig descobrir que a
Balears la caça era qualque cosa més que una afició gràcies al curs
Especialista en Gestión de Recursos Cinegéticos. Aquí vaig conèixer i
consolidar amistats amb especialistes de la matèria que participaven en qualitat
de ponents i alhora descobrir persones compromeses amb model de caça
diferents. Posteriorment vaig tenir l'oportunitat de col·laborar amb l'Associació
en Defensa de la Caça es Claper, sorgida arrel de l'esmentat curs. Així mateix,
m'ha enriquit personalment el món de l'associacionisme cinegètic, sobretot la
col·laboració amb la Societat de Caçadors de s'Horta i l'activitat professional
lligada a l'activitat. Arran d'aquest conjunt d'esdeveniments, es forneix la idea
de poder desenvolupar una tesi doctoral geogràfica sobre la caça a Mallorca,
inicialment considerada pel company Antoni Noguera, i que pren forma gràcies
a la valuosa direcció del Dr. Miquel Grimalt Gelabert i del Dr. Jaume Binimelis
Sebastián (Universitat de les Illes Balears) i amb l'assessoria tècnica i suport
del Dr. Bartomeu Seguí Campaner (des de diferents administracions
competents en matèria de caça, Govern de les Illes Balears i Consell de
Mallorca). No obstant això, per dotar de contingut aquest treball s'ha comptat
amb la inestimable participació i col·laboració de moltíssimes persones d'àmbits
molts diversos que sense elles no hauria estat possible.
El tractament geogràfic que plantejam i pretenem desenvolupar té com finalitat
conèixer la realitat social i territorial de la caça a Mallorca i aportar, mitjançant
l'aplicació de mètodes i tècniques pròpies de la disciplina, propostes per a una
òptima planificació, ordenació i gestió de l'activitat cinegètica. Com a rerefons
expressam el nostre màxim respecte cap a la fauna, tant caçable, com
protegida, cap als animals auxiliars del caçador i cap a la gent treballa i gaudeix
del camp. També volem deixar molt clar que no es comparteixen en absolut les
pràctiques o accions de caça irresponsables i/o agressives amb la natura.
Un dels motius que condueixen a realitzar aquesta recerca prové també dels
canvis que personalment s'han percebut durant les darreres tres dècades
entorn, tant a la pràctica de la caça en general, com als espais de caça de
Mallorca en particular. Per posar-ne alguns exemples, devers la dècada dels
vuitanta, les densitats de conills eren molt superiors a les d'avui i això feia que
abundassin les modalitats associades a aquesta espècie; la ramaderia bovina
promovia llavors uns determinats cultius de reguiu que eren l'hàbitat ideal per
petites gallinàcies com la guàtlera actualment molt localitzats i marginals;
arribaven a Mallorca els primers hippies que vivien dins barraques o també
alguns matrimonis alemans, anglesos o holandesos que restauraven antigues
cases abandonades, cosa que no té res a veure amb l'extensa rururbanització
actual; espècies que com el tudó abans eren esporàdiques mentre que avui a
determinades zones són quasi una plaga; o també es pot esmentar el fet de la
caça major, i més concretament de la cabra salvatge mallorquina, ara valorada
arreu de l'illa, i d'antuvi irreconeguda . Aquests canvis en el medi i en la caça
tenen un alt contingut geogràfic i malgrat han estat objecte de reflexió en
mitjans de comunicació i en preuades obres, no abunden els estudis ni de
conjunt ni que confrontin dades entre diferents períodes temporals.
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No obstant això, sí que existeixen a Mallorca unes bases exploratòries sobre
l'objecte d'estudi que proposam i que, determinats reptes que plantejen, no fan
ajuden a enriquir aquest exercici acadèmic. Es presenten a continuació alguns
envits que bonament volem agrair i acceptar com l'introduït per Aguilar i Mayol
(1988) quan esmenten que en el seu article han volgut aportar algunes dades
qualitatives sobre l'evolució i la distribució del nombre de caçadors a Mallorca
que poden ser preliminars per estudis més globals, per la qual cosa conviden a
possibles autors a acceptar el repte de continuar amb aquesta empresa; així
mateix també és engrescadora la tasca de poder comparar les dades actuals
sobre vedats de caça amb les publicades per Brunet (1988), veure de quina
manera la caça segueix sent una activitat rendible a la serra de Tramuntana o a
la marina de Llucmajor atenent als plantejaments de Salvà (1978, 1988) o
complementar publicacions que pretenen despertar l'interès del col·lectiu front a
nous horitzons, passats i esdevenidors (Seguí, 2000). Nogensmenys
motivadores són les reflexions de López Ontiveros (1992 a), precursor dels
estudis geogràfics sobre la caça a l'Estat espanyol, quan diu que la geografia
cinegètica és una tasca interessant i complexa, i que a Espanya sols es
disposen d'indicis i hipòtesis interessants.
En definitiva, la pretensió d'aquest treball no és altra que presentar un retrat
actual de l'estat social i territorial de la caça a Mallorca, i a partir d'aquí
presentar un mapa cinegètic regional que permeti definir i actuar amb major
precisió les accions de planificació, ordenació i gestió de la caça.
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2.2. Àrea d'estudi
Mallorca es situa en la conca mediterrània occidental dins l'arxipèlag de les Illes
Balears i compta amb una àmplia tradició cinegètica que es desenvolupa arreu
de la variada geografia insular. S'alternen àrees amb relleus de diversa
consideració amb sectors planers d'intens aprofitament agrari i extenses
plataformes tabulars ocupades per màquies i garrigues en mosaic amb usos
agrícoles. El desenvolupament terciari que irromp amb força a partir de mitjan
segle XX, esdevé un element de canvi de dimensions considerables a nivell
social, econòmic, cultural i paisatgístic.

2.2.1 Geografia física

L'arxipèlag de les Illes Balears forma part de l'Estat espanyol i es localitza en
una posició cèntrica al mig de la Mediterrània occidental. Es composa de les
Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més d'un conjunt d'illes i
illots menors. Representa una superfície de 5.014 km2 i Mallorca, amb 3.626
km2, és l'illa major i suposa el 0,71 % del total de la superfície d'Espanya.
Aquesta té una forma romboïdal, amb els eixos orientats en el sentit dels
meridians i els paral·lels, i presenta unes distàncies màximes de 96 km d'est a
oest i de 76 km de nord a sud. La distància màxima de l'interior de l'illa a la
mar, en línia recta, és de 32 km, cosa que significa una total influència
marítima.

Figura 11: Situació de les illes Balears en el món. Font: http://www.surveyingmuseum.org/
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Figura 12: Situació de l'arxipèlag de les Illes Balears dins la conca mediterrània. Font: Atles de
les Illes Balears (1995).

Figura 13: Ortofoto actual de l'illa de Mallorca. Font:
http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp
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Figura 14: Mapa de relleu de l'illa de Mallorca.Font:
http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp

Des del punt de vista físic, Mallorca presenta una combinació de serralades i de
zones més planeres o aturonades. En conjunt, el relleu és complex i variat
derivat de l'origen terciari de les muntanyes i serralades, amb predominança
dels materials carbonatats o calcaris.
Topogràficament, la serra de Tramuntana és l‘element més característic:
s‘estén paral·lelament a la costa septentrional, amb una longitud aproximada
de 90 km, i presenta les altituds més importants al puig Major (1.445 m), de
Massanella (1.365 m) i l'Ofre (1.091 m).
Les serres de Llevant, disposades en la mateixa direcció que la serra de
Tramuntana, són un conjunt d‘elevacions de menor altitud i dimensions, els
puig més importants de les quals són Talaia Freda de Son Morei d'Artà (560 m)
i Sant Salvador de Felanitx (510 m).
Entre les dues serralades es localitza una zona planera i en la qual es poden
diferenciar 3 àrees: el Raiguer, el Pla i el Migjorn. El Raiguer es situa adjunt a la
part meridional de la serra de Tramuntana i respon a una conca reblerta de
sediments d'origen torrencial provinents de l'erosió de la muntanya. El Pla es
tracta d'un espai amb relleus ondulats i aturonats, situat entremig de la serra de
Tramuntana i les serres de Llevant que contacta amb la mar mitjançant àmplies
badies. El Pla, malgrat el nom, compta amb importants elevacions com el puig
de Randa, a Algaida (543 m), el puig de Galdent, entre Algaida i Llucmajor (419
m), o Bonany, a Petra (315 m). Finalment, les marines de Migjorn constitueixen
una plataforma tabular d'origen calcari domina per un paisatge àrid, solcat per
torrents que s'encaixen dins els penya-segats costaners. En els extrems
d'aquesta zona intermèdia s'hi localitzen les àrees deprimides de sa Pobla Muro, Palma i Campos que conformen, pròxim a la línia de contacte litoral, els
aiguamolls s'Albufera, el Prat de Sant Jordi (dessecat) i es Salobrar.
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En conjunt, el 53 % de les altures insulars estan per davall dels 100 m i només
un 0,1 % es troba per damunt els 1.100 m.
El clima insular és mediterrani (Csa, segons la classificació de Köppen) i es
caracteritza per temperatures moderades, per un màxim pluviomètric a la tardor
i per precipitacions escasses durant l‘època càlida, cosa que provoca una
marcada aridesa estival. La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 16 i els
17ºC, malgrat que es poden distingir dues àrees amb valors inferiors: la serra
de Tramuntana, amb valors mitjans per davall els 16ºC (als cims les
temperatures mitjanes són d‘uns 10ºC), i les serres de Llevant i la conca de
Campos, que també tenen mitjanes lleugerament més fredes, al voltant dels
15ºC. Les precipitacions es caracteritzen per una irregularitat interanual i es
solen concentrar en curts períodes de temps, sobretot a la tardor. La variació
espacial de les precipitacions mitjanes és molt destacable, amb màxims que
poden superar els 1.500 mm anuals a la part central de la serra de
Tramuntana, mentre que en el litoral meridional sols superen els 300 mm
anuals. Aquestes diferències responen sobretot a factors orogràfics. La neu
queda restringida als relleus septentrionals i és ocasional a la resta de l'illa.
La xarxa hidrogràfica està formada per torrents i no existeixen cursos de
cabdals continues durant tot l'any. L'illa s'estructura en 7 vessants fluvials: del
Litoral NW, de Pollença, d'Alcúdia, del litoral SE, Meridional o del Campos, de
Palma i d'Andratx. Els cursos més importants tenen la capçalera a la serra de
Tramuntana i mentre els que desemboquen al vessant litoral del NW són de
curt recorregut i d'accentuat pendent (p.e. Torrent de Pareis) els que
desemboquen al vessant sud són molt més llargs, estructurats amb aportacions
de nombrosos afluents i desemboquen bé a la conca de Palma (p.e. Torrent de
sa Riera, Torrent Gros o Torrent de na Bàrbara) bé a la conca d'Alcúdia (p.e.
Torrent de Muro o Torrent de Sant Miquel. Cal destacar també els torrents
parteixen de les serres de Llevant i desemboquen al litoral SE, sovint de curt
recorregut però molt cabdalosos en períodes de precipitacions de gran
intensitat horaria (p.e. Torrent de ca n'Amer, torrent de ses Talaioles, Torrent de
Portopetre o Torrent de Cala Murada). El torrents del Pla són de llarg
recorregut, amb pendents moderades però important col·lectors que
desguassen al vessant d'Alcúdia o de Campos (p.e. Torrent de na Borges i
Torrent de Son Catlar). Als extrems de la Serra de Tramuntana s'obren dos
petits vessants, el de Pollença i el d'Andratx.
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Figura 15: Xarxa fluvial de Mallorca. Font: Grimalt, M. (1995).

La flora i la fauna de Mallorca són típicament mediterrànies i s‘hi donen
diferències notables respecte de l‘Europa septentrional, a causa d‘aspectes
climàtics, geològics i històrics. La Mediterrània no va patir tan intensament les
darreres glaciacions quaternàries, les quals empobriren notablement les biotes
del nord, i moltes espècies es refugiaren en aquests indrets meridionals, on es
varen poder mantenir al llarg del quaternari. D‘altra banda, la relativa pobresa
biològica de les illes és un avantatge per a les espècies que hi viuen, ja que hi
troben també menys enemics. Igualment important és el fet que a les illes hi ha
espècies i varietats que han evolucionat de manera diferent de les homòlogues
en terra ferma. El resultat d‘aquesta transformació genètica són els
endemismes i, d‘aquesta manera, s‘ha d‘assenyalar que a les Balears es
troben prop d‘un centenar d‘endemismes botànics i també una sèrie de
vertebrats. La biologia evolutiva de Mallorca es caracteritza per la presència
d‘endemismes i de subespècies que fan de les illes un indret molt característic
tant quantitativament com qualitativament. Amb relació a això, les illes
reprodueixen aproximadament, a petita escala, continents sencers i, encara
que la flora i la fauna de les illes són més pobres que les d‘extensions
continentals equivalents, també són més originals i valuoses. La mar és una
barrera moltes vegades insalvable, però les illes, tanmateix, no són estàtiques,
sinó que hi ha una evolució constant i contínua, amb espècies que
s‘extingeixen i d‘altres que les colonitzen.
La vegetació insular és el resultat d'una intensa transformació humana sobre
unes formacions climàciques que destaquen per una reduïda varietat florística
però amb interessants endemismes. A la serra de Tramuntana, principalment a
les àrees amb una pluviositat anual superior als 600 mm i a la vessant
nord,entre els 500 i 1.000 m, i en menor mesura a indrets aïllats de les serres
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de Llevant i del Pla, es localitzen importants extensions d'alzinar (Quercion
illicis). A la Serra, a més de 1.000 m hi ha una vegetació que bé pot ser
climàcica o pot provenir de la degradació dels alzinars. Es tracta del domini
culminal i en molts de casos són plantes que viuen dins escletxes de roquissar,
protegides dels herbívors i amb abundància d'endemismes com la fonollassa
borda (Pimpinella bicknellii Briq), la col borda (Brassica balearica Pers.) o la
lletrera (Euphorbia fontqueriana Greuter), entre d'altres. A determinats punts
elevats es localitzen testimonis vegetals de climes més humits com el teix
(Taxus bacatta) o el boix baleàric (Buxus balearica) . Per sota dels 700 metres
es troba la garriga d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i olivella (Cneorum
tricoccom) que es distribueix àmpliament per tota l'illa, amb especial preferència
pels sòls calcarenítics. Malgrat aquesta generalitat, els ullastrars es troben des
de les àrees muntanyoses fins a la costa. La degradació d'aquestes garrigues
dóna lloc a la garriga amb presència de mates (Pistacia lentiscus) i ullastre amb
esparregueres (Asparagus) i olivella, o garballó (Chamaerops humilis). Les
formacions de càrritx (Ampelodemos mauritanica) apareixen arreu però
dominen a les zones muntanyoses i en indrets especialment alterats. En tot
cas, la formació arbrada més destacada a Mallorca són els pinars (Pinus
halepensis). Apareixen generalment per sota dels 400 metres, essent
indiferents a l'exposició i normalment amb sotoboscs arbustius molt rics. Més
localitzats a proximitats de torrents destaquen els àrbres de ribera com els polls
(Populus alba i Populus nigra) i els oms (Ulmus minor) d'origen introduït. Als
litorals dunars, cal destacar la savina (Juniperus phoenicea), el ginebró
(Juniperus oxycedrus) i el tamarell (Tamarix gallica), mentre que a les zones
humides apareix el canyet (Phragmites australis), la bova (Typha angustifolia) i
una considerable varietat de plantes halòfiles com la salicòrnia (Salicornia
ramosissima).
Pel que fa a fauna, falten grups d'espècies quasi sencers, grans mamífers i
tampoc no s'hi troben ocells tan corrents al continent com les garses o les
gralles. La fauna terrestre de Mallorca es caracteritza per la seva pobresa en
espècies. No obstant això, el major dels herbívors, la cabra salvatge
mallorquina (Capra aegagrus / hircus cf.dorcas) és present a l'illa fa més de
4.000 anys mentre que altres poblacions de cabres assilvestrades (Capra
hircus) són d'introducció recent i d'origen assilvestrat. Les espècies caprines
són les úniques peces de caça major. Entre els mamífers protegits, cal
esmentar la geneta (Genetta genetta), el mart (Martes martes) i el mostel
(Mustela nivalis). Quan a rosegadors es troba la rata cellarda (Elyomis
quercinus) i diferents espècies de múrids. Així mateix, destaca l'elevat nombre
d'espècies de ratapinyades. Els ocells constitueixen un grup faunístic abundant,
en el qual es poden distingir espècies sedentàries i altres de migratòries. El
virot petit (Puffinus mauritanicus) i el busqueret coallarg (Sylvia balearica) són
espècies endèmiques i el reietó (Regulus ignicapilla balearicus), el ferrerico
(Parus caeruleus balearicus) o el menjamosques balear (Muscicapa striata
balearica) constitueixen subespècies endèmiques. La fauna cinegètica de caça
menor es composa per un total de 26 espècies, dos mamífers i la resta són
aus. Destaquen el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus granatensis),
la perdiu (Alectoris rufa ), el tudó (Columba palumbus), la tórtora salvatge
(Streptopelia turtur), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), la cega (Scolopax
rusticola) i el tord (Turdus philomelos). Entre els amfibis, cal esmentar el
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calàpet (Bufo viridis), la granota (Rana perezzi) i, sobretot, el ferreret (Alytes
muletensis) autèntic fòssil vivent que sols es localitza a indrets molt concrets de
la serra de Tramuntana. Els rèptils més representatius són el dragó (Tarentola
mauritanica), la serp de garriga (Macroprotodon cucullatus), la serp d'aigua
(Natrix maura), la tortuga de terra (Testudo hermanni) i la sargantana (Podarcis
lilfordi), espècie endèmica amb 24 subespècies repartides pels illots insulars.
La superfície terrestre protegida i emparada per la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), considerant
també les Illes de Cabrera i sa Dragonera, és pròxima al 20 %. Així mateix, la
superfície Mallorquina protegida per la Llei 1/1991, d'Espais Naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears és d'entorn el
32% en la categoria d'Àrea Natural d'Especial Interès i de poc més del 5 % en
la categoria d'Àrea Rural d'Interès Paisatgístic. El 2011, la serra de Tramuntana
ha estat declarada per la Unesco Patrimoni de la Humanitat en la categoria de
Paisatge Cultural.
2.2.2 Geografia humana

L'any 2013 la població insular és de 864.763 el que suposa una densitat de
població de 238,48 habitants / km2. Per a l'any de referència esmentat, la
població mallorquina representa l'1,85 % del total estatal. Administrativament,
Mallorca està estructurada en 53 municipis i la capital és Palma de Mallorca.
Segons dades censals (www.ibestat.caib.es) entre 1950 i el 2011, la població
ha augmentat més d'un 150%, passant de 339.966 a 861.929 persones.
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Figura 16: Evolució de la població segons els censos de població. Font: www.ibestat.caib.es

A data d'1 de gener de 2013, segons el padró municipal (www.ibestat.caib.es)
el 80,64 % dels residents a Mallorca són persones de nacionalitat espanyola
mentre que el 19,36 % provenen d'altres indrets. Concretament, el 10,38 % són
europeus, el 3,42 % són africans, el 4,51 % són americans, i l'1,05 % restant es
reparteix entre Àsia, Oceania i altres.
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Del total, el 56,77 % són nascuts a les Illes Balears, el 20,56 % són d'altres
comunitats autònomes espanyoles i el 22,67 % han nascut a l'estranger.
Així doncs, Mallorca presenta un elevat grau de població vinguda d'altres
regions nacionals o internacionals i, en conseqüència, destaca el component
multiculturals de la població.
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Figura 17: Composició de la població insular per nacionalitat, any 2013. Font:
www.ibestat.caib.es

Rere una sèrie d'anys amb balanços migratoris molt positius pel conjunt illenc,
d'ençà del 2010 apareixen anys amb diferències negatives. Per a l'any 2013, el
nombre total d'immigracions va ser de 46.272 i el d'emigracions de 44.432,
dades que donen un balanç positiu de 1.840 persones
La piràmide de població insular presenta una base estreta, una part central
ampla, i progressivament es torna a reduir. Es tracta d'una piràmide en certa
manera regressiva, indicadora d'una població amb tendència a l'envelliment,
atès que els grups d'edats centrals entre els 30 i els 49 anys superen amb 2, 3 i
més punts percentuals a la població amb edats entre els 0 i els 14 anys.
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Figura 18: Piràmide d'edats de la població insular, any 2013. Font: www.ibestat.caib.es

Un anàlisi detallat per grups d'edat mostra com la major població es troba entre
els 30 i els 59 anys, si bé la població entre 0 i 29 anys presenta xifres superiors
a la major de 60 anys. Malgrat això, els grans grups d'edats menors de 45 anys
presenten un tendència regressiva, característica habituals dels països
desenvolupats.
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Figura 19: Grups d'edats de la població mallorquina, any 2013. Font: www.ibestat.caib.es

La població mostra una desigual distribució territorial, essent Palma de
Mallorca, el municipi que acull a la major part dels residents, concretament un
46,04 % del total insular. El 53,96 % es trobar repartit pels 52 municipis
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restants, si bé, Alcúdia, Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor i Marratxí superen els
20.000 habitants i entre les 6 localitats sumen entorn al 25 % de la població de
l'illa. Es defineix aquí una macrocefàlia poblacional de la capital illenca, seguida
per una sèrie de municipi conurbans amb Palma en termes residencials, de
serveis o turístics com Calvià, Marratxí o Llucmajor i altres caps de comarques,
com Inca i Manacor, o molt vinculats amb el turisme i els serveis, com Alcúdia.

46,04%
53,96%

Palma
Part forana

Figura 20: Distribució de la població insular Palma - Part forana, any 2013. Font:
www.ibestat.caib.es

Figura 21: Distribució de la població mallorquina per municipis, any 2013. Font:
www.ibestat.caib.es
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Les densitats de població varien d'una forma important arreu de l'illa. Les xifres
de Palma (2.040 hab / km2), els grups de municipis d'influència residencials i de
serveis com Calvià (359,65 hab / km2), Marratxí (649,55 hab / km2), Llucmajor
(113,99 hab / km2), les capitals comarcals que són Manacor (158 hab / km2) i
Inca (533,92 hab / km2), els municipis municipis turístics com Alcúdia (333,71
hab / km2), Capdepera (204 hab / km2) o Son Servera (260,72 hab / km2)
contrasten amb els municipis d'interior com Ariany (39,37 hab / km2), Sant Joan
(51,32 hab / km2), o Algaida (60 hab / km2) o localitzat a zones de menor
accessibilitat i de muntanya com Escorca (1,79 hab / km2), Estellencs (27,51
hab / km2) o Banyalbufar (32,51 hab / km2), per citar-ne alguns representatius
exemples.
L'estructura econòmica de Mallorca està marcadament terciaritzada. A
continuació es presenta l'estructura sectorial del PIB.
Sector
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

PIB Illes
Balears
1%
6,2 %
9,4 %
83,5 %

PIB Espanya
2,4 %
15,1 %
10, 7 %
71,7 %

Diferència
- 1,4 %
- 8,9 %
- 1,3 %
+ 11,8 %

Taula 2: Estructura sectorial del PIB a les Illes Balears, Espanya i diferència entre
les Illes Balears i Espanya, any 2009. Font: Illes Balears, cifras 2010. Cambra de
Comerç, Mallorca.

En funció de les dades anteriors, es constata l'hipertròfia del sector serveis
contràriament a la molt baixa i moderada representació del sector primari i
secundari, respectivament. Les mitjanes insulars del sector agrícola i
construcció són poc més d'un punt percentual inferior a les de l'Estat espanyol,
la diferència pel que fa al sector indústria és quasi nou punts inferior, mentre
que l'índex del sector serveis balear avança en quasi 12 punts percentuals a la
mitjana nacional.
Les activitats agràries i del sector primari a Mallorca han passat de ser les més
importants fins a mitjan segle XX, a tenir un paper molt secundari. La
decadència és paral·lela al desenvolupament del fenomen turístic, que ha
desencadenat una transformació dels espais rurals i un fort reclutament de la
població ocupada en les activitats primàries. Segons dades del Cens Agrari
2009 la superfície de l'illa destinada al cultius és d'entorn el 54,85 % del total,
amb gran dominància dels cultius extensius de secà. La pervivència de
l'activitat i del paisatge es deu exclusivament a l'agricultura a temps parcial i a
les explotacions gestionades pels agricultors jubilats.
Pel que fa a la indústria, des de la dècada de 1970, la indústria ha sofert un
important retrocés rere uns anys d'un important creixement derivat de
l'emergència turística. Les activitats tradicionals com el calçat, pell, confecció,
metall, agroalimentació, fusta i mobles han anat perdent pes en el conjunt de la
indústria alhora que la construcció ha copsat el gruix de treballadors del sector.
Algunes branques clàssiques de la indústria com ara les relacionades amb la
producció de calçat o el vessant agroalimentari sembla que poden consolidarse en un mercat molt competitiu gràcies a la seva especialitat qualitativa. De
fet, però, la major força del sector recau en la construcció, malgrat també
experimenta un considerable fre econòmic rere uns anys d'alta expansió.
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El sector serveis és totalment capdavanter en l'economia insular, atesa la forta
interrelació amb el turisme. És a partir de 1960 quan Mallorca experimenta el
boom del turisme: es creen molts de llocs de feina a l'hoteleria i la restauració,
es produeix un fort èxode rural cap a les zones costaneres, es construeix
intensament a la costa i augmenta la immigració peninsular per atendre la
demanda de mà d'obra necessària. Per exemple, l'increment de la demanda
entre 1960 i 1973 en el conjunt de les Balears és de quasi el 900 %. El model
turístic principalment explotat ha estat durant molt d'anys el definit per les tres S
(sea, sun & sand), o sigui, mar, sol i arena. Paral·lelament a aquesta
emergència turística es va forneix el nou-concepte definit com a balearització
que fa referència als impactes socioambientals del turisme de masses,
concretament pel que fa a la transformació artificial del paisatge, a la
terciarització econòmica o monocultiu turístic i dependència dels touroperators. La ocupacions costaneres més intenses es situen entorn a les
badies de Palma, Alcúdia - Pollença i eix de llevant, des de Ses Salines a
Capdepera. El 2013 prop de 10.000.000 de turistes van visitar Mallorca, que
disposa d'uns 1.600 establiments i unes 300.000 places turístiques. Una
situació derivada d'aquest tipus de turisme consolidat durant els mesos d'estiu
(de maig a setembre, més concretament) és l'elevada estacionalitat que
incideix sobre la població activa, els serveis i les infraestructures. De fet, des
de fa uns anys, es realitzen esforços per atreure altres tipus de modalitats
turístiques diferents o complementaris al tradicional. Es pretén així aprofitar els
recursos naturals, l'oferta complementària i els serveis establerts per
desenvolupar modalitats turístiques més de qualitat que de quantitat, lligades al
medi, al paisatge, als esdeveniments o a les activitats culturals.
Tots aquests canvis i processos experimentats a Mallorca d'ençà de mitjan
segle XX provoquen un sèrie de canvis sense precedents que avui defineixen la
fisonomia d'un territori insular molt particular.
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Figura 22: Distribució de les edificacions en sòl rústic a l'any 2002. Un dels processos de canvi
més importants en el medi rural, atesa la crisi del sector primari, ha estat l'avanç de les
construccions multiús (residencials i turístiques, segons l'època de l'any) a l'interior. Font :
Binimelis (2006), Base de dades elaborades per Jaume Binimelis i els membres del Col·lectiu
Pagès els mesos de juny i juliol de 2004.

En conjunt, Mallorca presenta un model territorial que es superposa a una
estructura física definida i modelada històricament per factors humans.
Presenta una situació molt particular dins la Mediterrània, amb característiques
ambientals modificades per la humanització en successives etapes. Les ja de
per si existents dicotomies muntanya - pla, interior - litoral o medi urbà - medi
rural a més de la diversitat paisatgística existent constitueixen uns excel·lents
camp d'estudi per a la disciplina geogràfica que, en el nostre cas, intentarem
complementar des de la perspectiva cinegètica amb l'ànim d'establir una
zonificació territorial que inclogui les interrelacions entre totes aquestes
variables. La investigació es proposa conjugar els vincles causals de la situació
cinegètica actual a partir del medi físic, la fauna i les activitats antròpiques.
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3. HIPÒTESI
Els homínids, abans de conèixer l‘agricultura i la ramaderia, van subsistir
gràcies a la recol·lecció i a la caça. La necessitat d'alimentar-se contribueix a
desenvolupar habilitats i estratègies per capturar preses alhora que s'assenten
unes primigènies bases socials i territorials. Durant aquesta etapa els humans
adquireixen unes estructures mentals i unes capacitats fonamentals per
posteriorment domesticar animals (ramaderia), cultivar llavors (agricultura),
transformar els productes naturals (indústria) i
comercialitzar els béns
(serveis).
La civilització actual deriva d'un passat llunyà en el qual els éssers
subsisteixen, no exempts de riscs, de l'aprofitament exclusiu dels productes
naturals. Per als éssers paleolítics la caça és fonamental, tant a nivell individual
com per al grup on s'integren, i per això durant milers d'anys estudien i aprenen
del medi que els acull. La cerca, l'atracció i la persecució d'animals són
ocupacions quotidianes mitjançant les quals els primitius arriben a conèixer
perfectament els costums, els comportaments, les aptituds i les utilitats de cada
espècie.
Els territoris de caça adquireixen un gran valor atès que són espais
fonamentals que sustenten els recurs faunístic i on es desenvolupen les
interaccions venatòries. La caça també dirimeix l'estratificació social dels
primers humans, atès que l'esforç físic, la manya, la valentia i la capacitat
d'organització dels individus limita la qualitat i quantitat de les captures i marca
les condicions de supervivència i benestar dels grups prehistòrics.
El desenvolupament de la raó en aquests ésser i l‘esperit de cooperació
permeteren crear armes i mètodes de caça complexos únicament combinant
enginy i recursos primaris del medi.
Posteriorment, la humanitat evoluciona cap l'agricultura i la ramaderia, i amb
l‘aliment assegurat, l‘ésser humà disposa de més temps per a l‘oci i per a la
creativitat. Arran d'això, es comencen a desenvolupar estructures socials,
religions complexes, projectes d‘edificació a gran escala i, finalment, la paraula
escrita o el símbol que marca el pas de la prehistòria a la història.
En el cas de l'illa de Mallorca, que és on es centra aquest estudi d'investigació,
l'arribada dels humans fa més de 4.000 anys provoca un notable impacte en
l'equilibri ecològic existent en aquell moment al mateix temps que es
desenvolupen mètodes i tècniques de caça adaptades al medi i al recursos
existents.
Des de llavors ençà, la transformació territorial i el progrés social ha avançant
constantment. En totes les etapes humanes la caça ha tingut un paper més o
menys rellevant, amb progressius canvis de significat des de la pura
subsistència, a la caça mercantil fins a la caça lúdica i recreativa amb
aportacions ambientals.
Actualment, la pràctica cinegètica a Mallorca articula una realitat social i
territorial inherent a les oportunitats que ofereix el medi. Aquestes particularitats
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es manifesten mitjançant un ampli ventall d'elements d'estudi geogràfic que,
entre d'altres qüestions, es poden analitzar en base a les prolífiques i variades
fonts bibliogràfiques existents, en funció de l'ordenació i la planificació sectorial
present en el medi rural, atesa l'organització funcional del col·lectiu o mitjançant
l'existència de modalitats i tècniques de caça exclusives que, tot en conjunt, ha
modelat un territori en el qual ha de ser possible distingir comarques
cinegètiques amb característiques ben definides a partir de variables físiques,
humanes i relatives a la pròpia activitat.
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4. OBJECTIUS
4.1. Objectiu general
Estudiar i analitzar les implicacions socials i territorials de la caça a Mallorca i, a
partir d'aquí, definir comarques cinegètiques homogènies.

4.2. Objectius específics
I.

Avaluar la importància de la caça a l'Estat espanyol i analitzar les
aportacions realitzades des de la geografia.

II.

Recopilar la bibliografia cinegètica mallorquina i classificar-la
temàticament des de l'òptica geogràfica

III.

Caracteritzar les espècies cinegètiques, definir les modalitats de caça
(amb especial atenció a les tradicionals), quantificar l'evolució de
captures i considerar els canvis més destacats produïts en el medi
rural insular amb repercussions cinegètiques.

IV.

Definir les infraestructures de pedra en sec amb funcions
cinegètiques i cartografiar la seva presència a nivell insular.

V.

Exposar i representar els diferents tipus de terrenys cinegètics i no
cinegètics, així com valorar la seva interrelació amb altres figures de
conservació ambiental.

VI.

Quantificar els trets socials de la caça, considerant els factors que
determinen el seu grau d'implantació dins el conjunt de la població i
el territori.

VII.

Obtenir, en funció d'una enquesta anònima representativa del
col·lectiu, dades socials, territorials, econòmiques i relatives a
l'aprofitament dels recurs per part dels practicants de la caça a
Mallorca.

VIII.

Descriure els orígens i l'evolució de l'associacionisme cinegètic,
identificant les connotacions geogràfiques de les societats de
caçadors a Mallorca.

IX.

Proposar un model de comarcalització cinegètica derivat d'un
complex anàlisi multivariant, enfocat a millorar l'ordenació i la
planificació de la caça.
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5. METODOLOGIA
La metodologia utilitzada en aquest treball condueix a provar la hipòtesi
establerta, a treballar els objectius proposats i a desenvolupar els diferents
temes per tal de disposar d'unes conclusions clares i sòlides.
La caça a Mallorca:
Territori i Societat

Introducció

Hipòtesi

Objectius
específics

Objectiu General

Metodologia
concreta

Metodologia

Cos del
treball

Temes

Discussió
de resultats
Conclusions

Figura 23: Fluxograma de desenvolupament del treball.
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Tal i com es mostra al fluxograma, el treball es presenta amb una introducció
general sobre la matèria a tractar. Aquest preàmbul es complementa amb un
apartat en el qual l'autor explica la motivació que l'ha conduït a elegir aquest
tema i una presentació dels aspectes físics i humans de l'àrea on es centra
l'estudi. Seguidament es formula la hipòtesi i es defineixen l'objectiu i la
metodologia general que es despleguen simultàniament en objectius específics
i metodologies concretes segons la qüestió tractada. A continuació es
desenvolupa el cos del treball, separat per blocs temàtics. En total són 9 els
temes tractats, cada un dels quals conté el disseny metodològic o procediment
utilitzat, l'organització i explicació temàtica del contingut i un apartat de
discussió. Finalment, es redacta un apartat breu i concís de conclusions
generals i específiques.
Concretament i pel que fa al disseny del treball, la metodologia aplicada és
diversa i variada, a l'objecte de posar en pràctica diferents mètodes i tècniques
existents en la disciplina geogràfica, des de la descripció bàsica d'elements o
fets a l'ús de sofisticades tècniques d'anàlisi factorial.
Per una banda, es plantegen qüestions metodològiques transversals a tot el
treball i, per l'altra, cada secció presenta una metodologia concreta que
s'explica a l'inici de cada tema.
Les fases metodològiques generals i comunes que s'han tingut en consideració
al llarg de tot l'estudi són les següents:
 Recollida d'informació. Fonamentada en l'ús de fonts directes i primàries
(entrevistes, enquestes, observació sobre el terreny o fotografia, dades
oficials originals, entre d'altres) i fonts indirectes (bibliografia,
estadístiques,...)
 Processament de dades. Consisteix en la sistematització i representació
de la informació recollida mitjançant taules, gràfiques, esquemes o
mapes. Sovint aquesta representació va lligada al tractament estadístic
de les xifres i a la descripció temàtica.
 Anàlisi de resultats. S'intenta donar una explicació dels fets observats o
provats, s'avalua el perquè dels models o patrons de distribució i es
proposen explicacions que poden tenir un explicació més extensa.
Pel que fa a recollida d'informació directe, les entrevistes amb el col·lectiu
cinegètic i gent de la pagesia i del camp han esdevingut fonamentals per a
aconseguir informació original sobre la saviesa popular, les anècdotes o els fets
que sovint només romanen dins la memòria d‘un col·lectiu o de determinades
persones. L‘entrevista proporciona informació de percepció molt personal,
transmet coneixements, sentiments i valors d‘un context social, ambiental i
cultural emmarcat dins un espai i un temps molt concret. Alhora, les entrevistes
amb erudits i amb experts locals, de forma presencial i sobre el terreny, són
realment interessants, perquè poden conduir a millorar la interpretació temàtica
del que es tracta i a valorar noves fonts d‘estudi. Les fonts orals (sobretot
relats, testimonis o vivències de persones caçadors majors) i altres fonts no
convencionals de qualitat (fotografies antigues, iconografia, arxius personals,...)
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reflecteixen les interrelacions de les persones amb el medi,
aporten
percepcions molt particulars i complementen la bibliografia convencional.
La gravadora, preferiblement digital, és un estri indispensable per a aquestes
tasques. Igualment, el mapa de camp, el bloc de notes i la càmera fotogràfica
digital són eines essencials. Els smartphones actuals permeten integrar totes
aquestes opcions (gravació, fotografia, bloc de notes,...) en un únic aparell i a
més permeten l'ús d'aplicacions cartogràfiques que faciliten la localització i la
georeferenciació digital de dades.
De la mateixa manera, les enquestes han esdevingut molt valuoses. S‘han
plantejat amb l‘objectiu de recollir dades i opinions sobre l‘activitat cinegètica a
Mallorca. En aquest treball s‘han aplicat dues tipologies enquestes principals:
una, dirigida a totes les societats de caçadors, contestada principalment pel
president de l‘associació, i sobre una mostra gairebé absoluta; i l‘altra,
adreçada als practicants de l‘activitat cinegètica, contestada anònimament, i
dirigida a una mostra representativa dels titulars de llicències de caça. Aquesta
mostra s'ha determinat mitjançant l'ús d'una calculadora mostral, d'accés online
lliure. Partint de la base d‘un disseny inicial d‘enquesta acurat, posteriorment
s‘ha analitzat la informació i s‘han establert grups o classificacions. La majoria
de les preguntes de les enquestes eren tancades, és a dir, amb les diferents
opcions de respostes predefinides. Les enquestes s‘han contestat a la seu del
Servei de Caça del Consell de Mallorca, a les delegacions del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears o a punts de trobada de caçadors
(reunions de societats, armeries, camps de tir, magatzems...).
El treball i les sortides de camp per a l'observació directa de fets, presa de
fotografies o recollida de dades in situ també s'han planificat amb esment arreu
de la geografia insular, durant diferents períodes de l'any.
Les dades administratives oficials s'han obtingut en format original, sense
processar, prèvia sol·licitud a l'administració competent en la matèria. Atesa la
naturalesa d'aquest tipus d'informació, en tot moment s'ha respectat la Llei de
Protecció de Dades.
Quan a fonts indirectes, cal destacar la recerca bibliogràfica. La lectura i anàlisi
d'obres específiques sobre caça, medi ambient, fauna, vegetació, història,
ruralia, cultura popular i en altres de caràcter més generalista, així com en
documents històrics o en reculls de premsa, ha estat una tasca bàsica per a
dotar de contingut nombrosos apartats del llibre. Per això, ha estat important fer
una investigació acurada i detallada en arxius i en biblioteques, per la qual cosa
l'ajut dels professionals d‘aquests centres ha estat imprescindible. Així mateix,
Internet ha resultat un valuós mitjà per obtenir informació, per realitzar
recerques i per accedir a nombroses fonts.
Altres fonts secundàries, com les estadístiques, s'han utilitzat sempre
provinents de fonts fiables i oficials.
El processament de dades permet la interpretació de la informació obtinguda
en la fase anterior i que es presenta en taules, gràfiques i mapes. S'han
utilitzat diferents tècniques de geografia quantitativa, fonamentades en el
tractament estadístic de la informació. Igualment, s'han aplicat tècniques
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gràfiques per a la representació de valors a l'efecte de mostrar relacions entre
magnituds o assenyalar els components diversos que pot tenir una dada.
Responen a representacions ordenades d'una o diverses variables mitjançant
elements geomètrics. Les més utilitzades són el gràfic de barres, l'histograma
de freqüències, la gràfica lineal i la gràfica de sectors. Quan a programari, s'han
utilitzat preferentment els programes Microsoft Word per al processament de
textos i Microsoft Excel com a full de càlcul, ambdós de la suite Microsoft
Office.
Les noves tecnologies, sobretot els sistemes d'informació geogràfica, han
facilitat l'accés i la representació de dades geogràfiques. Al llarg del treball es
presenten nombrosos mapes temàtics. Concretament, les representacions
cartogràfiques més recurrents són el mapa de punts (en els qual cada punt es
correspon amb un valor quantitatiu) i els mapes de coropletes (cada unitat
física es mostra amb un color o gradació tonal segons el valor de la variable
estudiada). El programa utilitzat ha estat l'Arcgis - ArcMap 10.0.
L'anàlisi de resultats és la cloenda metodològica del procés de recerca, una
vegada s'ha recollit i processat la informació. És aquí on s'exploten i
s'interpreten les dades obtingudes en els apartats anteriors. Esdevé molt
important el procés d'organització sistemàtic del material disponible en taules o
bases de dades per tal de poder aplicar els programes adients a fi de constatar
fins a quin punt la informació aconseguida confirma la hipòtesi o assoleix els
objectius prèviament fixats.
S'han adoptat i combinat diferents fórmules d'anàlisi segons la informació
analitzada, com la històrica (descripció del que era), la descriptiva (interpretació
del que és), la comparativa (comparació de dos o més estats), l'experimental
(descripció del que serà), etc.
En qualsevol cas, les anàlisis de dades condueixen a explorar, polir i
transformar dades amb l'objectiu de ressaltar sols la informació útil, induint a
obtenir conclusions, i recolzant la presa de decisions. En el procés es descriuen
els resultats i es suggereixen pistes de recerca per al futur.
Per a l'anàlisi de dades s'han utilitzat diferents mitjans, malgrat es pot destacar
l'ús del programa de sistemes d'informació geogràfica Arcgis - ArcMap 10.0 i el
programa d'analítica predictiva SPSS d'IBM.
En total, el treball desenvolupa 9 temes: 1) Aproximació geogràfica al
coneixement de la caça a Espanya; 2) Bibliografia cinegètica mallorquina: una
visió des de la geografia; 3) Les espècies cinegètiques i les modalitats de caça
a Mallorca. Comparativa de captures per espècies entre la dècada del 1970 i
l'actualitat. Elements de canvi; 4) Caça i Territori I: La petjada cinegètica a
Mallorca; 5) Caça i Territori II: Distribució territorial i característiques dels
terrenys cinegètics i refugis de fauna; 6) Caça i Societat I: Aspectes socials de
la caça; 7) Caça i Societat II: Les societats de caçadors; 8) Caça i Societat III:
el perfil del caçadors; 9) Planificació i ordenació territorial de la caça. Cap a
una comarcalització cinegètica de Mallorca.
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Cada bloc temàtic, es presenta amb la següent estructura: procediment
metodològic, desenvolupament i discussió / comentaris genèrics sobre els
resultats. Les conclusions finals recullen breument el més significatiu de cada
tema. A continuació es presenta, de forma molt sintètica, les diferents
metodologies aplicades i els instruments d'anàlisi de dades utilitzats per donar
resposta a cada un dels objectius plantejats.
Tema
Aproximació
geogràfica al
coneixement de la
caça a Espanya
Bibliografia cinegètica
mallorquina. Una visió
des de la geografia

Objectiu específic
Avaluar la importància de la
caça a l'Estat espanyol i
avaluar les aportacions
realitzades des de la geografia
Recopilar la bibliografia
cinegètica mallorquina i
classificar-la temàticament des
de l'òptica geogràfica
Caracteritzar les espècies
cinegètiques,
definir
les
modalitats de caça, quantificar
l'evolució
de
captures i
considerar els canvis més
destacats produïts en el medi
rural insular

Metodologia específica
Recerca bibliogràfica i classificació i
anàlisi de dades.
Ús del full de càlcul Excel.

Caça i territori I: La
petjada cinegètica

Definir les infraestructures de
pedra en sec amb funcions
cinegètiques i cartografiar la
seva presència a nivell insular.

Caça i territori II:
Distribució territorial i
característiques dels
terrenys cinegètics i
refugis de fauna

Exposar i representar els
diferents tipus de terrenys
cinegètics i no cinegètics, així
com
valorar
la
seva
interrelació amb altres figures
de conservació ambiental.

Treball de camp, entrevistes,
recerca bibliogràfica, classificació de
dades, representació cartogràfica i
anàlisi.
Ús del full de càlcul Microsoft Excel i
Arcgis - ArcMap 10.0.
Recerca bibliogràfica, obtenció de
dades oficials, tabulació,
representació i anàlisi de la
informació.
Ús del full de càlcul Microsoft Excel i
Arcgis - ArcMap 10.0.

Caça i societat I:
Aspectes socials de la
caça

Quantificar els trets socials de
la caça, considerant els factors
que determinen el seu grau
d'implantació dins el conjunt
de la població i el territori.

Caça i societat II: Les
societats de caçadors

Obtenir, en funció d'una
enquesta
anònima
representativa del col·lectiu,
dades
socials,
territorials,
econòmiques i relatives a
l'aprofitament dels recurs per
part dels practicants de la caça
a Mallorca.

Caça i societat III: el
perfil del caçador

Descriure
els
orígens
i
l'evolució de l'associacionisme
cinegètic,
identificant
les
connotacions geogràfiques de
les societats de caçadors a
Mallorca.

Les espècies
cinegètiques i les
modalitats de caça a
Mallorca.
Comparativa de
captures i elements
de canvi
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Recerca bibliogràfica i classificació i
anàlisi de dades. Ús del full de
càlcul Microsoft Excel.
Recerca bibliogràfica, consulta de
normativa específica, obtenció de
dades oficials, tabulació,
representació i anàlisi de la
informació. Ús del full de càlcul
Microsoft Excel i Arcgis - ArcMap
10.0.

Recerca bibliogràfica i normativa,
obtenció de dades oficials,
tabulació, representació i anàlisi de
la informació. Ús del full de càlcul
Microsoft Excel i Arcgis - ArcMap
10.0.
Recerca bibliogràfica i normativa,
disseny d'una enquesta específica,
obtenció de dades i anàlisi de
resultats. Ús del full de càlcul
Microsoft Excel i Arcgis - ArcMap
10.0.

Recerca bibliogràfica, disseny d'una
enquesta específica, treball de
camp, obtenció de dades i anàlisi de
resultats. Ús de calculadora mostral
online, full de càlcul Microsoft Excel
i Arcgis - ArcMap 10.0.
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Proposar
un
model
de
comarcalització
cinegètica
derivat d'un complex anàlisi
multivariant, enfocat a millorar
l'ordenació i la planificació de
la caça.

Recerca bibliogràfica i normativa,
treball de camp, obtenció i tabulació
de dades, representació de la
informació i anàlisi de resultats.
Ús del full de càlcul Microsoft Excel,
Arcgis - ArcMap 10.0 i programa
SPSS.
Taula 3: Resum dels temes desenvolupats, objectius específics i metodologia
específica.

Al llarg del treball s'expressen els valors de diferents variables socials i
territorials per municipis o per comarques. Els mapes de referència es
presenten seguidament:

Figura 24: Municipis de Mallorca
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Figura 25: Mapa de comarques geogràfiques, segons la comarcalització del mapa topogràfic
nacional feta pel grup "Geògrafs Reunits" (Lluch i Dubon, 1997, p. 322). Es tracta d'un mapa fet
sobre límits municipals i que estructura l'illa en 6 comarques: Serra de Tramuntana, el Raiguer,
el Pla, Palma, Llevant i Migjorn. Es basa en característiques físiques, però separa Palma pel
seu pes en el conjunt insular.

En tot moment, s'ha parat una especial atenció en conjugar, no exempt de rigor
científic, el respecte de les activitats humanes pel medi biòtic i abiòtic. Els
resultats aconseguits pretenen contribuir a que els valors socials i territorials de
la caça a Mallorca siguin totalment accessibles per a la societat en general, i
que els argument aquí exposats aportin debat, idees i propostes cap a una
caça allunyada de motivacions quantitatives, tot al contrari, que millorin el
sentiment d'activitat tradicional, respectuosa, sostenible, de contacte amb la
natura i ecosocialment reconeguda.
Finalment, quan a limitacions detectades s'han de considerar les relatives a
estadístiques oficials que impedeixen fer un estudi rigorós i fiable de la situació
social i territorial de la caça a Mallorca amb anterioritat a la dècada de 1970.
Igualment, també són escasses les dades administratives que proporcionen
informació estadística entre els anys setanta del segle passat i l'actualitat.
Aquesta situació s'explica en bona part perquè des de la dècada de 1980, les
competències en matèria de caça han estat transferides en vàries ocasions:
des de l'Estat a la Comunitat Autònoma (1983) i des de la Comunitat Autònoma
als Consells Insulars (2010). Tots aquests processos, a més de la manca de
recursos administratius i les reticències de col·laboració del col·lectiu, fa que
les dades estadístiques sobre llicències, vedats o aprofitament del recurs
cinegètic, entre d'altres, siguin força reduïdes. Les poques que s'han pogut
localitzar a partir de fonts primàries o secundàries, es presenten detallades a
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diversos apartats del treball i aporten una visió diacrònica de l'activitat
cinegètica en diversos caires. Altrament, sí que es tracta amb rigor i amb
testimonis de primera mà determinats fets històrics i exclusius de Mallorca com
és la petjada cinegètica o els processos relatius a la creació, emergència i
consolidació de les societats de caçadors locals fonamentades en Llei de Caça
de 1970. Amb tot, al llarg del treball es fa ressò de la importància de disposar
d'estadístiques oficials i fiables per avaluar l'evolució de la caça en l'àmbit
insular.

Figura 26: Llicències de caça dels anys 1970, 1973, 1985, 2009 i 2012 expedides a les Illes
Balears per diverses administracions, fet que evidencia els processos de transpàs de
competències i transllats de documentació. Govern Civil (1970), Icona - Ministeri d'Agricultura,
Estat (1973), Comunitat Autònoma de les Illes Balears (1985 i 2009) i Consell de Mallorca
(2012).
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6. APROXIMACIONS GEOGRÀFIQUES AL
CONEIXEMENT DE LA CAÇA A ESPANYA
6.1. Introducció: La caça a Espanya dins el context europeu
La caça, juntament amb la recol·lecció, és una activitat inherent a l'espècie
humana, ja que constitueix una font primigènia de manteniment anterior a
l'agricultura i la ramaderia. Amb adaptacions i canvis ha arribat als nostres dies
amb un valor d'activitat universal, compendi únic d'entreteniment, manteniment
i condició atàvica. En aquest sentit, Ortega y Gasset (1986) sosté:
‹‹Habernos hecho bien cargo de ser la caza tan universal y apasionado deporte,
esto es, que pertenece al repertorio más puro de la felicidad humana, sirve sólo
para abrirnos aún más el apetito de adquirir, de atisbar, aunque sea muy de
lejos, por qué esto es así. Mas cosa tal no se puede averiguar si no
averiguamos antes qué es la caza. ››
El reflex de l'anterior és la inqüestionable importància social de la caça dins el
context europeu. Segons el cens publicat per la Federació de les Associacions
de Caça i Conservació de la Fauna Silvestre de la Unió Europea (FACE, 2010),
Espanya compta amb 980.000 caçadors, la qual cosa suposa un 13,34 % del
total d'entre els 36 països que integren l'associació esmentada. Espanya ve a
ser el segon país amb major nombre de practicants després de França i per
davant del Regne Unit, Itàlia, Alemanya i Irlanda.
Amb un 2,21% de caçadors sobre la població total, Espanya ocupa la vuitena
posició en funció del pes específic de la població que realitza pràctiques
cinegètiques per darrere Irlanda, Finlàndia, Txipre, Noruega, Malta, Suècia i
Dinamarca. Espanya es troba un punt percentual sobre la mitjana europea
(1,21 %). Expresat d'una altra manera, a Espanya hi ha 1 caçador per cada 45
habitants, essent la mitjana europea d'1 caçador per cada 82 habitants.
Es pot obtenir un primer i teòric índex de pressió cinegètica sobre el territori a
partir de les dades anteriors, expressant-ho en caçadors per km2. En aquest
cas, el valor per Espanya és d'1,94 caçadors per km2, ocupant la novena
posició rere Malta, Irlanda, Txipre, Dinamarca, Regne Unit, Portugal, Itàlia i
França.
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Figura 27: Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit són els països de la FACE que concentren
un major nombre de caçadors. Font: Elaboració pròpia a partir del cens de caçadors (FACE,
2010)

La gran dissimetria entre les unitat administratives que conformen la FACE
provoca importants diferències en el nombre absolut de caçadors per països.
Com és lògic esperar, el conjunto composat per França, Espanya, Regne Unit,
Irlanda, Itàlia, Alemanya i Portugal agrupa el 65,23 % dels caçadors europeus,
si bé és cert que en aquests països es localitza el 53,75 % de la població y
agrupen el 36,77 % de la superfície total.
No obstant això, es constata que estats extensos superficialment i amb un pes
demogràfic notable, como Polònia, Romania o Turquia, tenen valors inferiors.
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Figura 28: El major percentatge de caçadors respecte de la població total es troba a Irlanda,
Finlàndia y Txipre; també destaquen països mediterranis (Espanya, Portugal i França) i nòrdics
(Noruega, Suècia i Dinamarca). Font: Elaboració pròpia a partir del cens de caçadors (FACE,
2010)

La representació relativa de caçadors per països mostra tres agrupacions ben
definides:
 Eix meridional: format per països mediterranis i Illes Britàniques.
Presenta valors mitjans / alts de caçadors en relació amb la població
total. Entre l'1,25 % i el 2,5 % de la població és caçadora. Els
percentatges majors de població aficionada a la caça s'assoleixen
en els territoris insulars geogràficament extrems (Txipre i Irlanda).
 Eix escandinau: integrat pels països que envolten la mar Bàltica i que
mantenen entre ells estrets vincles històrics i culturals: Noruega, Suècia,
Finlàndia i Dinamarca. Presenta en conjunt els valors més alts de
caçadors en relació a la població total. Més del 2,5% de la població té
relació amb l'activitat cinegètica.
 Eix central: situat geogràficament entre les dues àreas anteriors, i
representat majoritàriament per països centroeuropeus, a més d'altres
territoris amb façana marítima atlàntica i bàltica, i Turquia. Presenta
valors baixos de caçadors en relació amb la població total. Menys de
l'1,25 % de la població es caçadora.
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En certa manera, les divisions descrites anteriorment coincideixen amb les
quatre zones geogràfiques amb denominacions sociològiques definides segons
la FACE (2010) i Bernard (2009), que són:
 Àrea escandinava: presenta el major percentatge de caçadors en relació
amb la població total. La caça es considera una activitat tradicional i la
practiquen totes les classes socials, amb independència de la
procedència rural o urbana dels caçadors.
 Àrea llatina (inclosa Irlanda): té un percentatge de caçadors en relació
amb la població total inferior a la regió escandinava, encara que agrupa
la major part de poblacions de caçadors d'Europa. La caça és practicada
per totes les classes socials, amb independència del nivell de renta.
 Àrea anglosaxona: disposa d'un important nombre d'aficionats a la caça.
La caça està estretament relacionada amb la propietat de la terra i amb
nivells de renda alts.
 Àrea germànica i danesa: són zones molt urbanitzades, amb
percentatges molt baixos de caçadors en relació amb la població total.
Per a practicar la caça es requereixen nivells de renda alts.
Les dades aportades mostren com en els països mediterranis, tant
continentals como insulars, existeix una gran afició a la caça. Es tracta d'espais
amb un alt grau de biodiversitat quan a fauna i hàbitats, que es veuen reforçats
pels seu destacat paper geoestratègic com a lloc de pas o de destí d'aus
migratòries, independentement de la gran tradició històrica.
Passant ja a un nivell de detall major, cal dir que Espanya és un país
extraordinàriament rico en termes de biodiversitat, gràcies a la confluència de
factors climàtics, edàfics i orogràfics molt diversos. No obstant això, també cal
considerar l'ocupació i l'acció humana, que han modelat històricament el
territori, creant nous espais amb millors o pitjors aptituds cinegètiques.

6.2. La caça a Espanya
La realitat cinegètica a Espanya és complexa, més encara quan les dades
disponibles són en molts de casos poc precises, parcials i/o aproximatives.
Existeixen treballs d'investigació (Martinez-Jauregui et al., 2011) que
constanten que l'estadística oficial de la caça Espanya és incompleta, es troba
dispersa i no és homogènia. Com a principals fonts estadístiques per a la
localització de dades sobre llicències, espais de caça i captures entre 1972 i
2007 (Martinez-Jauregui et al., 2011) cal considerar l'Anuario de Estadística
Agraria (1972-2003, 2005 i 2006, Ministerio de Agricultura / Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino), l'Anuario de Estadística Forestal (2005,
2006 i 2007, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), els
informes d'activitats (1972 - 1983) i els informes sobre forests i conservació de
la natura (1984-1987) de l'Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), a més d'alguns
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anuaris estadístics dels departaments / serveis de medi ambient de les
Comunitats Autònomes (amb freqüència de publicació variable). L'Anuario
Estadístico del Ministerio del Interior (1989 - 2007, Ministerio del Interior)
ofereix dades sobre llicències d'armes, el Catálogo de Trofeos de Caza (1975 2000, Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza) que recull
informació sobre trofeus de caça i puntuacions, i l'Anuario Estadístico de
Comercio Exterior (abans de 1972 fins a l'actualitat; Dirección General de
Aduanas. Ministerio de Economía y Hacienda). Es tracta de fonts estadístiques
secundàries que aporten informació per a l'estudi de la caça a nivell nacional, si
bé en general presenten limitacions relacionades amb la manca d'informació
sobre la metodologia utilitzada per a la recollida de determinades dades,
absència d'informació per a determinats anys o sèries d'anys i heterogeneïtat
de nomenclatures, entre d'altres. Malgrat això, són fonts oficials que permeten
analitzar amb major o menor precissió els caires social, territorial i, en certa
manera, també l'econòmic i el faunístic de la caça en l'àmbit regional i / o
nacional. El cert és que les estadístiques de caça són eines essencials per
entendre la realitat econòmica, ecològica i social de la caça. En coherència
amb l'anterior, cal adoptar un protocol comú de recollida d'informació per a les
diferents regions d'Espanya que en un futur hauria d'estar coordinat amb els
avanços de les estadístiques de caça europeus (Martinez-Jauregui et al.,
2011).
Rere aquesta introductòria ressenya a les principals fonts estadístiques
existents, a continuació es realitza una breu síntesi del marc social, territorial,
econòmic, faunístic i legislatiu de la caça a Espanya.
Si bé és cert que la FACE, a partir de les dades proporcionades per la
Federación Española de Caza, assigna
980.000 caçadors al conjunt
d'Espanya per a l'any 2010, la determinació del nombre exacte de caçadors per
comunitat autònoma és una tasca àrdua.
Segons l'estadística anual de caça proporcionada pel Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España (2010) existeixen a
l'Estat 1.078.852 llicències de caça. Cal dir que aquesta xifra s'ha obtingut amb
la informació aportada per la majoria de comunitats autònomes encara que per
a l'any 2010 les comunitats de Galícia, Extremadura, Astúries i part d'Aragó no
han aportat dades. En aquet sentit, s'ha completat les xifres absents amb les
llicències d' anys anteriors i obtingudes a partir de la mateixa font.
Atenent a dades del 2005 i del 2010 més de la meitat de les llicències de caça
espanyoles (53 % i 55,52 %, respectivament) s'han expedit a les Comunitats
Autònomes d'Andalusia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, xifres que segons
Rengifo Gallego (2008) no guarden relació directa con el seu potencial
demogràfic (molt inferior a la meitat del total nacional),encara que sí es pot
establir certa correspondència amb la superfície i les seves potencialitats
cinegètiques.
Segons l'informe La caza en las autonomías (Trofeo, 2010) les llicències de
caça descendeixen poc a poc per tota Espanya. S'apunten raons com
l'encariment de la caça i la desaparició dels terrenys lliures, els exàmens del
67

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

caçador i d'armes i, en definitiva, una falta de relleu generacional. Les grans
ciutats no són el millor lloc per a aficionar-se a la caça, i menys amb les
opcions que existeixen en l'actualitat. Per la seva banda Martínez Garrido
(2009) en referència a la disminució de caçadors des de 1985, apunta, a més
de les causes descrites, els canvis en les formes de caça tradicionals a
conseqüència de la comercialització que desanimen als caçadors d'abans o el
menor atractiu d'aquesta activitat en els joves, sobretot residents a medis
urbans, en bona mesura pels atacs de l'ecologisme a la caça com a activitat
contrària a la conservació de la naturalesa.
En relació a l'ocupació territorial, el 1986 el percentatge de superfície nacional
sotmesa a règim especial (bé per a caçar o bé per a evitar que s'hi caci) és del
78,69 % segons López Ontiveros (1991 a) a partir de dades de l'Anuario de
Estadística Agraria (1987). Per a l'any 2010, segons les dades recollides en
l'estadística anual de caça del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España, la superfície de terrenys cinegètics en el
país és de 31.434.668 ha. No obstant això, cal indicar que no es reflexa
informació per a les comunitats autònomes d'Aragó, Extremadura, Galícia i del
Principat d'Astúries. Amb un intent de completar l'estadística de terrenys
cinegètics a nivell nacional s'han obtingut les dades d'Extremadura i de Galícia
a partir de la mateixa font anterior però per a l'any 2009 i d'Aragó i Astúries a
partir de l'informe La caza en las autonomías (Trofeo, 2010). En total, aquests 4
comunitats autònomes, disposen de 11.584.743 ha sotmeses a règim cinegètic.
Així doncs, entorn a 43.019.411 ha del territori espanyol es correspon amb
terrenys cinegètics, la qual cosa suposa un 85,02% del conjunt total.
En termes econòmics, les rendes derivades de l'activitat cinegètica són
importants, encara que molt difícils d'avaluar. La caça correctament gestionada
s'integra dins del concepte de desenvolupament sostenible en el sentit que
aprofita un recurs natural renovable que por sí mateix requereix un medi
mínimament alterat, genera una baix impacte, crea rendes directes i indirectes,
i socialment contribueix a evitar el despoblament rural.
El 1985, un estudi de Metra Seis indica que la caça genera 78.963,4 milions de
pessetes (seria equivalent a l'actualitat a 474.579,59 €) i 15.187 llocs de feina.
El 2003 un estudi promogut per l'Oficina Nacional de la Caça i elaborat per la
Fundació FAES associa a la caça 2.677.177.508,51 € i més de 15.000 llocs de
treball directes. El 2012, segons Garrido (2012) la caça a Espanya genera
3.635.756.996 € i uns 54.000 llocs de feina.
La diversitat ambiental i faunística espanyola es reflexa també en l'existència
d'un complex catàleg cinegètic composat per més de 50 espècies a les quals
s'associa un ampli i divers repertorio de modalitats de caça. Segons
l'estadística anual de caça del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España (2010) es realitzaren 313.462 captures de
espècies de caça major (be de Berberia, cabra montesa, cèrvol, cabirol, daina,
porc senglar, llop, mufló, isard i altres), 7.374.476 captures d'espècies de
mamífers de caça menor (conill, llebre, guineu i altres) i 12.870.007 captures
d'aus (aquàtiques i anàtides, fredeluga, cega, guàtlera, còrvits, estornell, faisà,
colom, tudó, perdiu, tórtora comú, tords i altres). En caça major, destaquen les
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captures de porc senglar i de cèrvol, que representen aproximadament el 85 %
del total de peces de caça major capturades, mentre que en caça menor
sobresurten, per aquest ordre, el conill, el tord, la perdiu, el tudó / colom i la
guàtlera, que en conjunto també s'aproximen al 85 % del total de captures
d'espècies de caça menor.
Seguint l'informe La caza en las autonomías (Trofeo, 2010) quasi totes les
autonomies parlen d'un descens generalitzat de la perdiu sobretot rere anys
dolents de cria, i algunes reconeixen que moltes perdius procedeixen
d'amollades. Quant al conill, en quasi totes les regions es parla d'explosions
demogràfiques a zones rurals que produeixen danys als cultius i al mateix
temps escassesa a zones en les que abans eren abundants.
En caça major, l'optimisme és generalitzat. Totes les espècies pareixen gaudir
de bona salut, exceptuant els isards dels Pirineus, ja més recuperats. El porc
senglar en algunes autonomies, degut a un excés de pressió, mostra certa
estabilització. Determinats estudis (Herruzo y Martinez-Jauregui, 2011) mostren
com, entre 1972 i 2007, la intervenció de factors d'ordenació territorial
cinegètica relacionats amb la propietat (fins el 1989) i l'increment de llicències
d'armes de caça major (després de 1989) atenent a factors socioeconòmics
influeixen en l'explicació de l'augment de captures i en l'oferta d'espècies de
caça major.
Per a finalitzar, cal mencionar l'extensa i variada regulació i la normativa a la
qual està sotmesa l'activitat cinegètica. La Constitució espanyola de 1978 en a
l'article 148.11 reconeix que les comunitats autònomes podran assumir les
competències en caça, fet que es consuma amb l'aprovació dels respectius
estatuts d'autonomia. Així doncs, es passa de la gestió administrativa estatal de
l'activitat cinegètica a la gestió autonòmica, amb tots els canvis i processos que
això implica. Actualment totes les comunitats autònomes excepte Madrid i
Catalunya han desenvolupat lleis de caça pròpies. Així mateix, la caça a
Espanya també està regulada per normativa bàsica de caràcter estatal i per
normativa comunitària.
Quan a la normativa bàsica en matèria de protecció de fauna que estableix
l'Estat espanyol i que afecta a l'activitat cinegètica s'ha de considerar la Llei
42/2007, del patrimoni natural i la biodiversitat, que actualitza i substitueix la
Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i la
fauna silvestres. El capítol IV del títol III de la Llei 42/2007 regula la protecció
de les espècies en relació amb la caça i la pesca, que, en la seva condició de
recursos naturals, s‘han de garantir. La protecció, però, limita l‘aplicació en els
espais, els períodes hàbils, els mitjans de captura i les espècies que determinin
les comunitats autònomes, que, en cap cas, poden incloure les espècies de la
llista d‘espècies d‘interès especial, o els mètodes o les espècies prohibits per la
Unió Europea. Els articles d‘aquesta Llei tenen caràcter bàsic, per la qual cosa
les lleis de caça de les comunitats autònomes i les ordres de veda anuals
corresponents n‘han d‘incorporar el contingut i l‘han de desplegar.
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Igualment, la normativa estatal i autonòmica en matèria de caça també ha
d‘incorporar els mínims establerts per la Comunitat Europea. Així doncs, els
continguts de la Directriu 79/409/CEE, relativa a la conservació d‘aus silvestres,
el conveni de Berna, de 1986, relatiu a la conservació de la vida silvestre i del
medi natural, o la Directriu 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com la directriu
d'hàbitats, s‘han incorporat, mitjançant transposicions, a les normes estatals i,
sobretot, a les de les comunitats autònomes. La caça de les migratòries, l‘ús de
mitjans massius i no selectius i l‘ús de plom en zones humides són alguns dels
principals objectes d‘actuació d‘aquesta normativa d‘àmbit internacional.
En el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears existeixen diverses
modalitats de caça tradicionals com la caça del tord a coll, la caça de la perdiu
amb reclam i la caça amb bagues que utilitzen procediments prohibits (xarxes i
llaços) per norma general. Aquestes pràctiques, segons preveu l'article 37.3 de
la Llei balear de caça i pesca fluvial, són autoritzades en els termes prevists
reglamentàriament, d'acord amb el règim excepcional establert a la Directiva
79/409/CE del Consell, de 2 d'abril del 1979, relativa a la conservació de les
aus silvestres. La caça de cabres amb cans i llaç, en viu, s'exceptua
expressament segons l'article 37.3.a de la Llei balear de caça i pesca fluvial de
la inclusió en els procediments prohibits per a la captura d'animals de caça. En
definitiva, el manteniment i l'amparament legal d'aquestes modalitats
tradicionals en l'àmbit geogràfic de les Illes Balears es deu tant a les
connotacions ancestrals que duen associades com al seu caràcter no massiu i
selectiu. També cal dir que, en alguns casos, la pressió social del col·lectiu
(Barceló, 2009; Gomila, 2013) ha esdevingut fomanental per regularitzar
pràctiques com la caça del tord a coll o la caça de perdius amb bagues.

6.3. Diversitat en les òptiques d' estudi de l'activitat cinegètica
La pràctica cinegètica és motiu d'inspiració i producció de material cultural molt
divers i tractat des d'òptiques artístiques, literàries i científiques, la majoría amb
notable interès geogràfic.
Es ressenyen a continuació i de forma sinòptica, alguns exemples
d'expressions culturals a Espanya que fan de la caça el seu leitmotiv principal.
En el plànol artístic pur, Espanya compta amb valuoses pintures i gravats
paleolítics de gran interès en coves i cavernes dels Pirineus i de la regió
cantàbrica, principalment. Molt més contemporanis són els retrats i pintures de
famosos autores com Velázquez (1599 -1660) autor de quadres como El
cardenal-infante Fernando de Austria, cazador (cap a 1633), Felipe IV, cazador
(cap a 1633) o El príncipe Baltasar Carlos, cazador (1635-1636) o Goya (17461828) amb obres com La caza del jabalí (1775), Caza con reclamo (1775),
Cazador cargando su escopeta (1775), Cazador con sus perros (1775), Partida
de caza (1775), Muchachos cazando con mochuelo, (1775) o Cazador al lado
de una fuente (1786-1787). Més modernament, la caça també ha estat
protagonista en el denominat sèptim art amb pel·lícules com La caza (1965)
dirigida per Carlos Saura, La escopeta nacional (1977) del director Luís García
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Berlanga o Los Santos Inocentes (1984) de Mario Camus i inspirada en la
novel·la homònima de Miguel Delibes (1981), entre d'altres més recents però
amb caràcter tradicional com Entrelobos (2010) de Gerardo Olivares. Aquesta
darrera està inspirada en la tesi doctoral La problemàtica educativa dels infants
selvàtics: el cas de "Marcos" (1978) de la qual existeix el llibre homònim (1979)
i la novel·la He jugat amb els llops (2010) de l'antropòleg i escriptor mallorquí
Gabriel Janer Manila. El treball de Janer Manila profunditza en la vida d'un nin
de la Sierra de Morena, que durant la postguerra i degut a la pobresa familiar,
és venut a un terratinent i és destinat a guardar ramat a la muntanya. En
referència al tema que ens ocupa, l'obra fa especial èmfasi en les més
fonamentals relacions persona - medi - cultura, on la caça tradicional i el
respecte per la natura adquireixen un paper transcendental. En conjunt, totes
aquestes aportacions culturals representen idees, valors i símbols en relació
amb la pràctica venatòria.
En el context literari, la caça ha estat tema d'inspiració i de narració
d'innombrables vaivens, correries i experiències. No són pocs els autors que
han atacat, des de la narrativa, aquesta matèria que tanta passió ha despertat
en l'espècie humana.
‹‹Más tarde, cuando me quise dar cuenta de que en la vida cabían otras
diversiones, ya no hubiese soltado la escopeta por nada del mundo; la caza me
había cazado›› són les paraules amb les que defineix el seu entusiasme per la
caça el novel·lista val·lisoletà Miguel Delibes (1920 - 2010). Delibes és
considerat el màxim exponent de la literatura cinegètica amb nombroses obres
entre las quals destaquen La Caza de la perdiz roja (1962), El libro de la caza
menor (1964), Con la escopeta al hombro (1970), La caza en España (1972),
Alegrías de la caza (1977), Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a
rabo (1977), Las perdices del domingo (1981), Dos días de caza (1988) o El
último coto (1992).
Seguint la senda del caçador que escriu, Miguel Delibes, aquest deixa de
manifest en el pròleg de El Libro de la Caza Menor (1962) la importància
literària d'aquesta afició a Espanya. ‹‹He aquí un nuevo libro sobre la caza en
España. [...] Se trata de un atractivo empeño, sin duda, siquiera uno haya de
pechar con valiosos antecedentes, antecedentes que se extienden desde el rey
Sabio y D. Juan Manuel a nuestros días, en que la pluma ilustre de D. José
Ortega y Gasset al prologar un libro del Conde de Yebes, dejó dicho casi todo
en torno a las motivaciones del acto cinegético. ››
Bé és cert que el maridatge entre caça i literatura és exprés a Espanya i, sense
ser exhaustius, a més de Miguel Delibes i d'Ortega y Gasset s'han de citar
autors com Don Juan Manuel, Cervantes, L. Barahona de Soto, Juan Mateos,
Balbuena, Jaime de Foxa i un llarg etcètera. En aquest sentit, l'article La Caza
en la Literatura de De Paula Sánchez (2007) ofereix un interessant compendi
d'autors i obres venatòries en el nostre país.
Ja en el plànol científic, la caça s'ha estudiada profusament des de moltes
altituds, tant des de la perspectiva humana o social com des del vessant
natural.
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Des de l'òptica social, primerament cal considerar el punto de vista històric de
l'art cinegètic, donada la persistència temporal de la seva pràctica i la gran
significació en moltes èpoques.
López Ontiveros i García Verdugo (1991) realitzen una interessant recopilació
de treballs cinegètics datats entre l'Edat Mitjana i l'època contemporània.
D'acord amb aquest període, enumeren un important conjunt de geografies
cinegètiques amb caràcter històric, de molt desigual valor, però que posen de
relleu la importància venatòria a Espanya. Destaquen obres com El Libro de la
Montería (1976) d'Alfons XI i referida al segle XIV, Arte de Ballestería y Montería
(1976) d'Alonso Martínez de Espinar (impresa quasi a meitad del segle XVI),
Las monterías en Sierra Morena a mediados del siglo XIX (1977) de Pedro de
Morales Prieto, Trozos Venatorios y Prácticas Cinegéticas (1985) de Antonio
Covarsí, Wild Spain (1893) y Unexplored Spain (1910) de Abel Chapman y
Walter J. Buck, Historia de la Montería en España (1934) del Duque de
Almazan y Veinte Años de Caza Mayor (1ª edició el 1943) del Conde de Yebes.
L'activitat cinegètica pot ser abordable també des de una òptica econòmica,
sobretot a espais d'alta significació, on és necessari estudiar les vendes i els
llocs de feina que genera, circuïts de producció i consum, comerç, etc. Un
treball clàssic de referència ja comentat a l'apartat anterior i profusament citat
per la comunitat geogràfica és Turismo cinegético en España elaborat per
Metra Seis a l'any 1985. També existeixen aportacions similars recents
(Fundación FAES, 2003 y Garrido, 2012). Així mateix, existeixen valuoses
indagacions a nivell regional como La caza en Castilla - La Mancha y sus
estrategias de desarrollo (Bernabeu, 2002), l'Informe turismo y actividades
cinegéticas (Red CSEA - Confederación de Empresarios de Andalucía, 2000)
o el treball Estudio socieconómico sobre a caza e o perfil do cazador en Galicia
(Observatorio Galego da Caza, 2009).
Etnològicament, obeint a un interès pel folklore o estudi de les tradicions
populars, s'orienta l'estudi cap al ric repertori de tècniques, modalitats i ardits
de caça utilitzats a Espanya. Un bon exemple d'aquest precepte el constitueix
la publicació El trampeo y demás artes de caza tradicionales en la Península
Ibérica (Boza, 2002).
Especial importància per a l'argument geogràfic, indica López Ontiveros (1992
a), té la interpretació sociològica de la caça, en molts d'aspectes de continguts
comuns amb la caça com a manifestació de la geografia de l'oci. Fan referència
a aquest apartat aspectes com el reclutament dels practicants de l'activitat
cinegètica, la seva evolució, l'origen geogràfic, professional o social, les
diferències d'edat, de sexe, de residència, les condicions en les quals es
constitueixen les associacions imposades per la legislació, la dimensió
directament política que es deriva d'aquesta activitat, etc. Són pràcticament
absents els treballs plenament associats a la variable sociològica de la
cinegètica encara que pel contrari bona part dels autors que aborden la caça
des de la perspectiva geogràfica plantegen en major o menor mesura aspectes
socials.
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Finalment, assenyala López Ontiveros (1992 a) que ‹‹ ...a estas ópticas y a
otras - Jurídica, tecnológica, etc.- sugeridas por Bromberger y Lenclud, 1982 y
Chamboredon, 1982, y adaptadas en su interpretación por nosotros, hay que
añadir otra, la antropológica profunda, que constituye como el fundamento
filosófico de la caza misma, y que es el argumento principal de los caçadors
frente a sus detractores.›› El geògraf cita en aquest apartat profundes
reflexions de l'escriptor Robert Ardrey (1983) i del filòsof Ortega y Gasset
(1943) que mostren la importància de la caça en l'espècie humana.
La antropologia i l'etnologia associada a la caça ha despertat l'interés en el
camp de la investigació. En el context espanyol, cal destacar aquí les recents
aportacions de l'antropòleg Sánchez Garrido (2006, 2007, 2008, 2009 a, 2009 b
y 2009 c).
Juntament amb les òptiques socials mencionades, cal tenir en compte que la
caça també és objecte d'estudi d'un ampli espectre de disciplines associades a
les ciències naturals. Així doncs, la caça està present en major o menor grau
en disciplines com la biologia, la veterinària, les ciències ambientals,
l'enginyeria de monts, l'enginyeria agrònoma, l'enginyeria forestal o la
bioquímica, entre d'altres. D'especial interès per a la geografia resulta aquest
elenc de disciplines que aprofundeixen en el coneixement de les espècies
cinegètiques i dels hàbitats que ocupen.

6.4. La caça com a objecte d'estudi geogràfic a Espanya
La caça a Espanya té una intensa representació social i territorial que la fa
susceptible de ser estudiada des de la geografia.
‹‹Como muchas otras actividades, la caza tiene una manifestación espacial y
de aquí que pueda ser considerada objeto de la geografía y ser explicadas
científicamente las distribuciones a que da lugar.›› (López Ontiveros, 1991 a,
1992 a y 1993). ‹‹La caza es una actividad muy importante en España y su
estudio no puede permanecer al margen de la reflexión del geógrafo y de otros
científicos sociales.›› (López Ontiveros, 1994 a).
En opinió de López Ontiveros (1992 a), la caça dins la geografia, per la seva
adient comprensió, s'ha de referir a tres àmbits que es complementen entre sí:
el natural, el de la geografia de l'oci i el de la geografia agrària.
A) Quant al primer àmbit, el natural, amb preeminència dels aspectes
físics, es tractaria d'analitzar l'adaptació al context ecològic dels recursos
faunístics i cinegètics, espais de caça, tècniques i pràctiques. A Espanya
aquest vessant zoogeogràfic, excepte alguns pocs casos, es troba poc
desenvolupat. No obstante això, el camp d'estudi és ampli i necessari,
bé sigui per completar estudis generals o per incidir específicament en
els aspectes que plantegen, per exemple, els plans tècnics de caça.
B) La caça a Espanya també és objecte d'estudi de la geografia de l'oci,
tal i com inicialment ho posaren de manifest autors com López Ontiveros
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(1981) o Luís Gómez (1988). Resulta inqüestionable que la caça ha
experimentat des de finals dels anys setenta un extraordinari
desenvolupament a conseqüència del caràcter d'activitat recreativa que
ha adquirit la societat espanyola actual (Martínez Garrido, 1988).
La caça s'emmarca aquí com a activitat de recreació rural i destaca el
paper dels vedats de caça com a espais rurals d'oci.
López Ontiveros i Mulero Mendigorri (1997) cataloguen 4 tipus d'espais
rurals d'oci atenent a la seva extensió a Espanya: vedats de caça, monts
públics, rius i embassaments, i espais naturals protegits. D'entre
aquests, destaquen els vedats de caça, tant per la seva extensió com
per les seves amplies repercussions socioeconòmiques, agràries i
mediambientals. Aquests aspectes han estat tractats de forma preferent i
detallada en publicacions específiques (López Ontiveros, 1991 a, 1992
a, 1994; Mulero Mendigorri, 1995).
Tal i com indica López Ontiveros (1991 a) les causes comunes a
l'expansió cinegètica i a la recreació rural són el descens d'hores de
treball i augment del temps d'oci, així com les pautes més flexibles per
les que es regeix aquest, augment de la renda familiar disponible, i
increment de la mobilitat tant pel que fa al desplaçament a les caceres
com a la mobilitat dins d'aquestes amb el tot terreny.
C) A més, la caça també té caràcter agrari igual que l'agricultura, la
ramaderia o la silvicultura.
‹‹La caza incide inevitablemente en el medio rural dado que los acotados
se yuxtaponen sobre el espacio agrario e incluso sobre las mismas
explotaciones agrarias. Pero su impacto es desigual, dependiendo de las
condiciones naturales exigidas para el hábitat de las especies
cinegéticas y de la posibilidad de otros aprovechamientos y sus rentas››
(Martínez Garrido, 1988).
En aquest sentit López Ontiveros (1992 a) reconeix les reflexions de
Martínez Garrido (1988) en les que postula que ‹‹la caza no sólo podrá
abordarse desde una perspectiva de actividad recreativa y de ocio sino
también como aprovechamiento de las explotaciones agrarias - ya sea
exclusivo o complementario-.››
En relació a la dualitat ociosa o agrària de la caça en el medi rural, Díaz
Moreno (1979) ja planteja aquesta qüestió:
‹‹La caza, fenómeno que está tomando cada vez mayor apogeo e importancia
tiene un interés claro en Geografía Rural. Pero ya de entrada, se suscita el
problema al considerar su actividad; o resulta ser una actividad complementaria
de la agricultura, o por el contrario una actividad a parte, una actividad de ocio.
Las dos posturas son perfectamente válidas, pero utilizaremos la segunda
consideración atendiendo a que la caza, generalmente es entendida como ocio
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ya que el número de cazadores, en especial los urbanos, han crecido
vertiginosamente.››
En qualsevol cas, tal i com resumeix López Ontiveros (1992 a):
‹‹la geografía cinegética, como segmento de la biogeografía, como parte de la
geografía agraria o como manifestación de la geografía del ocio es tarea
compleja e interesante, y en España sólo contamos con atisbos e hipótesis
interesantes.››

6.5. Els inicis de l'estudi geogràfic de la caça a Espanya.
A l'antiguitat hi ha autors clàssics que ja mencionen l'activitat cinegètica a
Espanya. Una de les primers referències geogràfiques clares a la caça prové
de l'autor grec Estrabó (64 a.C – ?, 19 d.C), qui considerava que la geografia
havia de servir per assumptes de menor importància, com per exemple, la
caça. En referència a la Turdetània, el que avui seria bona part d'Andalusia,
Estrabó comenta l'abundància de ramat divers i també de caça, sobretot de
conills. Sobre els lagomorfs destaca els danys produïts a les plantes i a las
sembres. Per això s'havien desenvolupat diversos mètodes de caça, un dels
quals era la caça amb fures salvatges que es criaven a l'Àfrica. També fa
esment a la gran quantitat de conills a Balears, que en ocasions requerien ser
combatuts per soldats.
Ja a l'època contemporània la majoria d'estudis geogràfics sobre la caça a
Espanya es situen a partir del darrer quart del segle XX, si bé existeixen treballs
regionals anteriors a aquesta època que inclouen la caça dins apartats més
generals, com per exemple en els de fauna.
‹‹Esta actividad destructiva, si bien pobre en general en la isla, no es
desconocida ni mucho menos en nuestra zona; afecta una serie de especies,
perseguidas sobre todo por sus carnes y que se pueden reducir a unos pocos
mamíferos, y algunas más aves sedentarias o, especialmente, migradoras.››
(Rosselló Verger, 1964)
Sobre la cita anterior, cal observar que la caça és considerada com una
activitat destructiva. Possiblement aquest adjectiu ve adquirit atenent a la
influència francesa en els treballs de geografia regional espanyols. Autors
francesos com Jean Brunhes o Eliseé Reclús critiquen, a principis del segle XX,
el caràcter destructiu i devastador associat als fins utilitaris, comercials i
esportius de la caça. Fins i tot, Brunhes desenvolupa el concepte de
Raubwirtschaft (economia de rapinya o de saqueig) introduït anteriorment pel
geògraf alemany Ernst Friedrich i que feia referència, encara que fos de forma
metafòrica, a la modalitat d'explotació dels recursos naturals d'un territori que,
atenent a la seva gran intensitat, provocava inevitablement la disminució de les
riqueses naturals.
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González Pellejero (1993) desenvolupa en la tesi La actividad cinegética en la
España Contemporánea: transformaciones sociales y espaciales de un recurso
natural aquesta concepció devastadora de la caça observada per geògrafs
francesos tant en el país gal como en les seves colònies.
A Espanya, els estudis recents que es mencionen d'ara en endavant, no
segueixen aquesta corrent crítica sobretot perquè ara la caça està subjecta a
un gran quantitat de normativa i per la imposició dels criteris de gestió, tal i com
argumenta Pérez (1991) ‹‹Si hubo un tiempo en que estas limitaciones [a la
práctica de la caza] provenían de los privilegios de unos pocos, hoy se trata de
dar una oportunidad a la Naturaleza, aunque para ello haya que pedir un poco
de sacrificio a los aficionados de la caza deportiva; sea en beneficio de los que
nos sucedan.››
Fos com fos, els inicis dels estudis integrals de la caça des de la perspectiva
geogràfica es localitzen a finals de la dècada de 1970 entorn a geògrafs de la
Universitat de Còrdova. En concret, Valle Buenestado (1978) és el primer
geògraf espanyol que recentment intueix la importància de l'activitat cinegètica
(López Ontiveros, 1993 a). Per la seva part, Díaz Moreno (1983) en el VI
Coloquio de Geografía celebrat a Palma de Mallorca en el mes d'octubre de
1979 presenta la comunicació Caza y usos del espacio rural en España. Díaz
Moreno emmarca la caça dins l'espai rural i les seves activitats d'oci.
Als albors de la dècada de 1980, López Ontiveros (1981) mitjançant la
comunicació El desarrollo reciente de la caza en España, presenta un
diagnòstic i aporta una sèrie d'indicadors de gran valor per a la investigació de
la caça en el nostre país. En aquest treball, l'autor encunya el concepte de
Boom Cinegètic que fa referència a l'augment espectacular de l'activitat
cinegètica a España en temps recents. Aquest boom ve caracteritzat per
l'augment de llicències de caça des de finals de la Guerra Civil, l'increment de
terrenys sotmesos a règim especial i a l'important significat econòmic de la
caça. Es posiciona aquí el desplegament de l'estudi geogràfic de la caça a
Espanya.
Mata Olmo (2011) defineix els inicis de la línia de treball i l'enfocament de
López Ontiveros de la següent manera: ‹‹Como agrarista de su tiempo,
sensible a los nuevos rumbos de un medio rural muy dinámico, frente a las
tesis del arcaísmo y el estancamiento, López Ontiveros inició una línea de
investigación prácticamente inédita sobre la caza como actividad
socioeconómica en las áreas rurales, de proyección nacional y europea, con
numerosas publicaciones de referencia, y superadora de enfoques meramente
deportivos, y de planteamientos maniqueos entre partidarios y detractores de
esa actividad ancestral.››
Contemporàniament i en el plànol internacional, cal dir que a l'any 1982, la
revista científica francesa Études Rurales publica un monogràfic, en el seu
número 87-88, dedicat a la caça i a les activitats recol·lectores. Encara que les
òptiques d'anàlisi són l'antropologia i la sociologia, sí que aporta valuosos
articles d'interès conceptual i metodològic per als investigadors espanyols com
Chasse, Territoire, groupements de chasseurs (Bozon, 1982) o La diffusion de
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la chasse et la transformation des usages sociaux de l'espace rural
(Chamboredon, 1982). Així doncs, és molt possible que algunes de les
aportacions que han sedimentat posteriorment en obres espanyoles es trobin
inspirades, en els seus inicis, en els treballs de firmes franceses.
A partir d'aquests referents, el rumb marcat per López Ontiveros és seguit per
un grup de geògrafs i geògrafes de diferents universitats espanyoles, on
destaquen la Universitat de Còrdova, la Universitat d'Extremadura, la
Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat d'Oviedo. López Ontiveros i
Mulero Mendigorri (1997) cataloguen les principals línies d'investigació en
geografia de la caça, turisme cinegètic, derivacions agràries de la caça i
conflictes actuals de la caça.
Cal mencionar la classificació elaborada per López Ontiveros i García Verdugo
(1991) sobre els espais cinegètics hispans realitzada a partir de cinc indicadors:
llicències de caça, peces de caça major capturades, pes de la caça capturada,
vedats privats i renda generada per la caça. Segons els resultats obtinguts se
classifiquen les comunitats autònomes en demandants i oferents en termes
cinegètics. Així, apareixen com a oferents de caça Castella-la Manxa i
Extremadura, i Aragó i Castella i Lleó amb tendència a ser-ho. Andalusia es
presenta com un dels principals productors de caça, però amb un important
equilibri entre oferta i demanda. Per altra part, Galícia, Astúries, País Basc, La
Rioja, Catalunya, Madrid, València i Múrcia es presenten com a demandants
nets, i amb tendència a ser-ho o mal definits apareixen Cantàbria, Navarra, Illes
Balears i Canàries.

Figura 29: Categorització cinegètica de les Comunitats Autònomes espanyoles, segons López
Ontiveros i García Verdugo (1991).
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Tenint en compte l'anterior els autors reconeixen que ‹‹Esta geografía
cinegética desde el punto de vista físico en buena medida coincide con la Iberia
silícea y montañosa de la Meseta y sus rebordes y también con el monte y
maquis mediterráneo de ésta, pero igualmente, desde el punto de vista humano
con las zonas más despobladas por el éxodo rural y por el enrarecimiento
secular de su población››. No obstant això, insisteixen també en afirmar que els
resultats obtinguts no són suficients per conèixer la geografia espanyola de la
caça, cosa que només serà possible quan es disposi d'un mapa complet de
vedats, es reflexioni conjuntament sobre els aspectes físics i humans que la
condicionen i s'estudiïn els fluxos de caçadors entre comunitats i províncies
demandants i oferents.

6.6. Estudi bibliomètric sobre les publicacions de la geografia
de la caça a Espanya
En aquest apartat s'analitza un compendi de 123 publicacions (Annex 1) sobre
geografia de la caça a Espanya, firmades per geògrafs o geògrafes a nivell
individual, en coautoria o en col·laboració amb personal investigador format en
altres disciplines. Mitjançant l'estudi bibliomètric es pretén realitzar una anàlisi
qualitativa i quantitativa de la producció científica en matèria cinegètica.
Es classifiquen temàticament, temporalment, per àmbit geogràfic, per font de
publicació i per autoria les diferents publicacions seleccionades. A l'Annex 1 es
troben classificades segons la seva temàtica, i al final de la referència
bibliogràfica apareixen unes sigles que defineixen l'àmbit territorial de
referència i la font de publicació.
El criteri seguit per a seleccionar les 123 obres ha consistit en l'anàlisi
sistemàtic dels estudis previs sobre bibliografia de la caça (López Ontiveros et
al, 1990; Sarmiento, 1991) a més de consultar compendis referencials en la
temàtica com el monogràfic núm. 58 de la revista Agricultura y Sociedad
(Gómez -dir.-, 1991), les actes dels Coloquios de Geografía Rural i la
bibliografia associada a les publicacions presentades.
Sobre el primer estudi referent a bibliografia cinegètica (López Ontiveros et al.,
1990), López Ontiveros (1992 a) adverteix: ‹‹...muchos de los títulos incluidos
no son de carácter científico sino de divulgación u opinión, de revistas
cinegéticas, que se refiere sobremanera a los aspectos humanos de la caza,
que es sobretodo bibliografía española, aunque no obvia la extranjera, y que
buena parte de los títulos relacionados, entre otros muchos desechados, lo han
sido con un criterio subjetivo de los autores. Todo ello se explica porque la
investigación de carácter cinegético sobre la caza en España prácticamente no
existe, sólo hay de ella algunos conatos ››.
Així mateix, s'han consultat tesis, llibres, monografies, articles i fonts similars,
tant a catàlegs de biblioteques com per internet a partir de tòpics temàtics com
geografia, activitat cinegètica i caça (també en castellà).
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A més, s'ha consultat el llistat bibliogràfic exposat amb alguns dels principals
autors/es experts/es en geografia cinegètica que s'enumeren a l'apartat 6.6.5.
No obstant l'anterior, cal assumir que l'elevada dispersió d'articles i treballs
sobre la matèria pot privar d'accés a determinades fonts.
En referència a les recopilacions bibliogràfiques històriques sobre caza, López
Ontiveros (1992 a) ja apunta ‹‹Que nadie crea que va a encontrar en esta
bibliografía histórica muchos estudios geográficos específicos, aunque existen
algunos. Los aspectos espaciales significativos para explicar la geografía actual
de la caza en España, el geógrafo, como en otros tantos campos, tiene que
entresacarlos de entre una floresta inextricable, en la que además corre el
peligro de extraviarse››.
Així doncs, l'anàlisi bibliomètric que segueix pretén actualitzar els estudis
existents, oferir referències bibliogràfiques bàsiques sobre geografia de la caça
a Espanya i sistematitzar la seva evolució espai-temporal, contingut i autoria.
6.6.1 Distribució temàtica de les publicacions
Les temàtiques definides són les següents:
 Obres de conjunt. Són publicacions considerades de referència sobre
l'estudi geogràfic de la caça a Espanya. Són treballs que inclouen
períodes temporals amples i geogràficament comprenen tot l'Estat
espanyol. En termes generals aquestes publicacions són de consulta
obligada i constitueixen el marc conceptual i bibliogràfic de referència.
S'assignen a aquest apartat 16 títols (13 % del total)
 Geografia de les espècies cinegètiques. Són treballs elaborats entorn a
les espècies faunístiques de caça menor i major a Espanya. Contenen
referències a les característiques d'aquestes espècies, hàbitats, caceres,
modalitats i tècniques de caça. La geografia relativa a la fauna
cinegètica disposa de 6 títols (5 % del total).
 Caça i geografia agrària. Són investigacions centrades en la
transformació de l'espai rural en vistes a millorar el rèdit cinegètic, tal
com si l'espai cinegètic es tractés d'una explotació agrària. S'inclouen
aquí aspectes relacionats amb la gestió, ordenació i explotació de
vedats, maneig d'espècies, tancats, paisatges cinegètics, propietat de
terres i desenvolupament rural. Aquesta temàtica es nodreix de 52 títols
(42 % del total).
 Geografia cinegètica. Són aportacions sobre qüestions socials i/o
territorials de l'activitat cinegètica i al·ludeixen principalment a la caça
des del punt de vista recreatiu. El marc d'estudi és fonamentalment
regional. Els treballs d'aquesta índole inclouen, entre d'altres continguts,
estudis generals sobre la caça en una comunitat autònoma o regió,
referències històriques a l'aprofitament cinegètic, indicadors socials,
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territorials i econòmics de la caça (nombre de caçadors, llicències,
densitat i tipus de vedats, beneficis econòmics, etc.), i associacionisme
cinegètic. Aquest apartat compta amb 36 títols (29 % del total).
 Turisme cinegètic. Es tracta d'una temàtica clarament associada a la
definida com a caça i geografia agrària,encara que amb característiques
pròpies. El turisme cinegètic inclou les activitats que realitzen les
persones que viatgen a un lloc determinat atretes pel recurs caça. En
aquest sentit, són considerats en aquestes publicacions la procedència i
les característiques dels turistes, els serveis que s'ofereixen, els espais
que visiten, les peces que es demanden i les rendes que genera aquesta
activitat. El turisme cinegètic compta amb 13 títols (11 % del total).
Cal dir que hi ha algunes aportacions que ben bé podrien classificar-se en més
d'una temàtica. En aquests casos, s'ha procedit a analitzar el marc conceptual
de la publicació o presentació a l'objecte d'esclarir el seu contingut principal o
dominant.

Temàtica

Nombre de publicacions

Obres de conjunt

16

Geografia de les espècies cinegètiqus

6

Caça i geografia agrària

52

Geografia cinegètica

36

Turisme cinegètic

13

Total
123
Taula 4: Temàtica dominant en les publicacions sobre geografia i caça.
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Turisme cinegètic

Figura 30: Temàtica dominant en les publicacions sobre geografia i caça.

La major part de les publicacions estudiades mostren correspondència amb la
temàtica agrària (42 % del total), que constitueix una de las línies d'investigació
clàssiques i de gran producció científica en geografia. En aquest sentit, la major
part dels treballs seleccionats tenen a veure amb la transformació del medi en
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vistes a incrementar la producció cinegètica i suplir o complementar les rendes
agràries. En segon lloc, es situen les publicacions integrades en la temàtica
denominada geografia cinegètica (29 % del total) i que s'associen a l'estudi i
anàlisi de les característiques socials i territorials de la caça en un marc
regional concret. A continuació, es posicionen les publicacions de conjunt (13
% del total), les quals comprenen temàtiques diverses però d'interès general
per a entendre la geografia de la caça a Espanya. En quart lloc, es troba el
turisme cinegètic (11 % del total) que estudia els desplaçaments de les
persones amb el motiu de caçar, i que a Espanya les repercussions en el plànol
turístic, econòmic i social poden ser molt importants. Finalment, la geografia de
les especies cinegètiques (5 % del total) tanca la llista com a temàtica menys
estudiada fins aleshores.
6.6.2 Evolució temporal de les publicacions
Les publicacions tractades es situen en el període comprès entre 1978 i el
primer trimestre de 2014.
Anys Pub. Anys Pub. Anys Pub
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1
0
0
1
1
5
4
3
5
6
6
6

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

3
24
3
5
3
2
2
4
1
2
1
1

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

Total

1
3
1
3
3
3
2
6
5
1
2
3
1
123

Taula 5: Relació temporal de les publicacions sobre geografia i caça entre 1978 i
el primer trimestre de 2014.
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Figura 31: Any de publicació de les referències bibliogràfiques sobre geografia i caça.
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Com s'ha dit anteriorment, l'inici de les publicacions sobre geografia i caça es
fixa entorn a 1978 encara que la vertadera consolidació es situa més endavant
fins assolir un màxim històric a principis de la dècada de 1990. Concretament,
a l'any 1991 la revista Agricultura y Sociedad en el seu núm. 58, publica un
monogràfic sobre caça que consta de 16 estudis exclusius. Així mateix, del 30
de setembre al 2 d'octubre de 1991 també es va celebrar el VI Coloquio de
Geografía Rural que inclou una subponència temàtica sobre caça, completada
amb 8 comunicacions.
Posteriorment, hi ha un descens quantitatiu generalitzat de publicacions encara
que és a partir d'aquí quan apareixen les primeres tesis doctorals sobre caça a
España (González Pellejero, 1993; Mulero Mendigorri, 1993; Martínez Garrido,
2000 y Bajo Cuadrado, 2006). Entre 1994 i 2008, el màxim anual de
publicacions localitzades és de 4 a l'any 1997. Especial importància mereixen
els anys 2009 i 2010, els quals presenten un important repunt respecte al
període anterior amb 6 i 5 publicacions, respectivament. Rere aquest intent de
recuperació, els anys esdevenidors presenten resultats certament modests.
6.6.3 Àmbit territorial
S'analitzen a continuació les publicacions per àmbit territorial, entenent aquest
com la comunitat autònoma a la qual es refereixen els treballs. Cert és que
existeix un nombrós grup d'estudis que abarquen el conjunt nacional. En
aquest cas s'opta per classificar-los en la categoria general denominada
Espanya.
Àmbit territorial

Nombre de publicacions

Espanya - ESP

44

Andalusia - And

33

Castella -La Manxa - CLM

15

Extremadura - Ext

14

Astúries - Ast

6

Illes Balears - IB

4

Madrid - Ma

2

Galícia - Gal

1

Castella i Lleó - CL

1

País Valencià - Cval

1

Múrcia - Mur

1

País Basc - PV

1

TOTAL
123
Taula 6: Àmbit territorial de referència de les publicacions sobre geografia i caça.
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Àmbit d'estudi territorial
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Figura 32: Àmbit territorial de referència de les publicacions sobre geografia i caça.

La major part de treballs geogràfics sobre caça (35,77 % del total) tenen com a
àmbit de referència territorial al conjunt espanyol, encara que en nombroses
ocasions aquestes publicacions estan ponderades en contingut cap a les
comunitats de la meitat sud peninsular. Per comunitats, destaca sobretot el cas
d'Andalusia (26, 83 % del total) seguida per Castella-la Manxa (12,20 % del
total) i Extremadura (11,38 % del total). A distància es troben les comunitats
d'Astúries (4,88 % del total), Illes Balears (3,25 % del total) i Madrid (1,63 % del
total). Amb valors mínims apareixen les comunitats de Galícia, Castella i Lleó,
País Valencià, Múrcia i País Basc (totes amb 0,81 % del total). No es té
constància de treballs geogràfics específics sobre la caça a Aragó, Canàries,
Cantàbria, Catalunya, Navarra, La Rioja ni de les ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla.
En efecte, existeixen comunitats certament estudiades però reprenent les
paraules de López Ontiveros (1992 a) ‹‹hay muchas comunidades autónomas
sobre las que no sabemos nada al respecto››.
Si comparam les dades actuals amb els estudis bibliogràfics de Sarmiento
(1991) i López Ontiveros (1992 a) en els quals també ofereixen un recompte
per comunitats, es pot observar com l'evolució d'estudis i treballs geogràfics
sobre caça ha augmentat considerablement.
Por una part, Sarmiento (1991) recompta 37 títols repartits entre 9 comunitats
autònomes i una categoria general referida al conjunt espanyol.
Àmbit territorial
Articles
Aspectes generals de la caça a Espanya
7
Andalusia
12
Castella-la Manxa
5
Extremadura
4
Castella i lLeó
2
Catalunya
2
Comunitat Valenciana
2
Galícia
1
Astúries
1
Illes Balears
1
Total
37
Taula 7: Distribució territorial dels principals articles sobre geografia de la caça a
Espanya, elaborada a partir de Sarmiento (1991).
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Per l'altra, López Ontiveros (1992 a) aconsegueix contar 38 títols sobre caça
escrits per geògrafs i geògrafes, i en publicacions científiques, repartits com
segueix a continuació:
Àmbit territorial
Articles
Aspectes generals de la caça a Espanya
16
Andalusia
9
Castella-la Manxa
4
Extremadura
5
Galícia
1
Astúries
2
Illes Balears
1
Total
38
Taula 8: Distribució territorial de la bibliografia sobre caça segons López Ontiveros (1992 a).

En ambdós casos, destaca l'elevat nombre de publicacions referents al conjunt
de la geografia espanyola, encara que a nivell regional, les comunitats
d'Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura destaquen molt per sobre de
totes les demés. L'evolució fins a l'actualitat ha estat, en aquest sentit,
proporcional.
6.6.4 Font de publicació
Les fonts de publicació dels treballs consultats s'han estructurat en 5
categories. Les fonts consultades s'han desglossat en tesis doctorals, llibres,
revistes científiques, obres col·lectives (aportacions a congressos, col·loquis,
seminaris o jornades, capítols de llibres, capítols de tesis i enciclopèdies,
bàsicament) i revistes temàtiques (revistes específiques del sector cinegètic).
Fonts

Nombre de publicacions

Tesis

4

Llibres

13

Revistes

44

Obres col·lectives

50

Revistes temàtiques

12

Total
123
Taula 9: Font de publicació de les referències sobre geografia i caça.

Figura 33: Font de publicació de les referències sobre geografia i caça.
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Les dues principals fonts de publicació són les obres col·lectives (40,65 % del
total) i les revistes científiques (35,77 % del total). En total sumen més del 75
% del total. Aprofundint en aquestes dues fonts, en les obres col·lectives
destaquen les aportacions als congressos i col·loquis de geografia rural, mentre
que en revistes científiques destaca especialment el citat monogràfic sobre
caça núm. 58 de Agricultura y Sociedad de l'any 1991.
La major part d'aquests treballs s'han presentat a obres col·lectives i revistes
nacionals, mentre que només 4 pertanyen a l'àmbit internacional (1 aportació a
un simposi hispano - britànic i 3 aportacions a revistes rurals franceses). A
continuació i amb importància similar destaquen els llibres (10,57 % del total) i
els articles a revistes temàtiques (9,76 % del total). Finalment, es localitzen les
tesis (3,25 % del total). Concretament, de les 4 tesis doctorals, 3 són
monogràfiques sobre l'activitat cinegètica (González Pellejero, 1993; Martínez
Garrido, 2000 i Bajo, 2006) mentre que 1 (Mulero Mendigorri, 1993) presenta
un contingut més ampli i amb altres temàtiques sobre recreació rural.
6.6.5 Producció per autoria
Les 123 publicacions objecte d'estudi han estat elaborades per 54
investigadors/es diferents.
Autor

pub. Autor

López Ontiveros
Martínez Garrido
Mulero
Rengifo
Araque

28
25
14
10
9

pub. Autor

Pub.

Arroyo
Balsera
Campos
Cañadilla
Cantero

1
1
1
1
1

Naranjo
Obiol
Ocaña
Ortigosa
Osuna

1
1
1
1
1

Alvarado
Valle
Cecília
Fernández
García, F
Sánchez, J.D.
Bajo

8
8
6
5
4
3
2

Castro
Díaz
Doctor
García, E.L
Garcia, A
García, B
Garrido

1
1
1
1
1
1
1

Pérez
Rios
Rivera
Sánchez
Sánchez, M.A.
Sánchez, M.J.
Serrano

1
1
1
1
1
1
1

Barceló
Brunet
Crespo
Leco
Moya

2
2
2
2
2

Garzón
Gómez
González
Melchor
Moraleda

1
1
1
1
1

Silva
Torija
Urzainki
Utanda
Vargas

1
1
1
1
1

Sarmiento

2
Villafuerte
Taula 10: Nombre de publicacions per autor/a.
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Antonio López Ontiveros és el geògraf que ha participat en un major nombre de
publicacions amb 28 (22,76 % del total), seguit per Emilia Martínez Garrido
amb 25 (20,33 % del total) i Alfonso Mulero Mendigorri con 14 (11,38 % del
total). Rengifo Gallego ha participat en 10 publicacions (8,13 % del total),
Eduardo Araque en 9 publicacions (7,32 % del total), Eduardo Alvarado
Corrales i Bartolomé Valle Buenestado en 8 (6,50 % del total per a cada un),
Jesús Ángel Cecilia en 6 (4,88 % del total), Felipe Fernández en 5 (4,07 % del
total) Francisco R. García Verdugo en 4 (3,25 % del total) i José Domingo
Sánchez en 3 (2,44 % del total). Froilán Bajo, Pere Brunet, José Manuel
Crespo, Felipe Leco, Egidio Moya, María Eugenia Sarmiento i Antoni Barceló
han firmat 2 publicacions (1,63% del total per a cada autor/a), respectivament.
Els 34 investigadors/es restants han participat en 1 publicació (que en el seu
conjunto suposa un 28,69 % del total)
Analitzant la taula referent a aquest apartat, els/les autors/es que han participat
en més del 5 % de las referències bibliogràfiques estudiades pertanyen a les
Universitats de Córdova (López Ontiveros, Mulero Mendigorri y Valle
Buenestado), Autònoma de Madrid (Martínez Garrido), Extremadura (Alvarado
Corrales y Rengifo Gallego) o Jaén (Araque), y han basat els seus estudis
principalment en les comunitats d'Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura.
Aquests 7 autors/es han elaborat més del 70 % del total de les obres
estudiades.
Finalment, es presenta un darrer anàlisi referent al gènere dels autors/es que
subscriuen les publicacions estudiades. Es classifiquen els treballs segons si
han estat signades sols per un autor / varis autors, sols per una autora / vàries
autores o si hi intervenen persones d'ambós sexes.
Gènere

Nombre

Masculí

77

Femení

27

Mixt

19

Total
123
Taula 11: Nombre de publicacions segons gènere.

La major part de publicacions, 77 (un 62,60 % del total), sobre geografia i caça
són elaborades exclusivament per homes, 27 publicacions (21,95 % del total)
són elaborades únicament per dones i les restants 19 (un 15,44 % del total) són
mixtes. Certament destacable és el nombre de dones que han estudiat la caça
a España, atenent a què com a activitat és principalment una pràctica
masculina. De fet, segons la FACE (2013), les xifres de dones caçadores en els
països que han aportat dades varia entre el 12 % a Noruega (2013) i el 0,60 %
a Croàcia (2013). El percentatge de dones caçadores a França és del 2 %
(2006) i de <1 % a Itàlia (2013). España no apareix a aquesta llista de
referència.
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6.7. Nous espais cinegètics per explorar. Consideracions.
Les obres i títols analitzats prèviament demostren que la caça és objecte
d'estudi de la geografia a Espanya encara que cal aclarir que els estudis són
certament recents o que la importància d'aquests treballs és relativa, tant en
comparació amb altres disciplines com en relació a les temàtiques i/o línies
d'investigació existents dins de la mateixa geografia.
Per una banda, si s'analitzen les tesis registrades en el sistema de gestió de
tesis doctorals a nivell nacional TESEO que contenguin en el títol les paraules
caza, cazador, cinegético/a o venatorio/a, resulta que apareixen 67 tesis
relacionades directament amb la matèria. D'aquestes només 2 (2,98 % del
total) pertanyen a la geografia. Concretament són les tesis de Martínez Garrido
(2000) i de Bajo Cuadrado (2006). Cal dir que en la base de dades no apareix
la tesi de González Pellejero (1993) ni la de Mulero Mendigorri (1993), al no
aparèixer en aquesta darrera cap de les paraules clau en el títol.
Per altra part, si es fa una recerca en los títols de ponències o comunicacions
presentades en els 16 col·loquis de geografia rural celebrats entre 1980 i 2012,
es localitza 1 subponència i 16 comunicacions relacionades directament amb la
caça. Especial importància va tenir, como ja s'ha dit anteriorment, el VI
Coloquio de Geografía Rural celebrat el 1991 a la Universitat Autònoma de
Madrid amb la subponència Aprovechamiento y gestión de la caza en España
de Antonio López Ontiveros, nodrida amb 8 comunicaciones. Les demés
comunicacions sobre caça en los Coloquios de Geografía Rural fins a l'any
2012 es reparteixen de la següent manera:
-

2 comunicacions en el IV Coloquio de Nacional de Geografía Agraria (La
Laguna, 1987).

-

2 comunicacions en el VIII Coloquio de Geografía Rural (Jaca, 1996).

-

1 comunicació en el XI Coloquio de Geografía Rural (Santander, 2002).

-

1 comunicació en el XIII Coloquio de Geografía Rural (Baeza, 2006)

-

2 comunicacions en el XV Coloquio de Geografía Rural (Cáceres, 2010).

Considerant la dimensió social i territorial de l'activitat cinegètica a Espanya, el
seu estudi queda lluny de ser una temàtica geogràfica fecunda quant a
publicacions degut a la irregularitat temporal dels treballs i a la inexistència de
línies d'investigació clares i continuades.
En el seu conjunt, la caça a Espanya es posiciona com una temàtica amb
entitat secundària en geografia, ja que la investigació és relativament escassa
tenint en compte que mou més d'un milió de llicències anuals i que més de 4/5
parts del territori nacional són sotmeses a règim cinegètic.
Comparant dades, a ningú se li escapa la importància dels aspectes agraris o
dels espais forestals en geografia, encara que aquests presenten una menor
ocupació territorial i aglutinen un menor nombre d'afiliats que l'activitat
cinegètica. Segons l'Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura,
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Alimentación y Medio Ambiente 2012, durant el 2011, la superfície espanyola
dedicada a terres de conreu i a pastures és del 53,44 % del total i la superfície
forestal ascendeix al 37,48 % del total de la superfície geogràfica nacional. Així
mateix, en el I Trimestre de 2012, segons dades del Ministerio citat
anteriorment, el nombre total de actius en el sector primari
(agricultura,ramaderia, silvicultura i pesca) a Espanya és de 1.045.500.
No obstant l'anterior, la caça és present en el medi rural i actua com a poderós
esperó en la conservació d'hàbitats i espècies, i com a activitat recreativa
contribueix de manera important en les economies rurals.
De fet, en els països europeus amb alts índexs de pràctica venatòria,
acadèmicament existeixen estudis i línies d'investigació geogràfica al respecte.
A França es troben treballs elaborats entorn a eixos temàtics relacionats amb el
desenvolupament rural o la fauna caçable, entre d'altres. Alguns exemples són
la tesi doctoral Pratiques cynégétiques, transformations territoriales et
régulations sociales: vers la mise en place d'une gestion concertée des
populations de sangliers dans le Sud de la France (Raynal, 2004) o els artícles
Chasse et développement territorial. Vers un cadre d'analyse global? (Vollet,
2012) i Les enjeux géographiques d'une gestion durable de la faune sauvage
en France (Poinsot, 2008).
A Gran Bretanya es localitzen interessants dissertacions que analitzen el paper
de la caça i les seves repercussions econòmiques, socials i ambientals. En
aquest sentit cal destacar la tesi The Place of Hunting in Rural Ireland?
(Scallan, 2012), treballs como A socioeconomic assessment of hunting in the
Republic of Ireland (Scallan, 2013) i artícles com Researching rural conflicts:
hunting, local politics and actor-networks (Woods, 1998), Hunting: New Labour
success or New Labour failure?(Woods, 1997), Hunting ruralities: nature,
society and culture in 'hunt countries' of England and Wales (Milborne, 2003) o
The complexities of hunting in rural England and Wales (Milborne, 2003).
Retornant a Espanya, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural comprèn accions i mesures de desenvolupament
rural sostenible. Aquesta llei considera la importància de la caça i la gestió
sostenible de la fauna cinegètica en el desenvolupament dels Programas de
Desarrollo Rural Sostenible. De fet, el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio,
por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el
período 2010-2014 en aplicació de la mencionada llei al·ludeix a la caça com a
un recurs important en el medi rural i la inclou en els seus eixos estratègics i
mesures del programa. Concretament, la caça és inclosa a l'eix 1 sobre activitat
econòmica i ocupació i a l'eix 4 sobre medi ambient. En aquest sentit, la caça
actua com una eina de desenvolupament per a generar riquesa i ocupació
basant-se en la materialització del principi de complementarietat entre medi
rural i medi urbà i quant a la conservació de la naturalesa i la gestió dels
recursos naturals.
Davant d'aquesta perspectiva, la geografia disposa en la caça d'una oportunitat
d'estudiar un entorn fèrtil degut a la seva alta transversalitat amb altres
temàtiques sobretot del vessant rural, ja sigui des del punt de vista físic, humà
o la combinació d'ambdós. A més, la majoria de fonts primàries d'informació
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sobre l'activitat (registres de llicències de caça, expedients de vedats, plans
tècnics de caça, etc.) es troben poc estudiades. Igualment, en la majoria de
comunitats espanyoles, són relativament escassos els precedents sobre
catalogació d'elements patrimonials associats a la caça, la definició del perfil
social del caçador, l'estudi de l'associacionisme cinegètic, el coneixement de
les modalitats i espècies cinegètiques en conjunt o la definició de comarques
cinegètiques, entre altres assumptes de rellevància geogràfica.
En conclusió, són moltes les òptiques d'aproximació al coneixement científic de
la caça. La comunitat geogràfica disposa aquí d'un interessant camp per
desenvolupar les metodologies i aplicar eines d'anàlisi pròpies, més encara
quan a Espanya existeixen territoris descompensats quant al seu estudi. No
obstant això, davant aquest panorama obert i transversal cal tenir en compte
que existeix l'amenaça que parcel·les pròpies de la geografia de la caça puguin
ser estudiades des d'altres disciplines.

89

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

90

2015

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

7. BIBLIOGRAFIA CINEGÈTICA MALLORQUINA: UNA
VISIÓ DES DE LA GEOGRAFIA
7.1. Metodologia
S‘ha elaborat un fitxer bibliogràfic a partir de la recopilació de llibres, articles,
apartats de llibres, presentacions i comunicacions a congressos i jornades,
sempre i quan disposin d‘interès des del punt de vista geogràfic. En total s‘han
tractat 274 títols o referències que apareixen classificats a l'annex II segons
criteris temàtics seguint, en part, els apartats definits per la geògrafa Mª
Eugenia Sarmiento i el geògraf Antonio López Ontiveros als articles Bibliografía
cinegética española (1991) i La investigación sobre la actividad cinegética en
España: Estado de la cuestión (1992), respectivament. Els temes definits són
els següents:
 Aspectes històrics de la caça: conté títols, notes i cites de la caça
d‘èpoques passades. Són referències a la caça a Mallorca, entre la
Conquesta (1229) i 1850. Cal dir però que són obres que s‘han publicat
durant en el segle XX o XXI.
 Associacionisme: fa esment a les societats de caçadors i a les seves
activitats i característiques.
 Espècies cinegètiques i protegides: fa referència a les espècies de caça
menor i major de l‘illa, i les espècies protegides però que tenen un
interès en la caça. I també als animals auxiliars en la caça.
 Geografia de la caça: fa esment als espais de caça de Mallorca. Inclou
també aspectes relacionats amb la toponímia.
 Legislació: fa referència als aspectes legislatius i normatius de la caça.
 Literatura, relats i vivències de caça: són narracions sobre jornades,
viatges i experiències de caça.
 Modalitats i tècniques de caça: es recullen títols sobre mètodes de
captura. També s‘inclou en aquest apartat el patrimoni de pedra en sec
associat a la caça.
 Ordenació, gestió i formació de la caça: recull continguts relacionats
amb la planificació, ordenació, maneig i gestió de l‘activitat cinegètica.
Inclou els oficis vinculats a la caça.
 Repercussions de l‘activitat cinegètica: inclou les implicacions
econòmiques, socials i ecològiques de la caça.
 Revistes: inclou les publicacions d‘aparició periòdica en matèria de caça.
 Altres: són altres referències bibliogràfiques consultades a l‘article, no
exclusivament de Mallorca. No es tenen en compte a l‘hora de fer la
classificació que s‘exposa a continuació.
Inicialment es realitza un breu recorregut a través de fonts escrites que tracten
la caça des del punt de vista històric, per posteriorment, passar a relatar
publicacions més contemporànies estructurades segons si l'autor/a o
autors/autores són persones formades en geografia o, si en canvi, pertanyen a
altres disciplines. Sistemàticament es presenten els autors / es, s'esmenten els
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títols complets dels treballs i la tipologia i, atenent a l'interès geogràfic de la
publicació, es cita part del contingut.
Rere aquesta relatoria, de cada obra citada a l'Annex 2, s'analitza el següent:
 Any de publicació de l‘obra. En els casos de col·leccions o amb més
d‘un any d‘edició, sempre es té en compte l‘any més antic.
 Contingut temàtic del conjunt de bibliografia, atenent als 11 apartats
definits anteriorment.
 Autoria. Si l‘autor o autors són geògrafs (G), si pertanyen a altres
disciplines (AD) o si és una obra o article en la qual hi han participat
geògrafs i no geògrafs (M; de multidisciplinari).
 Tipus de referència. Si es tracta d‘un llibre complet (LL) o si és només un
capítol o referència dins un treball major (R).
 Àmbit territorial majoritari de referència del contingut temàtic de la
publicació. S‘han classificat les obres segons comarques geogràfiques
de Mallorca ( ST – Serra de Tramuntana - ; R – Raiguer-; Pla – Pla-;
Palma - Palma; Llevant – Lle- i Migjorn – Mig), Mallorca en general (Ma),
Illes Balears (IB) o altres (A).
A l'Annex 2, apareix classificada cada obra en apartat temàtics, amb l‘any de
publicació i els codis d‘autoria (G / AD / M), tipologia (LL / R) i l‘àmbit territorial
de referència (ST, R, Pla, Palma, Lle, Mig, Ma, IB o A). Vegem-ne un exemple:
Geografia de la caça
 Calviño, C. 2004. S‘Estanyol i el seu entorn. In: AAVV. Pregons de les
festes socials del Club Nàutic de s‟Estanyol de Migjorn. Ajuntament de
Llucmajor. Llucmajor. 31- 48. G; R; Mig
S‟Estanyol i el seu entorn de Celso Calviño està inclòs en l‘apartat de geografia
de la caça, va ser publicat el 2004, l‘autor és geògraf (G), el pregó conté
referències a la caça (R) i es refereix al Migjorn de Mallorca (Mig).

7.2. Breu recorregut històric
L‘arribada dels humans a Mallorca fa més de 4.000 anys suposa un canvi
radical en l‘equilibri ecològic insular. Aquí és quan hem de començar a parlar
de caça. L‘únic mamífer terrestre que podia satisfer les necessitats bàsiques de
subsistència dels primers pobladors era Myotragus balearicus. Els primers
grups humans varen aprofitar aquest animal per a la subsistència, ja que era
una espècie abundant i fàcil de capturar. Conseqüentment, això fa que les
estratègies i l‘instrumental de caça desenvolupat al continent al llarg de milers
d‘anys fossin innecessaris. Probablement aquesta és la clau per explicar
l‘escassesa d‘instruments lítics de caça a l‘illa. De la mateixa manera, també es
tenen poques referències de material de fusta utilitzat per a la pràctica
cinegètica. Aquests arguments també ens indueixen a pensar que l‘actual
modalitat de caça de cabres amb cans i llaç pot tenir l'origen en el temps dels
primers pobladors i del Myotragus balearicus.
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En aquest sentit, són interessants fonts d‘informació sobre la caça prehistòrica
a les Illes les publicacions Cazadores y pastores en la Mallorca prehistórica
(Guerrero,1997), La cultura talayótica en Mallorca (Rosselló, 1973) o Dia D,
Hora H: El començament de la transformació ecològica antròpica dels sistemes
naturals de les Balears (Alcover, 2010).
Pel que fa a la geografia, les referències cinegètiques més antigues
localitzades sobre la aspectes de caça a les Balears, provenen d‘ autors
clàssics com Estrabó (64 aC – post 24 dC) (Estrabón, 1991, 1992) o Plini (24
dC —24 d'agost de 79) (Moure, 2003).
És ja a l‘Edat Mitjana quan tornam a localitzar abundant informació sobre
l‘activitat cinegètica a Mallorca. L‘expansió mediterrània de la corona d‘Aragó,
que incorporà, entre els anys 1229 i 1235, les Illes Balears dintre dels seus
dominis suposa una fita clau per a l‘obtenció de dades sobre la caça. El març
del 1230 Jaume I va concedir als pobladors de l‘illa de Mallorca, entre d'altres
llibertats, la de poder caçar lliurement. No obstant això, les notícies de què es
disposa per al segle XIII són poc aclaridores i haurem d‘esperar fins al següent
perquè siguin més explícites (Sastre, 1988).
Els monarques mallorquins varen ser un grans aficionats a la caça, a imitació
de la monarquia francesa. D‘això, se‘n deriva un gran afició per la caça amb
ocells de falconeria i amb la introducció a indrets concrets d‘animals de caça,
sobretot de caça major. D‘aquesta manera, entre el 1300 i el 1313 la Corona va
adquirir terrenys a Bunyola i a Artà per formar vedats de caça. Així mateix, el
rei Jaume II va potenciar la creació d‘una altra devesa al voltant del castell de
Bellver. A Bunyola, la Corona va adquirir el puig des Teix i altres terrenys
pròxims, per fer un vedat.
La importància de la caça a la Mallorca medieval ha estat tractada
principalment des de l‘òptica històrica que ha donat com a resultat valuoses
aportacions com La caza en la Mallorca medieval (Cateura, 1981) o La caza en
el reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XIV (1300-1343) (Sastre,
1988). Particularment destacables són les ressenyes i publicacions sobre la
caça amb aus de cetreria, entre les quals cal esmentar el llibre La falconeria a
les Balears s. XIII-XV (Bover i Rosselló, 2003), la publicació Los halcones de
Mallorca en el siglo XIV (Pons, 1956) o les ressenyes d‘Eusebi Pasqual al
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana a finals del segle XIX. També cal
destacar tot un conjunt d‘articles sobre caça i espècies cinegètiques a la revista
Lluch publicats sobretot a finals de la dècada de 1920.
Entre els segles XIV, XV, XVI, XVII i XVIII l‘activitat cinegètica a Mallorca és molt
intensa. Sovint s‘han de fer crides públiques per regular la caça establint
prohibicions, èpoques i períodes inhàbils. Pel que fa a la caça menor, es cacen
sobretot perdius, conills i llebres amb falcons, cans, filats i moltes altres
modalitats tradicionals. Entre els segles XIV i XVII s‘ha pogut documentar a
Mallorca la presència d‘espècies de caça major com ara el cérvol, la daina, el
porc senglar i la gasela.
Les publicacions citades anteriorment juntament amb les històries locals dels
municipis de Mallorca aporten valuosa informació de caire cinegètic.
Territorialment cal destacar, sense menysprear altres indrets, les abundants i
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detallades dades sobre caça que apareixen en les històries locals dels termes
mallorquins de Llucmajor (Font, 1973, 1986), Santanyí (Danús, 1990), Felanitx
(Xamena, 1975, 2000; Xamena i Rosselló, 1976) i Manacor (Rosselló, 1978,
1979; Rosselló i Vaquer, 1991).
Ja en el segle XIX, l‘arxiduc Lluís Salvador d‘Àustria (1847-1915), escriu una de
les publicacions més importants sobre les illes Balears Die Balearen in Wort
und Bild geschildert (Les Balears descrites per la paraula i la imatge 1869 –
1891). L‘obra ofereix extensa informació sobre les espècies caçables, els
períodes hàbils, les modalitats de caça i els animals auxiliars, així com
nombroses dades de caràcter geogràfic complementades amb xifres
econòmiques del valor de les peces capturades, costums, aspectes
gastronòmics, anècdotes i particularitats. Un tret que cal destacar del treball de
l‘Arxiduc és la presència de dibuixos i gravats que complementen les
descripcions.
En el segle XX, és a partir de la segona meitat quan apareixen amb major
freqüència les publicacions disponibles sobre caça a l'illa. Es tracten en els
següents apartats.

7.3. Caça i geògrafs en la bibliografia cinegètica mallorquina
Quan a publicacions o referències sobre la caça elaborades des de la disciplina
geogràfica, cal iniciar el camí per la tesi de Vicens Maria Rosselló Verger
Mallorca el Sur y Sureste (Rosselló Verger, 1964). Rosselló descriu les
espècies de mamífers i aus que són objecte de persecució i els indrets de caça
més idonis, així com les modalitats associades, tot inserint interessants notes
històriques i legislatives.
La tesi doctoral de Pere Antoni Salvà Tomàs Aproximación al conocimiento de
la transformación del espacio rural en la Sierra de Tramuntana de la isla de
Mallorca (Salvà, 1978) compta amb un apartat sobre la caça. Concretament fa
referència als vedats de caça com a fenomen rendible per a la serra de
Tramuntana. Salvà esmenta que la caça s‘ha convertit en una activitat d‘oci per
a persones que en general pertanyen a la societat urbana i exposa els
principals trets que fan que la serra de Tramuntana sigui una comarca amb un
important nombre de vedats de caça. L‘autor fa referència a les principals
espècies cinegètiques i modalitats de caça practicades i a partir de dades
obtingudes de l‘Institut de Conservació de la Naturalesa (ICONA) analitza la
distribució i característiques dels vedats localitzats a la Serra. A l‘any 1976, els
19 municipis de la serra de Tramuntana (Andratx, Calvià, Estellencs,
Puigpunyent, Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles, Valldemossa, Fornalutx,
Sóller, Alaró, Consell, Campanet, Mancor, Selva, Escorca, Alcúdia i Pollença),
sumaven un total de 218 vedats de caça, amb una superfície total de 59.969
Ha, la qual cosa ofereix una mitjana de 275 ha per vedat. Aquestes xifres
suposaven que un 56,98 % de la superfície municipal total estava vedada.
Salvà (1988) també fa algunes referències a la caça a l‘article Sa Marina:
formes històriques d‟explotació de l‟espai agrari en el qual fa palès el canvi
d‘usos produïts en aquesta àrea del migjorn de Mallorca i també el canvi
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d‘orientació socioeconòmica. Entre d‘altres aspectes l‘espai agrari s‘ha convertit
en espai recreatiu, on la caça hi juga un paper destacat.
La publicació Trabajos de Geografía número 35 Miscelanea 1978 – 1979 del
Departament de Geografia de la Universitat de Palma de Mallorca ofereix una
de les principals publicacions existents en matèria d‘anàlisi geogràfica de
l‘activitat cinegètica, elaborada per Pere Joan Brunet Estarelles i titulada
Aspectes geogràfics i socials de la caça i dels vedats a Mallorca (Brunet, 1988).
L‘article s‘inicia amb unes consideracions generals sobre l‘activitat, en les quals
fa un repàs de l‘evolució de la caça que desembocarà en un anàlisi de la
superfície vedada i de les llicències de caça de Mallorca. En el cas de Balears,
es passa de 796 vedats i 171.183 ha vedades el 1973 a 1.098 vedats i 271.378
ha vedades el 1978. A nivell general, els municipis amb major superfície
vedada són els de muntanya (serra de Tramuntana i serres de Llevant, en els
seus extrems oriental i occidental), la qual cosa s‘explica per raons d‘estructura
de la propietat. Brunet tracta també els agents involucrats en els acotaments de
terres i aborda el fenomen de les societats de caçadors. L‘article finalitza amb
un apartat sobre ecologia i caça, en la qual es posen de manifest alguns
conflictes entre caçadors i ecologistes. En la mateixa línia, però de forma més
breu l‘autor també disposa de l‘article La Caza en las Baleares (1985) a la
revista El Campo.
Brunet també tracta la temàtica cinegètica en altres publicacions de les quals
cal destacar el llibre La Comuna de Bunyola, biografia d‟un bosc (1991) que
compta amb un apartat sobre l‘evolució de la caça i les diferents modalitats
practicades, especialment la modalitat de caça del tord a coll.
Altrament, l‘article dels geògrafs Antoni Ordinas Garau i Jaume Binimelis
Sebastián La Comuna de Caimari. Usos i aprofitaments d‟un espai forestal
(Ordinas i Binimelis, 2007) fa esment a la caça com a important aprofitament,
antic i actual, de sa Comuna. Els autors repassen les principals modalitats i
peces de caça. Destaca la caça del tord a coll, i els antics sistemes
d‘arrendaments de la caça a la Comuna abans que fos gestionada per la
societat de caçadors de Selva.
L‘apartat toponímic de la caça, sobretot la modalitat tradicional de la caça del
tord a coll, ha despertat l‘interès dels geògrafs. A més dels treballs citats
anteriorment (Brunet, 1991; Ordinas i Binimelis, 2007) cal tenir en compte els
articles d‘Onofre Rullan Salamanca Els noms de colls de tords d‟Esporles, Vall
de Superna i Banyalbufar oriental (Rullan, 1986) i de Joan Rosselló Geli Colls,
caceres i pesqueres a Sóller (Rosselló, 2007). Ambdues publicacions fan
especial referència a la toponímia associada als colls de tords. Malgrat no sigui
de forma exclusiva, altres articles com per exemple el de Miquel Salamanca
Salamanca titulat Els noms dels passos a la Serra de Tramuntana (Salamanca,
2008) ofereixen indirectament interessant informació sobre antigues modalitats
o formes de caça. Per la seva banda, el llibre Geografia i Toponímia a les Illes
Balears. La terminologia geogràfica en el noms de lloc (Ordinas, 2001) disposa
d‘un apartat sobre toponímia lligada a l‘activitat cinegètica, ja que gairebé totes
les modalitats de caça compten amb una rica terminologia. Cal dir però que en
el llibre només es reprodueixen els termes que presenten referències espacials,
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dins els quals fa especial esment a la modalitat de caça del tord a coll atenent
que a Mallorca té prou ressò toponímic.
En el camp etnològic i tradicional, la caça ha estat tractada en diferents
ocasions. Cal destacar l‘article dels geògrafs Antoni Ordinas Garau i Gabriel
Ordinas Marcé juntament amb el biòleg Antoni Reynés Trias La caça tradicional
a Mallorca: lloses i llosers (Ordinas, Ordinas i Reynés, 1994-95). L‘article es
centra en una modalitat de caça tradicional emprada a Mallorca, les lloses, que
es va prohibir a principi dels anys setanta del segle XX. Territorialment es centra
en la serra de Tramuntana on pràcticament a tots els pobles hi havia persones
dedicades exclusivament a mantenir els paranys durant la temporada de caça.
Els mateixos autors citats anteriorment també han publicat els articles La caça
de la salvatgina a Mallorca (Ordinas et al., 1994), que tracta aspectes
relacionats amb la captura de marts, genetes, mostels i moixos salvatges, i Les
lloses, un sistema de caça tradicional a Mallorca (Ordinas et al.,1995).
Seguint en el terreny etnològic, cal fer referència al llibre dels geògrafs Isabel
Ferrer García, Miquel Grimalt Gelabert i Raquel Rodríguez Gomila juntament
amb Antoni Reynés Trias i Guillem Alomar Canyelles La Pedra en Sec.
Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies (Alomar,
Ferrer, Grimalt, Reynés i Rodríguez, 2002) que descriuen elements de pedra
en sec associats a l‘activitat cinegètica com ara els colls de tords, entre d‘altres.
La publicació Societat de Caçadors de s‟Horta, 25 anys (Barceló i Seguí, ed,
2006) compta amb un article del geògraf Miquel Grimalt Gelabert sobre Pedra
en sec i paisatge a s‟Horta el qual fa referència als clapers i altres
infraestructures tradicionals de pedra bastides sense argamassa ni ciment. La
publicació del geògraf Celso Calviño Andreu i Joan Clar Montserrat Les
barraques de Llucmajor, una arquitectura popular (Calviño i Clar, 1999) descriu
les barraques de garriguer i altres estructures de pedra en sec que
contribueixen a la gestió cinegètica. Finalment, cal mencionar l‘article de Josep
Antoni Aguiló Ribas, Bartomeu Seguí Campaner, Mateu Castelló Mas, Antoni
Barceló Adrover, Angel García Amengual i Javier Vidal Fueris Caça i pedra en
sec a Mallorca (Aguiló et al., 2009) presentat en el marc de la V Trobada
d‟estudi per a la preservació del patrimoni de pedra en sec als Països Catalans,
en el qual es tracten les construccions de pedra en sec habilitades
específicament per a la caça i per a la gestió cinegètica.
Les publicacions específiques sobre finques del Consell de Mallorca
elaborades pels geògrafs Antoni Ordinas Garau i Gabriel Ordinas Marcé
juntament amb el biòleg Antoni Reynés Trias Es Tossals Verds, nom per nom
(Ordinas et al., 1995) i Son Amer, nom per nom (Ordinas et al., 2005) compten
també amb breus apartats sobre antics aprofitaments cinegètics, com la caça
del tord a coll, dins aquestes finques públiques.
Així mateix, cal dir que existeixen altres publicacions sobre espais de titularitat
pública elaborades o en les que hi han participat geògrafs que també tracten,
en major o menor mesura, la caça. Per exemple, l‘apartat d‘aprofitament dels
recursos elaborat per Guillem Alomar Canyelles, Gabriel Ordinas Marcé, Miquel
Pons Navarrete i Antoni Reynés Trias del llibre Sa Dragonera (Alomar et al.,
1996) fa referència a les diferents peces de caça que històricament es
capturaven a l‘illa.
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La publicació del geògraf Francesc Antich Adrover i Josep M. Salom Sancho
De terres de marina a la parròquia de s‟Horta (Antich i Salom, 2003) conté un
apartat de caça en el qual apareixen notes històriques de caça entre els segles
XIII i XVII.
Per la seva banda, el geògraf Celso Calviño Andreu ha considerat la caça en
les seves publicacions. Per exemple, en el pregó de festes de l‘any 2003 del
Club Nàutic de s‘Estanyol de Migjorn titulat S‟Estanyol i el seu entorn (Calviño,
2003) parla de caça dins l‘apartat faunístic. Altrament, a la publicació Sa Torre,
possessió de sa marina de Llucmajor (Calviño, 2010) a l‘apartat sobre fauna
terrestre esmenta trets antics i presents sobre l‘activitat cinegètica: espècies
caçables, modalitats de caça, referències històriques i curiositats. En aquest
mateix llibre, Calviño i Clar, a l‘apartat sobre obres de pedra en sec fan
referència als clapers i altres infrastructures amb usos cinegètics. Igualment en
l‘apartat sobre toponímia, de Celso Calviño, Joan Clar i Franc Jaume hi ha
noms que rememoren essències cinegètiques.
El llibre del geògraf Antoni Miquel Lucas Vidal Les activitats agràries,
pesqueres i forestals a les Illes Balears (Lucas, 2002) disposa d‘un subapartat
sobre la caça inserit dins l‘apartat del sector forestal. Lucas ofereix informació,
per illes, dels preus dels arrendaments dels vedats, del nombre de vedats i de
les principals modalitats de caça que es practiquen, entre d‘altres aspectes.
El 2009 es publica el llibre La Caça a Mallorca; Història, societat, economia,
territori i medi ambient del caçador i geògraf Antoni Barceló Adrover que
compta amb nombrosa informació de caràcter geogràfic. El treball analitza,
entre d‘altres qüestions, la distribució territorial i les característiques del
terrenys de caça a Mallorca, la distribució de les llicències de caça, les
societats de caçadors i, per acabar, planteja el futur de l‘activitat cinegètica a
Mallorca. A més d‘aquest treball, Barceló ha publicat els articles Activitat
cinegètica i desenvolupament rural (Barceló, 2002), Medi físic i paisatge del
vedat de la Societat de Caçadors de s‟Horta (Barceló, 2006) i Abans de la
Societat de Caçadors de s‟Horta (Barceló, 2006). Conjuntament amb el biòleg
Bartomeu Seguí Campaner, ha coordinat el llibre Societat de Caçadors de
s‟Horta, 25 anys (Barceló i Seguí, 2006) nutrit també amb aportacions de
Francesc Antich, Miquel Grimalt, Pep Estelrich, Mateu Castelló, Miquel Alou,
Miquel Roig, Baltasar Amengual, Javier Sagrera i Baltasar Pons. Entre d‘altres,
Barceló i Seguí, són autors dels articles Aspectes socioeconòmics i territorials
en les associacions d‟àmbit cinegètic: El cas de la Societat de Caçadors de
s‟Horta I, II, III i IV (Barceló i Seguí, 2003-2004), Zorzal, el atractivo de un ave
olvidada (Seguí i Barceló, 2003), Cabra Mallorquina. Su conservación a través
de la caza (Seguí et al., 2003), en col·laboració amb Miquel Oliver Servera, y
Cazas recuperadas de la extinción (Seguí i Barceló, 2004).
Barceló, juntament amb altres autors de diverses disciplines, ha participat en
els llibres Els depredadors de Mallorca (Seguí et al., 2001), Manual per a la
preparació de l‟examen d‟armes de caça i tir (Seguí et al., 2003) i Cuina de
Caça, receptes d‟avui ( Fons aut. i Barceló ed, 2007). També ha estat coautor
dels articles Estudi alimentari del mart (Martes martes L.) a Andratx (Mallorca,
Illes Balears) (Ortega, et al., 2002) i Gestió Ambiental i cinegètica de
Formentor. Un nou concepte de turisme de caça i natura a Mallorca (Barceló et
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al., 2009). Així mateix, Barceló ha presentat les comunicacions Aspectes
socioeconòmics i territorials de la Societat de Caçadors de s‟Horta (Barceló,
2002) i La caça i les estratègies de desenvolupament rural i de conservació
ambiental (Barceló et al., 2004), aquesta darrera juntament amb Bartomeu
Seguí Campaner, Antoni Mas Mir, Mateu Castelló Mas i Miquel Oliver Servera.
Quan a presència de temes cinegètics en revistes locals, entre d‘altres, cal
esmentar els articles del geògraf Celso Calviño juntament amb Joan Clar i
Franc Jaume D‘Ofici...garriguer (I i II) a Llucmajor de pinte en ample (Calviño et
al., 1995).
El 2012, el geògraf Iván Murray defensa la tesi Geografies del capitalisme
balear: poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica d'una
superpotència turística dirigida per Macià Blázquez Salom, la qual disposa d‘un
apartat titulat Fluxos domèstics directes de materials biòtics animals de la caça
inclòs alhora en el capítol 12, Metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica
del capitalisme balear a principis del segle XXI.
Pel que fa a la premsa, a finals de la dècada dels noranta, aparegué al Diario
de Mallorca una secció de caça de l'Associació en defensa de la caça Es
Claper en la qual hi col·laboraren diversos geògrafs com Antoni Noguera,
Antoni Ginard o Antoni Barceló tractant temes de conservació, territori,
associacionisme o els valors culturals de la caça. El geògraf Antoni Noguera
fou el president de l'associació Es Claper i a principi del 2000 dissenyà la idea
d‘una tesi sobre el vessant agrari de la caça a Mallorca. Noguera participà en
nombroses ponències i cursos organitzats per l‘Oficina de la Caça del Consell
de Mallorca tractant especialment el paper de la caça en el segle XXI
(perspectiva històrica de la caça i els aspectes ètics, culturals i ecològics
associats) tot lligant-ho amb un rerefons conceptual encaminat a fomentar la
conservació del territori.

7.4. Altres publicacions sobre caça
Si ens centram en publicacions contemporànies sobre caça elaborades per no
geògrafs però amb contingut geogràfic, cal iniciar el recorregut fent referència a
les nombroses aportacions del biòleg i naturalista Joan Mayol Serra. L‘article La
caça dels tords (Gen. Turdus) a les Balears: anàlisi de les captures d‟aus
anellades fins a 1975 (Mayol, 1978) publicat al número 35 de Treballs de
Geografia fa referència a les diferents modalitats de caça dels tords i aportà
valuosa informació, a partir de recuperacions, dels moviments migratoris dels
túrdids caçables i de com els afecta la pressió cinegètica. Els tords, aucells
d‟hivern (Mayol i Aguiló, 2002) és un altre treball de Joan Mayol en
col·laboració amb Cosme Aguiló Adrover sobre la biologia dels tords, les
migracions i les modalitats de caça. Seguint amb la caça dels tords, en el núm.
574 de la revista Caza y Pesca hi trobam l‘article Zorzales en las islas ¿redes o
comercio? (Mayol, 1990).
Un altre interessant article de Joan Mayol juntament amb R. Aguilar és Evolució
i distribució recent del nombre de caçadors a les Balears (Aguilar i Mayol,
1988), publicat al número 40 de Treballs de Geografia. El treball, de pura
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essència geogràfica, analitza l‘evolució de les llicències de caça a les Illes
Balears des de 1933 fins a 1982.
Altres aportacions de Joan Mayol que tracten sobre caça les trobam a «La
Naturaleza Balear» inclosa en el llibre Cien años de Historia de Baleares
(Mayol, 1982), «Els valors ecològics de la marina» a Sa Marina, una realitat per
conèixer (Mayol, 1988), «La caça» a La Serra de Tramuntana, natura i cultura
(Mayol, 1998). També es localitzen algunes referències en els llibres Els
aucells de les Balears (Mayol, 1978, 2003), Les Terres de Baliar (Mayol i
Varela, 1998) i Què punyetes és la biodiversitat? (Mayol, 2008), entre d‘altres.
Des de l‘Administració, també ha participat en estudis i documents tècnics de
gestió de la caça i d‘espècies cinegètiques com és el cas de la publicació La
guàtlera, biologia i situació a les Illes Balears (Mayol, Valls, Alorda i Muntaner,
2004).
Un altre biòleg, a més de caçador, Bartomeu Seguí Campaner, s‘especialitza
acadèmicament en zoologia i es doctora amb la tesi Successió estratigràfica
d‟aus en els rebliments càrstics de les Gimnèsies. Els ocells fòssils de Mallorca
i de Menorca (Seguí, 1999).
En matèria de publicacions, Seguí ha realitzat nombroses aportacions a la
bibliografia cinegètica insular, entre les que cal destacar el llibre Guia de la
caça a les Illes Balears. Gestió cinegètica i formació del caçador (Seguí, 2000)
que és un complet treball sobre conceptes biològics i tècniques de gestió
poblacional, espècies cinegètiques, plans tècnics i gestió de finques de caça
menor, armes de foc, caça major i marc legal entorn a la caça.
Seguí juntament amb altres investigadors ha realitzat complexos estudis sobre
els tords i la seva caça a les Balears. Les publicacions són Seguimiento
poblacional de los zorzales hivernantes en Baleares (Seguí i Santandreu, 1998)
i Estudi dels tords (Turdus philomelos L.) hivernants a les Balears a partir de
taules de caça (Santandreu, Seguí, Palmer i Pons, 2002).
Seguí també ha treballat intensament en la recuperació de la cabra salvatge
mallorquina i en el foment de la caça major d‘aquesta espècie avui reconeguda
pel Safari Club International. Alguns articles en aquesta línia són Aspectos
arqueológicos, morfológicos y genéticos de la cabra mallorquina (Seguí,
Payeras i Ramis 2002), La cabra mallorquina: origen, morfologia, genètica i
primeres notes ecològiques. Implicacions per a la seva consideració normativa,
gestió, conservació i aprofitament (Seguí, Payeras, Martínez i Delgado, 2004) i
La cabra salvaje mallorquina: origen, genética, morfología, notas ecológicas e
implicaciones taxonómicas (Seguí, Payeras, Ramis, Martínez, Delgado i
Quiroz 2005). També en la línia de recuperació de la cabra salvatge
mallorquina, juntament amb altres autors ha presentat les comunicacions
Aspectos arqueológicos de la cabra mallorquina. Origen, estado poblacional y
estrategia de futuro (Falconer, Payeras, Ramis i Seguí 2002), Definición del
patrón morfológico de la cabra de raza mallorquina (Falconer, Payeras i
Seguí, 2002) i Caracterización genética de la cabra mallorquina con
microsatélites (Martínez, Seguí, Quiroz i Payeras, 2005).
Les revistes especialitzades de l‘àmbit nacional també s‘han fet ressò de les
tasques desenvolupades per recuperar la cabra salvatge mallorquina i de les
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modalitats associades a la consecució de trofeu. Un dels autors més prolífics
ha estat Adolfo Sanz Rueda, de formació tècnic forestal i director de diverses
revistes cinegètiques d'àmbit nacional. D'entre els articles que s'han escrit
sobre la cabra cal esmentar, El boc, delícia mallorquina (Mingo, 1995), El
espíritu de Bernadí... de Bernadí de Muntanya (Sanz, 1995), Boc (Sanz, 1999
a), La cabra balear, perla de la Tramuntana, Recechar al borde del acantilado
(Sanz, 1999 b), Cabra salvaje balear, Misterio resuelto (de Andrés, 2000),
Rececho a una cabra balear (Ostos, 2000), Rececho en Mallorca. Gris ausente
(Sanz i Martín, 2001), Cabra mallorquina. La isla del tesoro (I), (Sanz, 2002 a),
Cabra mallorquina. La isla del tesoro (II), (Sanz, 2002 b), Recechos en la
Tramuntana (Suárez, 2006), Boc de récord (Sanz, 2008), Boc de récord (Sanz,
2008), El Boc Balear. Pureza Mediterránea (Estalella, 2008) Boc balear,
autóctono y endémico. Primeros viajes (I), (Sanz, 2013 a), Boc balear,
autóctono y endémico. El comienzo de la época moderna (II), (Sanz, 2013 b),
Boc balear, autóctono y endémico. Consideraciones finales (y III), (Sanz,
2013c).
En matèria de turisme cinegètic, Bartomeu Seguí a títol particular o en
col·laboració amb el biòleg Josep Santandreu i amb l‘expert caçador Cristòfol
Moranta ha publicat articles sobre viatges de caça.
En referència a l‘ornitologia són dignes de menció les obres del sacerdot,
historiador i naturalista Josep Rullan i Mir (1829-1912) que publica, entre
d'altres, Los pájaros y el agricultor (Rullan, 1894) i Ensayos de agricultura y
prehistoria (1900). L'autor critica els excessos de la caça i també dedica
apartats a classificar i descriure ocells.
En termes d'ornitologia i de caça científica, cal recordar la tesi doctoral d'Adolf
Von Jordans (1892-1974) Die Vogelfauna Mallorcas mit Berücksichtigung
Menorcas und der Pityusen: ein Beitrag zur Zoogeographie des
Mediterrangebietes (Jordans, 1914). L'objectiu del seu treball era analitzar la
variabilitat geogràfica de les aus i les Balears van ser un dels principals
escenaris d'estudi. Jordans, qui va disposar del recolzament de l'Arxiduc Lluís
Salvador, va capturar i estudiar centenars d'aus i va descriure nombroses
subespècies. Jordans també publica altres interessants articles sobre
ornitologia que fan referència a Mallorca i a les Balears (Jordans, 1924a, 1924b
i 1928).
Una altra font de valuosa informació sobre aus cinegètiques i protegides són
els Atles dels aucells nidificants a Mallorca i a Cabrera (1997, 2010) que edita
el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB-Mallorca). L'Atles
dels aucells nidificants a Mallorca i a Cabrera publicat el 2010 és una
continuació de l'atles publicat el 1997. Aquests atles constitueixen valuosos
estudis biogeogràfics que mostren les àrees de nidificació de les diverses
espècies d'aus. L'atles del 2010 recull més de 15.000 observacions de
comportaments reproductius de 115 espècies diferents. Així mateix mostra que
aproximadament un terç de les 352 espècies observades fins ara a Mallorca
són reproductores.
Finalment i pel que fa a aus, cal esmentar el treball de Josep M. Vidal i Guillem
X. Pons, pendent de publicar, i que conté valuosa literatura sobre aucells entre
finals del segle XIX i principis del segle XX. Aquesta recopilació d'autors i de
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les seves principals obres sobre ornitologia es troba inclòs en el capítol de
zoologia del V volum d'Història de la Ciència (Govern Balear).
Pel que fa a la cabra mallorquina, Juan Antonio Vives Vallés elabora un treball
de fi de màster titulat Introducción al estudio ecológico de la cabra doméstica
asilvestrada (Capra hircus) y la cabra salvaje mallorquina (Capra aegagrus) en
la Serra de Tramuntana (Mallorca), (Vives, 2010) en el qual fa un anàlisi del
coneixement científic sobre la cabra a Mallorca i estudia la interacció de la
cabra amb la vegetació.
Quant a turisme de caça, cal fer referència al treball de Francesc Cardell Seguí
Turisme cinegètic com a dinamitzador de l‟economia rural mallorquina (2006)
en el qual estudia l‘estructura de l‘oferta cinegètica a Mallorca, analitza la
demanda i elabora un diagnòstic sobre el potencial del turisme cinegètic a l'illa.
El llibre de Carlos Otero Patrimonio natural y propiedad rural en España (Otero,
2000) inclou l‘apartat Presencia y extinción del francolín en la Península Ibérica
e Islas Baleares de Joan Maluquer i Federicó Travé. Els autors expliquen la
iniciativa mitjançant la qual es pretén introduir el francolí (Francolinus
francolinus), espècie que va existir fins a finals del s.XIX a les Illes Balears i que
està extingida a les Illes Balears i a la península Ibèrica.
En el terreny històric, sociològic i patrimonial, la caça també hi és present. Joan
Socies Fiol i la Societat de Caçadors de Montuïri elaboren el llibre Sa Societat.
Història de la Societat de Caçadors i de la Fira i mostra de sa Perdiu (Socies i
Societat de Caçadors de Montuïri, 2004) que repassa la història i evolució de la
Societat de Caçadors de Montuïri fundada a finals de la dècada de 1970 i dels
orígens de la Fira i mostra de sa Perdiu.
També en referència a les societats de caçadors, en motiu de les Jornades
d‘Estudis Locals de Lloret de Vistalegre (12 de desembre de 2009), Arnau
Mateu Gelabert elabora la comunicació Associacionisme i medi ambient. 28
anys de la Societat de Caçadors sa Conillera (Mateu, 2009) que repassa la
història de la societat de caçadors de Lloret.
En termes patrimonials, cal parlar de construccions de pedra en sec vinculades
a la caça. Miquela Sacarés Taberner a l‘article Las construcciones de falsa
cúpula de Llumajor (Sacarés, 2001) esmenta i descriu les barraques de pedra
en sec construïdes per a la caça de perdiu amb reclam. La mateixa autora en
Recull de barraques i casetes de Llucmajor (Sacarés, 2000) esmenta, entre
d‘altres, les barraques de garriguer. Per la seva banda, Jaume Andreu Galmés
en l‘article Estudio y catalogación de barraques y casetes de piedra en seco en
Petra (Mallorca) (Andreu, 2001) i en el llibre Arquitectura tradicional de les
Balears (Andreu, 2008) fa referència a diverses construccions tradicionals per a
la caça.
En el caire social, les entrevistes a persones majors també són una bona font
per localitzar informació cinegètica i geogràfica. En aquest sentit, cal esmentar
les publicacions Converses amb la nostra gent I i II (Vallbona, 2001, 2007) de la
revista Dies i Coses de Calonge, en les quals s‘hi troben diverses entrevistes
que inclouen al·lusions a la caça. Les persones entrevistades van néixer entre
principis de 1900 i l‘any 1932, per la qual cosa la informació proporcionada és
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molt vàlida per obtenir dades geogràfiques i també per avaluar aspectes
històrics, antigues modalitats i costums de caça. Cal destacar que algunes de
les entrevistes han estat a càrrec del geògraf Francesc Antich.
Quant a modalitats tradicionals, concretament pel que fa a la caça del tord a
coll, cal mencionar el núm.10 de la Revista Miramar (1992) de Valldemossa
que inclou la caça en l‘apartat de Plecs de Cultura Popular II. Es tracta d‘un
monogràfic especial amb la participació de nombrosos col·laboradors en
conjunt suposa un treball molt complet sobre la caça a Mallorca i a
Valldemossa i, en particular, sobre la caça amb filats a coll.
D‘altra banda, el llibre de Miquel Segura i Josep Vicens Possessions de
Mallorca, volum III (Segura i Vicens, 1989) dedica un apartat a les lloses a partir
d‘una entrevista a Francesc Bennàssar, el lloser de Pastoritx, i un altre a la
caça de cabres amb llaç de la mà de Bernadí Solivelles ―En Bernadí de
Muntanya‖, en Tomeu de Mortitxet i en Paco de Mossa.
L‘obra coordinada per J. Mascaró Pasarius Història de Mallorca (1978) conté
un apartat d‘Andreu Estarellas titulat Olivos y Almazaras de Mallorca
(Estarellas, 1978) que fa esment a les diferents modalitats de caça dels tords i
a la caça de cabres amb llaç.
També és usual trobar algunes referències a la caça tradicional en publicacions
sobre excursions com la col·lecció Rutes Amagades de Mallorca (1964-1980,
García) de Jesús García Pastor. Per la seva banda, l‘obra de l‘historiador
Gaspar Valero i Martí Caminos y Paisajes (Valero, 1995) fa esment a
modalitats tradicionals com la caça del tord a coll o a la presència de cabres a
la serra de Tramuntana. Més recentment, el llibre de Joan Sastre, Vicens
Sastre, Miquel Rayó i Sebastià Torrens sobre la Ruta de Pedra en Sec, GR 221
Serra de Tramuntana (Sastre, Sastre, Rayó i Torrens, 2008) també ofereix
algunes pinzellades i fotografies sobre la caça del tord a coll.
A més, alguns llibres amb abast territorial més extens, també es fan ressò de
les modalitats tradicionals de caça a les Balears. És el cas del treball de Moisés
D. Boza El Trampeo y demás artes tradicionales en la Península Ibérica (Boza,
2002) que esmenta ―Sa llosa‖ mallorquina i els ―filats en coll‖.
En diverses publicacions sobre la vida en el camp, la caça no és una activitat
exempta de tractament. Així, el llibre amb selecció de textos de Plàcid Pérez
Fora Vila (Pérez, 2002) dedica un capítol a la caça, amb especial referència a
aspectes de gestió i a la falconeria. Un altre llibre de Tomàs Bosch Blanquer
Foravila: animals i plantes (Bosch, 2005) tracta sobre modalitats populars de
caça (algunes prohibides actualment), costums rurals i de l‘interès cinegètic
d‘algunes espècies d‘animals. També la col·lecció de Joan Llabrés Ramis i
Jordi Vallespir Soler Els nostres arts i oficis d‟antany IV (Llabrés i Ramis,1983) i
V ( Llabrés i Ramis,1984) parlen de la caça major i menor, de les campanyes
d‘extermini i aus protegides, d‘arts de caça, de falconers i de l‘ofici d‘armer. En
referència a la caça i extermini d‘espècies avui protegides però en el passat
intensament perseguides, cal esmentar la comunicació de Jaume Damià,
Concepte manacorí dels corbs i genetes (Damià, 2006) en motiu de la
celebració de les IV Jornades d‘Estudis Locals de Manacor.
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En el plànol lingüístic, destaca l‘article de Joan Ignasi Servera Vila L‟argot dels
caçadors de la contrada de Campos (Servera, 2006) en el qual dóna a conèixer
l‘específic ús del llenguatge dels caçadors de Campos, al migjorn de Mallorca.
Servera descriu diferents modalitats tradicionals de caça, algunes il·legals
actualment, i en fa un anàlisi lingüístic i etnogràfic. També és freqüent localitzar
referències cinegètiques en treballs literaris sobre la vida i els costums a la
ruralia mallorquina apareguts a finals del segle XIX i principis del segle XX. En
aquest sentit, cal considerar l‘obra del narrador, erudit i lul·lista Salvador
Galmés i Sanxo El Garriguer d‟Infern (Galmés, 1925), la recopilació de Mossèn
Antoni Maria Alcover del corpus rondallístic Aplec de Rondalles Mallorquines
d'En Jordi d'es Recó (Alcover, 1896-1936), les descripcions de Joan Rosselló i
Crespí ―en Joan Rosselló de Son Fortesa‖ a l‘obra Manyoc de fruita mallorquina
(Rosselló, 1903) i l‘obra de la poetessa Maria Antònia Salvà El poema de
l‟Allapassa (Salvà, 1957).
En termes cinòfils, i pel que fa al ca eivissenc, cal destacar el llibre de Miquel
Elena Rosselló i Charles Camberoque Ca Eivissenc: l‟alternativa (Elena i
Camberoque, 1987) que tracta en detall la raça, els costums dels caçadors, la
base econòmica, el perfil del caçadors, els llocs de caça, les diferents variants
de caça,... tot il·lustrat amb fotografies que mostren el vessant més autèntic
d‘aquesta tradicional modalitat cinegètica. Altres llibres sobre aquesta raça són
El podenco ibicenco (Gómez-Toldra, 1976) , El podenco ibicenco. Cria,
cuidados, adistramiento (Delalix, 1987), El nuevo libro del podenco ibicenco
(Gómez Toldra, dècada de 1990) o Historias de Mel: El Podenco Ibicenco
(Sainz, 1998). Per la seva banda, Juan Delibes, l‘any 1989 publicà en la revista
Trofeo un article titulat Podencos ibicencos, una hermosa tradición de caza
(Delibes, 1989). Finalment, cal dir que el ca eivissenc també és present en
publicacions i articles d‘àmbit més general com With a camera in Majorca
(d'Erote, 1907) i en d‘altres publicades a les illes d‘Eivissa i Formentera. El
magnífic escriptor vallisoletà Miguel Delibes també deixa constància de la vàlua
de la caça amb cans eivissencs en el relat La caza del conejo con podencos
inclòs al llibre Las perdices del domingo (Delibes, 1981). El 2013, l'autora
Teddy Burke de Greenwood ha publicat dos articles a la revista americana
Sighthound review sobre cans eivissencs (Burke, 2013a, 2013b).
En el camp de la veterinària, Javier Millán Gasca (Millán, 2012) ha realitzat
estudis sobre les malalties que afecten el conill, principalment la sarna.
Quan al ca mè cal destacar el llibre de Llorenç Payeras Capellà i Jaume
Falconer Perelló Ca mè mallorquí (Payeras i Falconer, 2004) que inclou, entre
d‘altres, trets referents a la història de la raça, la situació administrativa, la
funcionalitat en la caça i aspectes socials. Referent a la mateixa raça, cal
mencionar, atenent a l‘interès històric, el llibre de J. T. Cabarrus El mejor perro
de muestra (Cabarrus, 1882) i més recentment les publicacions Ca mè
(Payeras i Pons, 1991), El ca mè (Payeras i Falconer, 1996; 1998) Ca mè
mallorquí (Payeras i Falconer, 2001) i l‘article Ca mè mallorquí, el perdiguero
de Mallorca (Vaquer, 2002).
Llorenç Payeras i Jaume Falconer publiquen també El ca rater mallorquí
(Payeras i Falconer, 2004) que segueix en certa manera un esquema de
contingut molt similar al llibre El ca mè mallorquí (Payeras i Falconer, 2004) en
el qual destaquen, en referència a l‘assumpte geogràfic, les referències a la
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història de la raça, l‘estil de caça i els trets socials. Altres publicacions sobre
aquesta raça autòctona són Ca rater (Payeras i Pons, 1991), Ca rater (Payeras
i Falconer, 1998), El ca rater mallorquí (Payeras i Falconer, 2002) i Races
autòctones de Mallorca (Anguera, 2003).
Com a obra de conjunt sobre races autòctones cal fer menció del llibre del
Patronat de les Races Autòctones de Mallorca, Els animals domèstics de raça
autòctona de Mallorca (PRAM, 1988), en el qual Gabriel Puigserver tracta
sobre el ca de bestiar, el ca de bou, el ca eivissenc, el ca rater i el ca mè
mallorquí.
En termes formatius, a finals de la dècada dels noranta del segle XX i en els
primers anys de 2000, coincidint amb la creació de l‘Oficina de la Caça del
Consell de Mallorca, s‘organitzen cursos de formació de caçadors que donen
lloc a l‘edició d‘un interessant manual obra d'Antoni Mas Mir, Antoni Tomàs
Vaquer, Bartomeu Seguí Campaner, Luís Gallego Castejón, Mateu Castelló
Mas i Miquel Oliver Servera Formació de Caçadors (Mas et al., 2001).
Prèviament també s‘havien organitzat a les Illes diversos cursos sobre caça
com Especialista en recursos cinegéticos y control de plagas agrícolas y
forestales en Baleares (Alemany, 1997), el I Curs d‟Ordenació Cinegètica a
Balears (Tomàs i Castelló, 1997) o el d‘Especialista en Gestión de Recursos
Cinegéticos (Gallego, 1998). A finals de 1998 es va firmar un conveni en
matèria de formació de caçadors entre la Conselleria de Medi Ambient del
Govern Balear i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears i es va
desenvolupar el programa Charlas de Caza que dóna lloc a un breu manual del
mateix nom (Seguí i Gallego, 1998).
Pel que fa altres publicacions contemporànies referents a caça s‘han
d‘esmentar el llibre de Ramon Sancho Fuertes Medicina de la Caza, manual de
prevención y primeros auxílios para cazadores (Sancho, 2001) i editat pel
Consell de Mallorca, la Llei balear de caça i pesca fluvial (2006) editada per la
Direcció General de Caça, Protecció d‘Espècies i Educació Ambiental i la
publicació de Javier Sagrera Azpillaga Ús i maneig de l‟escopeta en la caça i el
tir (Sagrera, 2009). Per la seva banda, el 2012, el Projecte de Final de Carrera
d‘Enginyeria Tècnica Agrícola en hortofruticultura i jardineria de Joan Frontera
Martorell titulat Ensayo de cultivos herbáceos con fines cinegéticos en la
marina de Llucmajor (Mallorca) (Frontera, 2012) estudia el creixement de
diferents cultius amb interès per a la fauna cinegètica. També el 2012 la revista
oficial del Club de Cazadores de Becadas publica un interessant article de
Xema Mayor i Àngel García sobre la caça de la cega, La cega en les Illes
(Mayor i García, 2012).
Altres fonts bibliogràfiques d‘important rellevància en matèria de caça a
Mallorca són les revistes especialitzades en el sector (Caça i Medi Natural- es
comença a editar el febrer de l‘any 2003 i el darrer número, el 18, apareix a
principis de l‘any 2010 - , Caça - editada per la Direcció General de Caça,
Protecció d‘Espècies i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears i té alguns números de continuïtat -, Mallorcaza
- editada entre el 2010 i el 2011 - o Arrels - editada el 2011 i el 2012 -), les
enciclopèdies (com la Gran Enciclopèdia de Mallorca, editada per
Promomallorca SA) i els suplements de premsa que en determinades ocasions
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s‘han publicat sobre l‘art venatori. Recentment diverses revistes nacionals i
internacionals han publicat relats de caça a Mallorca, principalment sobre la
cabra mallorquina.
Quant als dossiers de premsa, cal destacar el magazine Brisas del diari Última
Hora (destaquen els articles de Capellà, Colom, Nicolau i Ramis) que en
determinades ocasions ha elaborat valuosos reportatges sobre la caça
o suplements del Diari El Mundo o Diario de Mallorca, entre d‘altres diaris.
Finalment, i pel conjunt de l‘arxipèlag, cal esmentar la presència d‘espais
televisius com Caça i Natura (Canal 4), Xarxes i Filats (IB3) i també diversos
programes de ràdio.

7.5. Classificació bibliogràfica
En conjunt s‘han tingut en compte 274 publicacions, entre llibres, articles i
altres referències bibliogràfiques.
En termes cronològics, la major part de la bibliografia localitzada, 97
publicacions, (el 38,32 % del total) es va publicar entre la dècada de 2001 a
2010. S‘observa que fins a 1970 les referències localitzades són poques
(10,95% del total), en total 30 obres.
És a partir de 1971 quan les publicacions en matèria cinegètica s‘incrementen
progressivament cada decenni, fins arribar a un màxim a la dècada 2001-2010.
Entre 1971 i 1980 es localitzen 15 publicacions (5,47 % del total), entre 1981 i
1990, 39 (14,23 % del total) i entre 1991 i 2000, 63 (22,99 % del total). El
període de màxima activitat editorial esmentat abans, 2001-2010, coincideix
amb una etapa d‘intensa activitat administrativa en quan a la caça, amb la
creació de l‘Oficina de la Caça del Consell de Mallorca (2000) i d‘una Direcció
General de Caça al Govern de les Illes Balears (2003). Des de 2011 fins a
l‘actualitat, s‘han localitat 22 publicacions en matèria de caça (8,03 % del total).
Els tres anys amb més activitat editorial són el 2001, 2002 i 2003 amb 45
publicacions.
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Figura 34: Agrupació per anys de les publicacions objecte d'estudi.

La bibliografia localitzada també s‘ha estructurat tenint en compte la temàtica.
Cal dir que en nombroses ocasions les publicacions entremesclen diferents
temes, la qual cosa suposa l‘adopció de criteris per a la seva classificació. En
aquests casos, s‘ha optat per classificar-les dins la temàtica a la qual fa major
referència l‘obra o article.
En conjunt, les espècies (espècies de caça i animals auxiliars del caçadors) és
la temàtica que compta amb major nombre de publicacions, en total 98
(35,77%), seguit de les modalitats de caça i les recerques històriques ambdues
amb 36 (13,14 %). Així mateix, els relats de caça han generat 33 publicacions
(12,04%), la geografia de la caça 22 (8,03 %), l‘ordenació cinegètica 19 (6,93
%) i les repercussions de l‘activitat cinegètica 16 (5,84 %). Finalment, s‘han
localitzat 8 publicacions sobre associacionisme (2,92 %), 4 revistes locals
temàtiques (1,46 %) i 2 sobre legislació (0,73 %).
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Figura 35: Temàtica principal de les publicacions objecte d'estudi.
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Pel que fa a l‘autoria de les publicacions, la majoria de les consultades (73 %)
són obra de biòlegs, historiadors, enginyers, periodistes,..., és a dir, de no
geògrafs. La resta (27 %) es reparteix, entre publicacions elaborades
exclusivament per geògrafs (11 %) i d‘altres de caràcter multidisciplinari en les
quals hi ha participat almenys una persona amb formació en geografia (11 %).
En definitiva, poc menys d'1/3 de les publicacions localitzades en matèria de
caça han comptat amb la participació d‘alguna persona formada en geografia.
Autoria de les publicacions

11%

16%

Altres disciplines
Multidisciplinar
Geografia

73%

Figura 36: Òptica des de la qual s'han elaborat les publicacions

Quan a la tipologia de les publicacions llistades a la bibliografia, el 86 % es
corresponen amb articles o referències parcials a la caça dins d‘altres
publicacions més amplies i la resta 14 % són treballs o llibres dedicats
completament a l‘activitat cinegètica.
Tipologia de les publicacions
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Referències
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Figura 37: Tipologia de les referències bibliogràfiques.
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Finalment, també s‘ha analitzat l‘àmbit geogràfic de referència de les
publicacions. La majoria, un total de 92 (33,58 %), fan referència genèrica a
Mallorca i 57 (20,80 %) a les Illes Balears. En termes territorials més específics,
55 (20,07 %) publicacions es centren en la comarca geogràfica de la serra de
Tramuntana i 36 (13,14 %) en el Migjorn de Mallorca. El Pla compta amb 10
(3,65 %) publicacions, el Llevant amb 6 (2,19 %) i el Raiguer amb 4 (1,46 %).
Finalment, 14 (5,11 %) publicacions fan referència a altres indrets lluny de
Mallorca i de les Illes Balears.
Temàtica de les publicacions
120
Núm. de publicacions

100
80
60

Publicacions

98

40
20
0

36

8

22

2

33

36

4
19

16

Tema

Figura 38: Àmbit de referència geogràfica de les publicacions sobre caça.

7.6. Discussió
La temàtica cinegètica compta amb nombroses publicacions i referències
bibliogràfiques dins el marc territorial de Mallorca, atenent a la importància
qualitativa i quantitativa de la pròpia activitat. No obstant això, el nombre de
publicacions exclusives en la matèria és força reduïda en comparació amb les
referències o notes localitzades en altres treballs de temàtica més àmplia. En
termes cronològics, cal considerar un important augment de publicacions en els
darrers anys, especialment a partir de la dècada dels noranta, degut a l‘impuls
administratiu a la caça, primerament amb la creació de l‘Oficina de la Caça del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca (any 2000) i
posteriorment amb la creació de la Direcció General de Caça, Protecció
d‘Espècies i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears (any 2003).
Quant a la disciplina geogràfica, la caça no ha estat un tema que hagi despertat
un especial interès dins el col·lectiu malgrat sigui una de les activitat que més
territori ocupa de forma blana i que adhesiona un ampli nombre de variables
geogràfiques. Malgrat això, pel que fa a les publicacions i articles exclusius en
la matèria, els geògrafs han estudiat principalment els vessants tradicional i
toponímic associats a l‘activitat, mentre que l‘anàlisi d‘aspectes territorials,
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socials i econòmics, així com l‘estudi de la caça integrada dins la geografia
rural o de l‘oci, constitueixen línies de recerca tractades minoritàriament però
amb un gran potencial de desenvolupament des de l‘òptica geogràfica.
Pel que fa a publicacions d‘àmbit més general no exclusives en caça, el
nombre de geògrafs que incorporen apartats o referències sobre la caça dins
els seus treballs és major. Els trets històrics i antropològics de la caça són els
vessants més recurrents (possiblement perquè molts d‘investigadors tenguin
una formació geogràfica – històrica, pròpia dels plans d‘estudis de la disciplina
fins gairebé a la meitat de la dècada dels noranta del segle XX) encara que en
certes ocasions els aspectes socials, econòmics i de distribució – evolució del
nombre de caçadors i dels vedats de caça han estat objecte de particular
tractament.
En tot cas, la major part d‘informació localitzada i treballada per geògrafs es
correspon a l‘illa de Mallorca.
El naixement de la Universitat de les Illes Balears, el 1978, i de la instauració
dels estudis en geografia com especialitat independent de Filosofia i Lletres no
suposaren un especial interès per la caça, malgrat fos una època en què
l'atenció de la disciplina pel medi rural i per les activitats agràries era notori.
Possiblement l'emergència del turisme de masses desplaçàs la consideració
que podria haver tingut la caça i que simultàniament es va veure arrossegada
gairebé a l‘oblit per la decadència de l'agricultura, la ramaderia, l‘explotació
forestal i altres activitats extractives a les quals tradicionalment ha anat
associada des del punt de vista geogràfic.
Pel que fa a altres disciplines, cal destacar les publicacions de caràcter històric
- antropològic i biològic – ambiental de la caça, encara que n‘existeixen de
molts d‘altres àmbits temàtics. Com és lògic, les modalitats de caça tradicionals
exclusives (caça de la perdiu amb reclam, caça del conill amb cans eivissencs,
caça del tord amb filats a coll i caça de cabres amb cans i llaç), les races
autòctones de cans de Mallorca (ca mè mallorquí, ca rater mallorquí, ca
eivissenc) i la cabra salvatge mallorquina ocupen una gran part del gruix de la
bibliografia cinegètica insular.
A mode de resum i tenint en compte les 274 publicacions consultades, 97
(38,32% del total) es publiquen entre l'any 2001 i el 2010, seguint sempre amb
tendència positiva des de les dècades anteriors. Dels 11 grups temàtics
definits, els que disposen de major nombre de publicacions són el de les
espècies (35,77 % del total ) i el de les modalitats de caça i estudis històrics (
ambdues amb el 13,14 % del total), destacant aquí els treballs sobre les races
autòctones (cabra salvatge mallorquina, ca mè, ca rater i ca eivissenc) i les
modalitats endèmiques (caça de la perdiu amb reclam, caça del conill amb
cans eivissencs, caça del tord amb filats a coll i caça de cabres amb cans i
llaç). Els geògrafs, de manera exclusiva o formant part d'equips
multidisciplinaris, prenen part en un 27 % del total de les publicacions citades a
la bibliografia. En termes generals, els llibres o treballs complets sobre caça
(14%) són minoritaris en comparació a les referències localitzades en articles o
obres més amplies (86 %). Pel que fa a l'àmbit geogràfic de referència, el gruix
109

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

de publicacions fa referència genèrica a Mallorca (33,58 %) i a les Illes Balears
(20,80 %), però per comarques destaquen clarament per les seves al·lusions a
la caça la serra de Tramuntana (20,07 %) i el Migjorn (13,14 %).
Malgrat la ingent quantitat d'informació continguda dins aquests corpus
bibliogràfic s'ha de tenir en compte que aquest camp de coneixement presenta
els mateixos símptomes endèmics de la recerca en el nostre país: la manca de
línies d'investigació continuades. Aquest fet es pot atribuir, fins als temps
actuals, a la manca d'instituts i/o entitats especialitzades en la temàtica i a la
falta "d'escoles" com a manera clàssica d'ordenar i estructurar la informació
passant de mestres a deixebles. En certa manera aquests trets deriven del
caràcter individualista de la recerca a la nostra terra.
Igualment, amb independència de l'adscripció de l'autor a una o una altra
disciplina científica, les obres de síntesi que ofereixin una visió integradora i
global de la caça com a fenomen social, econòmic i lúdic són escasses. No
obstant això, la profusió de títols és el reflex natural de l'arrelament d'aquesta
pràctica en la nostra societat, tant de la perspectiva històrica com de la visió
actual.
Avui la caça presenta un molt destacat potencial d‘estudi i d‘anàlisi geogràfic,
recolzat per l‘existència d‘una important base bibliogràfica multidisciplinària.
Aquesta situació pot conduir no sols al millor coneixement de l‘activitat sinó
també a la definició de propostes d‘ordenació cinegètica i a l‘aplicació
d‘estratègies de desenvolupament social, econòmic i ambiental en els entorn
rurals fonamentats en l‘aprofitament sostenible d‘un recurs natural associat a
una activitat amb un intens bagatge cultural.
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8. Les espècies cinegètiques i les modalitats de caça a
Mallorca. Comparativa de captures per espècies
entre la dècada del 1970 i l'actualitat. Elements de
canvi.
8.1. Procediment
L'enumeració de les espècies caçables i la definició de les modalitats de caça
es fa atenent a la normativa cinegètica vigent en l'àmbit territorial de l'illa de
Mallorca, això és:
 La Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei
6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
econòmicoadministratives, i posteriorment per la Llei 3/2013, de 17 de
juliol,
 el Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen
les vedes i els recursos cinegètics,
 el Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies
objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears,
 el Decret 91/2006, de 27 d‘octubre, de regulació de poblacions caprines,
d‘ordenació de l‘aprofitament cinegètic de la cabra salvatge mallorquina i
de modificació dels plans tècnics, i
 la Resolució de la consellera executiva del Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils
de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 a l‘illa de
Mallorca
L'anàlisi de l'evolució de les espècies caçables entre la dècada de 1970 i
l'actualitat es realitza a partir de la comparativa de dades de captures
realitzades sobre una mostra d'un 10 % dels vedats de l'illa de Mallorca. Per
una banda, s'obtenen les dades de captures de la dècada de 1970 que figuren
en els expedients de creació dels vedats de caça i, per l'altra, es recullen xifres
dels resums de captures dels mateixos vedats durant la temporada de caça
2012-2013. Ambdues dades han estat facilitades per la Direcció Insular de
Caça del Consell de Mallorca. En qualsevol cas, cal dir que són números
orientatius de fiabilitat moderada però que analitzats a escala aporten valuosa
informació sobre l'evolució i la tendència de les diferents espècies, i
conseqüentment de les modalitats, arreu de l'illa de Mallorca.
Els resultats obtinguts s'intenten explicar en funció de diferents causes
socioeconòmiques, territorials i ambientals produïdes a l'entorn insular durant
les darreres quatre dècades, alhora que es proposen accions per reconduir
aquelles situacions que poden afectar negativament la gestió cinegètica i
l'equilibri ambiental.
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8.2. Les espècies de caça a Mallorca
A Mallorca, a l'actualitat, d'acord amb la Resolució de la consellera executiva
del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per la qual es fixen
els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015
a l‟illa de Mallorca es poden caçar un total de vint-i-set espècies, de les quals
tres són mamífers i vint-i-quatre, aus. O, dit d‘una altra manera, vint-i-sis són
espècies de caça menor i una és de caça major. Cal considerar que com a
mamífers i com a peça de caça major existeixen a Mallorca dues varietats
caprines, la cabra salvatge mallorquina i la cabra assilvestrada.
Les espècies que s'enumeren a continuació són les mateixes per a la
temporada 2012-2013 objecte d'estudi.
Són espècies caçables en la modalitat de caça major per a la temporada 20142015, de conformitat amb l‘informe tècnic preceptiu, i d‘entre les cinegètiques
establertes en l‘article 5 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca,
pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics:
-

la cabra salvatge mallorquina (Capra aegagrus / hircus cf.dorcas),
únicament als vedats de caça major que tenguin el Certificat de
Qualitat de Caça Major i la cabra assilvestrada d‘origen domèstic
(Capra hircus), coneguda com a borda, a tot el territori de l‘illa de
Mallorca on hi hagi poblacions assilvestrades. Es consideren la cabra
salvatge mallorquina i la cabra assilvestrada d'origen domèstic com a
dues entitats biològiques diferenciades.

Són espècies caçables de caça menor per a la temporada de caça 2014-2015,
de conformitat amb l‘informe tècnic preceptiu, i d‘entre les cinegètiques
establertes en l‘Annex I del Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren
les espècies objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears, i se n‟estableixen
les normes de protecció, les següents:
-

el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus granatensis ) la
perdiu (Alectoris rufa ), la guàtlera (Coturnix coturnix ), el faisà
(Phasianus colchicus ), el tudó (Columba palumbus), el colom
salvatge (Columba livia), la tórtora salvatge (Streptopelia turtur), la
tórtora turca (Streptopelia decaocto), la cega (Scolopax rusticola),
l‘estornell comú (Sturnus vulgaris), el tord (Turdus philomelos), el tord
cellard (Turdus iliacus), la grívia (Turdus viscivorus), el tord burell
(Turdus pilaris); i les aus aquàtiques següents: el collverd (Anas
platyrhynchos), el siulador (Anas penelope), el coer (Anas acuta), la
sel·la rossa (Anas crecca), la sel·la blanca (Anas querquedula), el
cullerot (Anas clypeata), la griseta (Anas strepera), el moretó
capvermell (Aythya ferina), el moretó de plomall (Aythya fuligula), el
cegall (Gallinago gallinago) i la fotja (Fulica atra).
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Espècies

Període caça Status Quota

Modalitats Repoblacions Danys

Conill

22/VI - 28/XII

S

Sí

Alta

***

Sí

Sí

Llebre
Cabra salvatge
mallorquina
Cabra
assilvestrada

15/VIII-28/XII

S

Sí

Baixa

**

No

Sí

Tot l'any

S

No

Alta

**

Sí

Sí

12/X-1/II (*)

S

No

Alta

**

No

Sí

Tudó

15/VIII-1/II

S/MH

No

Mitjana

**

No

Sí

Tórtora salvatge

15/VIII-1/II

ME

No

Mitjana

**

No

No

Tórtora turca

15/VIII-1/II

S

Sí

Baixa

**

No

Sí

Guàtlera

15/VIII-1/II

ME

Sí

Baixa

**

Sí

No

Colom

15/VIII-1/II

S

No

Baixa

*

No

Sí

Perdiu

12/X-1/II

S

Sí

Alta

***

Sí

Sí

Faisà

12/X-1/II

S

No

Mitjana

*

Sí

Sí

Tord

12/X-8/II

MH

Sí

Mitjana

***

No

No

Estornell

12/X-1/II

MH

No

Baixa

*

No

Sí

Cega

12/X-1/II

MH

Sí

Baixa

*

No

No

Cegall
12/X-1/II
MH
Sí
Baixa
*
No
Aquàtiques
(inclosa la fotja)
12/X-1/II
S/MH
Sí
Baixa
*
No
Taula 12: Quadre resum amb les espècies cinegètiques a Mallorca i els períodes
de caça per a la temporada de caça 2014 - 2015 (dia i mes d'inici / dia i mes de
tancament), status (S: sedentari; ME: migratori estival; MH: migratori hivernant), sí
tenen o no quota màxima de captura per dia i caçador (Sí / No), modalitats
associades (***: moltes; **: algunes; *:poques), si són objecte de repoblacions
(Sí/No) i sí són espècies susceptibles de provocar danys a l'agricultura (Sí / No).
Pel que fa a períodes de caça s'indiquen els de caràcter general, sense tenir en
compte possibles pròrrogues. (*) Els període de caça de la cabra assilvestrada per
norma general coincideix amb el de la caça menor en general (12/X - 1/II) però pot
variar en funció de modalitats o si és per danys a l'agricultura.

No

8.2.1 Períodes de caça
La cabra salvatge mallorquina es pot caçar tot l'any, cada dia de la setmana, en
els vedats de caça major amb Certificat de Qualitat de Caça Major (CQCM)
amb arma ratllada, arc, cans i llaç i amb escopeta carregada amb cartutx de
bala.
La cabra assilvestrada d'origen domèstic, es pot caçar a tot el territori de
Mallorca on hi hagi poblacions assilvestrades. En els vedats de caça major es
pot caçar tot l'any. En els vedats de caça menor es pot caçar amb armes, els
dies hàbils de caça menor amb armes. En la modalitat de cans i llaç, es pot
caçar tot l'any. En els vedats de caça menor es pot caçar la cabra amb arc,
sempre que es disposi de l‘autorització expressa del titular per a aquesta
modalitat, i amb escopeta carregada amb cartutx de bala. En els vedats o les
finques que tenen autorització per al control poblacional o els danys a la
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vegetació, els períodes i els dies hàbils de caça són els que figuren en la
corresponent autorització.

Figura 39: Cabra salvatge mallorquina (Capra aegagrus / hircus cf.dorcas). Fotografia de
Sebastià Torrens que ilustra la portada del llibre Boc Balear: cuatro milenios de historia, diez
años de homologación (Seguí et al. 2014).

Pel que fa a les espècies de caça menor, les que es poden caçar durant un
període més ampli són el conill (15 de juny a 28 desembre) i la llebre, la
guàtlera, el tudó, la tórtora turca i el colom (15 d'agost a 1 de febrer). La perdiu,
el faisà, l'estornell, la cega i les anàtides tenen un període menor (12 d'octubre
- 1 de febrer), excepte la perdiu que pot ser objecte de prorroga en la modalitat
de reclam (fins dia 8 de febrer). El període de caça del tord (12 d'octubre - 8 de
febrer) és intens, ja que es pot caçar a diari, bé sigui amb escopeta o amb
filats.
D‘altra banda, l‘espècie que menys dies es caça durant la temporada és la
tórtora salvatge amb una quinzena de dies hàbils, ja que la temporada de caça
s‘inicia a mitjan agost i aquesta espècie emigra cap a Àfrica al final de
setembre, malgrat teòricament es pugui caçar des del més d'agost fins al
febrer.
En l'àmbit cinegètic, els períodes de caça solen tenir noms més concrets. El
període de caça del conill entre els mesos de juny i juliol s'anomena aguait,
caça de peus de moix o d'escolt, l'etapa que va des del 15 d'agost fins a mitjan
octubre es conegut com a la mitja veda i, d'aquí en endavant, s'anomena caça
menor en general.
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8.2.2 Estatus migratori

La tórtora turca, el colom salvatge, la perdiu i el faisà són espècies clarament
sedentàries. El tudó, el capblau i la fotja són espècies principalment
sedentàries, encara que a l‘hivern les poblacions locals es reforcen amb la
vinguda d‘exemplars de latituds més septentrionals. La guàtlera i la tórtora
salvatge són espècies migratòries estivals que nien a Mallorca i retornen al final
de l‘estiu o al principi de la tardor cap al continent africà. Els tords, l‘estornell, la
cega i el cegall són espècies migratòries que arriben a la tardor, principalment
des del centre i el nord d‘Europa. El siulador, el coer, la sel·la blanca, la sel·la
rossa, el cullerot, la griseta, el moretó capvermell i el moretó de plomall són
migratòries que més o menys hivernen a les àrees humides de Mallorca i
provenen de latituds mitjanes i altes d‘Europa i Àsia.

Figura 40: Direcció mitjana de les migracions dels tords des de diferents regions geogràfiques
d‘origen. Després de més de noranta anys d‘anellament duit a terme per les entitats
ornitològiques i de més de 15.000 recuperacions a tot Europa, se sap que els tords que vénen
cap a les Illes Balears són els que passen per Suïssa, la part mediterrània de França, el llevant
ibèric i arriben a Algèria. L‘origen d‘aquests tords és majoritàriament de l‘Europa central
(Alemanya i Polònia), la costa bàltica (Estònia, Letònia i Lituània) i Finlàndia, seguit de tords de
Noruega i Suècia, i menorment de l‘Europa de l‘est i Rússia, i de Bèlgica i Holanda. Font:
SEGUÍ, B.(2007)

115

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

8.2.3 Quota màxima de captures
El conill, la llebre, la tórtora salvatge, la guàtlera, la perdiu, els tords, la cega i
les anàtides són les espècies que tenen una quota màxima de captures per
caçador i dia. Són les següents:
 Conill: en les modalitats de caça amb cans eivissencs i amb cans i
escopetes, les captures màximes són de 15 conills per guarda/dia i
grup/dia, respectivament.
 Llebre: 2 llebres, excepte amb la modalitat sense arma de foc amb
cans llebrers, en la qual es poden caçar 3 llebres per caçador i dia.
 Tórtora salvatge: 6 tórtores per caçador i dia.
 Guàtlera: 15 guàtleres per caçador i dia.
 Perdiu: 6 perdius, excepte en la modalitat d‘arruix, en la qual es
poden caçar el nombre que estableixi el Pla tècnic de caça dels
vedats on aquesta modalitat és permesa. En la modalitat de reclam i
escopeta el màxim de captures per caçador i dia és de 4. En la
modalitat de reclam i bagues el màxim de captures per caçador i
temporada és de 10.
 Tords: 18 tords, per caçador i dia.
 Cega: 4 cegues per caçador i dia.
 Anàtids: 8 anàtids, dividits en un màxim de 6 collverds i un màxim de
2 entre la resta d‘espècies d‘ànneres caçables.
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Figura 41: Tórtora salvatge (Streptopelia turtur). Foto: A. Barceló.

8.2.4 Gestió
Gairebé totes les espècies cinegètiques són, en major o menor grau, objecte
d‘aplicació de mètodes de gestió dirigits a millorar l‘hàbitat i a proporcionar-los
aliment i aigua en els mesos estivals. Pel que fa a les espècies sedentàries,
són actuacions freqüents el control dels depredadors antròpics, les sembres
específiques per a la caça i la col·locació de menjadors i abeuradors. Quan a
les aus migratòries, els caçadors, en col·laboració amb altres col·lectius
conservacionistes, treballen principalment en l‘anellament i l'estudi dels
fenòmens migratoris (Santandreu et al, 2002).
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Figura 42: Àngel García i altres socis de la delegació balear del Club de Cazadores de
Becadas con Perro preparant unes xarxes per intentar agafar alguna cega amb l'objectiu de
poder col·locar a l'au un radiotransmisor per estudiar els seus moviment migratoris. Foto: A.
García.

8.2.5 Modalitats
El conill, la perdiu i el tord són les espècies que tenen un major nombre
modalitats de caça associades, ja que són objecte d'aprofitament cinegètic tant
per caçadors generalistes com per caçadors especialistes. A continuació la
llebre, el tudó, les tórtores, la guàtlera i el colom són objecte d'un important
interès cinegètic atenent que es cacen sobretot mitjançant modalitats
generalistes. La cabra, per la seva, banda té un considerable nombre de
modalitats associades, que ha crescut amb el temps: amb rifle, amb cartutx
bala, amb cans i llaç i amb arc. I, per últim, el faisà, la cega, els anàtids i
l'estornell són espècies que tenen associat un baix nombre amb poques
modalitats bé sigui per la seva especificitat cinegètica o territorial (faisà, cega o
anàtids) o bé pel baix interès cinegètic (estornell).

8.2.6 Repoblacions
El conill, la cabra salvatge mallorquina, la guàtlera, el faisà i, sobretot, la perdiu
són objecte d'introduccions, per reforçar les poblacions locals o per poblar
zones on l'espècie hi és absent. No es sol repoblar amb la resta d'espècies.
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Figura 43: Directius de la Societat de Caçadors de s'Horta preparant les tasques de repoblació
de perdius. Foto: A. Barceló.

8.2.7 Danys

Els mamífers (les cabres, el conill i la llebre) són les espècies més susceptibles
de provocar danys a l‘agricultura. No obstant això, el tudó, el colom, la perdiu i
el faisà, en cas d'altes densitats poblacionals, també poden donar perjudicis als
pagesos. Els grans esbarts d‘estornells també poden afectar greument els fruits
dels olivars.
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Figura 44: Espantaocells i altres elements col·locats entorn a un cultiu d'hortalisses per evitar
els danys dels tudons. Foto: A. Barceló.

8.3. Les modalitats de caça
La modalitat de caça és el mètode o la manera mitjançant la qual el caçador
practica l‘activitat cinegètica. Entre altres aspectes, les modalitats de caça
vénen condicionades i es caracteritzen pels estris o els mitjans que s‘utilitzen,
per l‘espècie que es pretén capturar, pel terreny on es du a terme i per l'època
en què es practica (BARCELÓ, 2009). Les modalitats de caça evolucionen i
amb l'esdevenir històric s'ha passat d'una caça grupal a un caça individual o en
grups reduïts.

8.3.1 Modalitats de caça a Mallorca
El Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les
vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de
2012 regula, les modalitats de caça autoritzades a l'illa.
Pel que fa a la caça major, les modalitats permeses són:





Caça amb rifle
Caça amb escopeta carregada amb bala
Caça amb cans i llaç
Caça amb arc
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En quant a la caça menor, el Reglament 1/2012 classifica les modalitats segons
es practiquin amb escopeta o sense. Són les següents:
 Modalitats amb escopeta
-

caça de conill a l‘aguait amb escopeta
caça amb escopeta, o amb escopeta i cans
caça en arruix de perdiu, faisà, coll verd i colom
caça de conill amb fura
caça d‘aus aquàtiques amb escopeta, amb les particularitats
pròpies
caça de perdiu amb reclam mascle i escopeta
caça sembrada
caça del tord amb reclam bucal a barraca

 Modalitats sense escopeta
-

caça amb aus de falconeria
caça de conills amb cans de caça o podencs autòctons
caça amb cans llebrers
caça amb cans
caça de tord a coll
caça de conill amb fura
caça amb arc
caça sembrada
caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues

D'entre aquestes modalitats de caça menor cal dir que hi ha nombroses
submodalitats, sobretot en el cas de la caça amb escopeta (a l'espera, de
posat, a l'alba,...) o amb escopeta i cans (cans de mostra, cans de rastre,...).
Així mateix, altres modalitats com per exemple la falconeria també tenen les
seves particularitats (alt vol, baix vol,...).

8.3.2 Modalitats tradicionals pròpies de Mallorca
La Llei Balear de Caça i Pesca Fluvial, a l'article 35, indica que es reconeixerà
reglamentàriament el caràcter tradicional de les modalitats de caça que es
practiquen des de temps immemorial a cada una de les Illes, sempre que
tenguin caràcter selectiu i no massiu. A Mallorca tenen el reconeixement de
tradicionals, la caça de tords a coll, de conills amb cans eivissencs, de cabres
amb llaç i de perdius amb bagues. Són objecte d'especial regulació i protecció
administrativa.
Aquestes modalitats tradicionals són pròpies i característiques de l'illa de
Mallorca (la caça del tord a coll, de conills amb cans eivissencs i de perdius
amb bagues també ho són a d'altres illes de l'arxipèlag) que no es practiquen a
cap altra indret i que s‘han transmès inalterades de generació en generació.
Són mètodes de caça molt antics, destinats a la captura d‘un animal en concret
i en els quals s‘utilitzen mitjans artesanals i/o races de cans autòctones. No
121

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

s‘utilitzen armes de foc i, per a l‘èxit, és necessari que el caçador conegui
profundament els comportaments i els hàbits de l‘espècie caçable. Les
captures no solen ser gaire nombroses i el mèrit del caçador consisteix
fonamentalment en l‘ensinistrament dels animals de caça i/o del coneixement
del territori.
En termes legislatius, l‘ús de filats per caçar a coll i de llaços per les cabres i la
perdiu amb bagues, elements prohibits per norma general en la legislació
vigent, s‘autoritzen atenent el caràcter tradicional i en els termes prevists
reglamentàriament, d‘acord amb el règim excepcional que s‘estableix en la
Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d‘abril del 1979, sobre la conservació de
les aus silvestres.

8.3.2.1 La caça de tords a coll
La caça a coll del tord és una modalitat practicada a Mallorca des de fa segles,
que consisteix a col·locar, ens els espais on passen els tords, uns filats (malla
teixida a manera de xarxa) sostinguda per dos llargs pals en forma de «V» que,
al seu torn, subjecta el caçador. Quan el tord fa impacte en els filats, el caçador
els tanca ràpidament tot manejant els pals i apresa l‘au viva (Barceló, 2009).
El 1992 s'aprova el decret que regula la caça del tord a coll, el decreto 27/1992,
de 3 de junio, por el que se regula la caza del zorzal por el sistema "de filats en
coll". L'esmentat decret va ser recorregut pel Govern Central atès què els filats
es consideraven instruments de caça massius i no selectius. Finalment, i rere
una forta defensa de la modalitat per part del col·lectiu, res no va prohibir
aquesta modalitat tradicional.
Actualment, l'apartat introductori del Reglament 1/2012 del Consell Insular de
Mallorca, fa referència a què la caça del tords amb filats, pel seu principi i per
les seves condicions d'ús, és un mètode de caça selectiu i no massiu, que no
es pot assimilar a la categoria de xarxes prohibides per la normativa
comunitària i estatal bàsica per raons de massivitat i no selectivitat. De fet, el
vigent reglament, pretén oferir un regulació i una protecció administrativa
especial a aquesta modalitat de caça local.
Per això, els caçadors de coll han de portar a sobre una autorització específica,
d'acord amb el règim d'excepcions previst en la normativa europea, per a la
pràctica d'aquesta modalitat. Alhora durant el període de caça han de portar al
dia un full de captures diari que al final de la temporada s'ha lliurar a
l'Administració. Per a la temporada 2014 - 2015, s'autoritzen un màxim de
2.750 permisos per a la caça a coll. Pel que fa als estris utilitzats, les canyes
que sostenen els filats poden tenir una longitud màxima de 7,5 metres sempre i
quan les teles no superin els 6 metres. Així mateix, cada filat ha de portar el
corresponent precinte lliurat per l'Administració competent en matèria de caça.
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Figura 45: Full de control de captures per a la caça de tords amb filats expedit per la Direcció
Insular de Caça, temporada 2014 - 2015.

La caça a coll requereix tranquil·litat i condicions meteorològiques estables. Les
principals hores de caça solen esser a l‘alba i a la darrera llum del dia,
coincidint amb el moment de desplaçament dels tords dels llocs de colgada als
d‘alimentació o viceversa. També cal hi ha colls anomenats de gran dia, en els
qual es caça durant les hores centrals. En els espais forestals de la serra de
Tramuntana apareix en ocasions un modelat molt característic creat a partir de
les carreres fetes pels caçadors amb la intenció de facilitar el guiatge del tords
cap al coll. Segons el Diccionari Català Castellà Valencià una carrera de coll és
una comellarada que fan els arbres i ramatges, davant i darrera els colls de
tords, i que indueix aquests animals a passar-hi.

Figura 46: Les carreres, fetes en els espais forestals, faciliten el guiatge dels tords cap al punt
on es situen els colls. Font: Ortofoto, 2.500, 2012 de las Islas Baleares, ETRS89.
WWW.IDEIB.CAT.
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Figura 47: Vista de les carrers des del coll (en primer plànol). Foto: A. Barceló.

Actualment, a més de tords, la normativa també permet capturar amb filats
l'estornell, el tudó i la tórtora turca per danys a l'agricultura. Qualsevol altra
espècie capturada accidentalment ha de ser alliberada immediatament. Es
tracta d‘una modalitat molt selectiva i àmpliament estesa a la serra de
Tramuntana i menys a les serres de Llevant, àrees forestals del pla i a les
marines del migjorn de l‘illa. Un dels principals avantatges d‘aquesta pràctica és
la bona qualitat de la carn de les aus capturades.
Finalment cal esmentar l'important component cultural associat a la caça amb
filats; per exemple, molts de colls solen ser batiats amb un nom concret
conegut pels caçadors de la zona, les diferents parts del coll tenen
denominacions específiques i temps enrere era costum pagar un censal d‘un
nombre determinat de tords per temporada o pagar amb jornals de feina el
permís per a poder caçar a un determinat coll. (Brunet 1991; Rosselló, 2007 i
Rullán, 1986 ).
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Figura 48: Caça a coll a un pas natural de tords a la serra de Tramuntana. Foto: Manuel
Romero

8.3.2.2 La caça de conills amb cans eivissencs

La caça amb cans eivissencs o amb cans de caça és una pràctica que gaudeix
de gran popularitat a Mallorca. El ca eivissenc és un animal alt i llarg,
d‘extraordinària agilitat i força física (Barceló, 2009).
Segons paraules de l'escriptor val·lisoletà Miguel Delibes (1981), la caça amb
cans eivissencs és una manifestació de pura estratègia canina.
És una raça de ca de caça molt antiga que es considera originària d‘Egipte i
que al llarg de la història arriba a les Illes Balears. És un ca molt àgil, amb
molta força física i talent per a la caça. Morfològicament es defineix com un ca
alt i llarg de formes, que destaca per la seva imatge funcional i harmònica
general.
El ca eivissenc utilitza l‘olfacte i l‘oïda per localitzar el conill. De vegades, la
presa és capturada dins el jaç, però normalment s‘inicia una persecució en la
qual els cans eivissencs intentaran capturar el conill. L‘espectacularitat
d‘aquesta modalitat són els encalços o les persecucions combinats amb els
grans bots dels cans per tal de localitzar, des d‘una perspectiva elevada, els
moviments de l‘esquiu conill. Una vegada capturat el lagomorf, aquest sol ser
portat viu a l‘amo. La caça amb cans eivissencs es practica normalment amb
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guardes de 6 o 8 cans, entre els quals hi sol haver un únic mascle. No obstant
això, també es caça en la modalitat de colles de 2 cans (anomenada coble) o
amb un únic exemplar. Els indrets més adequats per a aquesta modalitat són
les marines litorals, destacant la de Llucmajor. Tal i com afirma Elena (1987) ‹‹hi
ha territoris a Balears, com a altres bandes, que són específics per a la caça
amb cans eivissencs. El seu sòl i el seu vol formen el biòtop adequat per al
conill i per al seu predador específic de superfície: el ca de caça. ››
El ca eivissenc caça a barres, encara que en algunes èpoques es combina amb
l‘escopeta. Té un olfacte privilegiat que li permet detectar i seguir els conills,
qualitat que combina amb una finíssima oïda i amb una bona vista, que li
permet resseguir l‘activitat dels seus companys de caça. Alhora, és un ca ràpid
i potent en el salt i a la carrera.
El monogràfic sobre aquesta raça El ca eivissenc: l'alternativa (Elena i
Chamberoque, 1987) posa de manifest que a la dècada de 1980 són unes
1.500 les persones a les Balears que es dediquen a la cria, ensinistrament i
caça amb cans eivissencs. Avui, el nombre de caçadors ha disminuït
(l'Associació de Caçadors de Conills amb Cans de Caça compta amb uns 150
socis però segueix sent molt popular. Ben igual que fa dècades els principals
factors que amenacen aquesta modalitat són les malalties que afecten el conill i
la urbanització del medi.

Figura 49: Espectacular salt d'una cussa eivissenca. Elena i Chamberoque (1987) afirmen que
són animals adaptats al medi, i sobrevolen l'obstacle amb facilitat. Cosa tenen d'aus. Foto:
Imatges (Manacor).
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Figura 50: La guarda és el sistema bàsic de caça, formada per un grup d'entre 4 i 7 cans que
habitualment cacen junts, i solen pertànyer a un sol criador o, a vegades, a dos. Foto: Imatges
(Manacor).

8.3.2.3 La caça de cabres amb cans i llaç

La caça de cabres amb cans i llaç és originària de zones de muntanya, sobretot
de la serra de Tramuntana. Els cans, ben ensinistrats i seguint les indicacions
precises dels caçadors, són els encarregats d‘encalçar i d‘enrocar el cabrum.
Tradicionalment, els cans utilitzats en aquesta feina han estat els encreuats
d‘eivissenc i de bestiar. La missió dels cans no és capturar els animals, sinó
empenyalar-los a indrets d‘on tenguin difícil sortida. Posteriorment la feina del
caçador, en alguns casos molt arriscada per raons topogràfiques, consisteix a
capturar el boc, la cabra o el cabrit amb un llaç, que, sostingut per una perxa,
intentarà passar pel coll de l‘animal (Barceló, 2009).
Testimonis com Bernadí Solivelles "Bernadí de Muntanya" (nascut al predi de
Binibona l'any 1929) deixen palès la importància social i ecòmica d'aquesta
modalitat a la serra de Tramuntana. Segons una entrevista realitzada per
Humbert Colom (Brisas núm. 198, 3 de febrer de 1991), l'amo en Bernadí
afirma que va aprendre del seu pare a caçar cabres amb cans i llaç:
‹‹Cogíamos cabritos para comer y vender. El Puig Tomir lo he subido y rodeado
dos veces en un día, en múltiples ocasiones. Siempre tras las cabras.
Recuerdo que las bajábamos a pie, desde Aucanella hasta Binibona, por ses
Figueroles, sa Costa d'en Barral. Dos horas de camino estirando tres o cuatro
cabritos vivos, atados. Los vendíamos a dos pesetas sa terça (medida
equivalente a 400 gramos, dos y media hacían un kilo). Por un cabrito de 25
terces nos daban 50 pesetas que era mucho dinero. En el año 1955 pasaron a
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pagarse por kilos, a 4 y 5 pesetas. Y vendíamos muchos por 300 pesetas. [...].
En cuanto al futuro de la caza con lazo, el panorama es negro. Entre sa
Calobra y Formentor quedan todavía cuatro hombres con experiencia: Jaume
de Fartaritx, Joan i Antoni de Randa de Boca, y Tomeu de Ternelles. Pero no
hay afición entre la gente joven y esta práctica se puede perder.››
Mayol (1998) fa referència a l'abundància de cabres salvatges a la serra de
Tramuntana. Aquests animals són capturats amb cans especialment
ensinistrats i llaços, en una operació d'un valor etnogràfic i estètic
impressionant. No obstant això, apunta que aquesta pràctica està en recessió
quasi terminal, malgrat cal recuperar la caça a llaç molt més particular a la
Serra que la caça amb carrabina, molt més genuïna i esportiva.
Actualment, atesa la consideració especial d'aquesta modalitat tradicional per
la normativa sectorial vigent, la caça de cabres amb llaç ha donat lloc a un
important moviment de caça major, únic i particular de l'illa de Mallorca.
Concretament, el Decret 91/2006, de 27 d‟octubre, de regulació de poblacions
caprines, d‟ordenació de l‟aprofitament cinegètic de la cabra salvatge
mallorquina i de modificació dels plans tècnics suposa una fita important en el
sentit que promou la conservació i promoció de la cabra salvatge mallorquina
com a trofeu de caça major per medi de la creació del certificat de qualitat de
caça major, la creació de la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de
Trofeus i l'encomana de gestió al Consell de Mallorca de la caça major a les
finques de caça controlada de la seva propietat.
Així, la Resolució anual del Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials
permet la caça de la cabra salvatge mallorquina amb cans i llaç en els vedats
de caça major o en les unions de vedats de caça major. Així mateix es permet,
amb caràcter general, la caça amb cans i llaç de cabres assilvestrades durant
tot l'any sempre que el caçador estigui en possessió d‘una autorització
específica, individual i intransferible, per a aquesta modalitat, expedida pel
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, i de la resta de
documentació preceptiva.
També cal dir que aquesta modalitat de caça és indicada per controlar les altes
densitats de poblacions de cabres assilvestrades en aquells indrets on, per
raons de seguretat, no es poden utilitzar altres mètodes de caça.
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Figura 51: La caça de cabres amb cans i llaç és una antiga modalitat de caça dels espais
muntanyosos de Mallorca que consisteix a capturar bocs, cabres o cabrits amb un llaç sostingut
per una perxa i amb l'ajut de cans. Foto: A. García.

Figura 52: Dos bocs salvatges agafats pels cingles de Mortitx (TM d'Escorca). Foto: revista
Lluch, 86 (1928).
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8.3.2.4 La caça de la perdiu amb reclam i bagues
La caça de la perdiu amb reclam durant moltes èpoques és una modalitat molt
controvertida i, fins i tot, incompresa. De fet, en la Bíblia es troba una referència
a la perdiu de reclam. En el llibre Siràcida hi ha un bloc titulat Confiar i refiar-se
(11,29–13,14) i, concretament, el verset 30 del capítol 11 inclòs dins el títol «És
perillós refiar-se en excés» diu: «El cor de l‘orgullós és com una perdiu de
reclam en una gàbia: està a l‘aguait esperant que caiguis.» (Barceló, 2014).
Al llarg de la història es troben casos conflictius o èpoques en què la pràctica
n‘està prohibida o severament penada en cas d‘infracció. De fet, fins fa poc
aquesta modalitat, a l'àmbit territorial de les Illes Balears era permesa
legalment només a Menorca des de 1996. És a partir de l'any 2012 en què es
permet la seva caça a Mallorca, malgrat hi ha constància que fa més de 500
anys que ja s'hi caçava.
Segons una cita publicada en el llibre La falconeria a les Balears: s. XIII–XV
(Bover i Rosselló, 2003), entre els anys 1500 i 1501, sorgí un conflicte entre els
caçadors de perdius amb reclam i els caçadors de perdius amb falcons. Com
es pot constatar a continuació el mitjà per a capturar les perdius que acudeixen
al reclam són les bagues o les llaceres («cassar de gàbie e ab làseres»).
«[...]. Els caçadors amb falcons deien que “era gran dany e perjudici de tota la
terra ques permetès cassar de gàbie e ab làseres perquant los dits gabiés
cassaven tot l‟any e destrohien totes les garrigues de perdius de modo que
eren forsats los cassadors de falcons dexarse de la cassa e cesarien tenir
rosins dels quals resultava gran utilitat a la república.»
La caça de la perdiu amb reclam té i ha tingut molts d‘adeptes, considerada
com una modalitat de caça de les societats rurals i practicada per gent de totes
les classes socials. És una modalitat selectiva, ja que sols es cacen
determinats individus i durant un període temporal reduït, amb un màxim de 6
setmanes anuals. És una activitat que correctament practicada no romp
l‘equilibri ecològic de les poblacions de perdius salvatges, és més, contribueix a
sanejar-les.
Les paraules del qui va ser president de la Federació Balear de Caça Antoni
Tomàs i Vaquer (1998), són prou explícites de les qualitats que necessita un
bon reclamista i de què significa aquesta modalitat de caça:
«Es necesario una voluntad de hierro, paciencia de anacoreta, cuidado
constante y sacrificios sin límite, para, alguna vez, tener la oportunidad de vivir
extasiado un corto momento, asistiendo como único invitado a un espectáculo
indescriptible, testigo de una ceremonia de conquista amorosa, o de una guerra
dialéctica y desafiante entre protagonistas de una misma especie, que luchan
por defender su instinto, su hegemonía o territorio».
La caça de la perdiu amb reclam i bagues consisteix en la col·locació, entorn a
un reclam mascle de perdiu, de llaçades compostes per quatres bagons, units
entre si per un cordó al final del qual s‘hi ferma una pedra o pes. Les bagues es
col·loquen sobre dues branquetes, que per la part superior acaben en forma de
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V. Així, quan s‘atrapa l‘au, la baga cau al mínim moviment i queda subjecta pel
contrapès. En aquesta modalitat, la perdiu del camp s‘ha d‘acostar a una
distància suficient al reclam i ha de demostrar ganes de brega. Si reuneix
aquestes característiques, comença a moure‘s entorn del reclam i, si no
s‘adona de la col·locació dels llaços, quan passa per un dels passos preparats
és quan se la sol agafar pel coll. Si les bagues es col·loquen correctament, les
perdius capturades no sofreixen cap mal i testimonis afirmen que un fet que ho
demostra és que, en més d‘una ocasió, després d‘haver-les capturat pel coll,
segueixen cantant com si res no hagués passat (Barceló, 2014).
La principal característica de la caça de la perdiu amb bagues és que les
perdius s‘agafen vives. Temps enrere la majoria de preses se sacrificaven per a
consum alimentari i es reservava qualque mascle per a reclam. Actualment,
bona part de les perdius capturades es tornen a alliberar al camp. Els mascles
que no serveixen com a reclam i alguna perdiu femella, excepte les que es
guarden per a criar en captivitat, es retornen a la llibertat, ja que el caçadors
són conscients de la gran importància de conservar la perdiu autòctona front a
les repoblacions. Els espais cinegètics amb major nombre d'aficionats a
aquesta modalitat són també les marines litorals, encara que es practica arreu
de l'illa.
Atenent a que és una modalitat de recent autorització, els condicionaments són
nombrosos: només es permet la caça en els vedats, el caçador ha de disposar
d'una autorització específica i ha de comptar amb autorització expressa del
titular del vedat, el nombre de captures per temporada és de 10, el nombre de
bagues està limitat a 3 amb 4 bagons i han d'anar precintades, cada perdiu
capturada ha d'anar identificada amb una anella codificada, i al final de la
temporada s'ha de lliurar a l'administració competent el resum de captures.

Figura 53: Magí Pelegrí, perdigoter de Menorca, recorda emotivament que quan aquesta
modalitat no estava legalitzada, per a passar desapercebut davant les autoritats i els guardes,
els caçadors duien les bagues amagades dins la beca. Foto d'A. Barceló extreta del llibre La
Caça a Menorca (Barceló, 2014).
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Figura 54: El més complex d‘aquesta modalitat de caça és fer la plaça. Al voltant del penjador
o de la monjoia es col·loquen unes files de petites branques de mata o d‘ullastre,
preferentment, entre les quals hi ha uns passos per on pot passar la perdiu. Aquí és on es
disposen les bagues o llaceres. Foto de Tòful Gomila extreta del llibre La Caça a Menorca
(Barceló, 2014).

8.3.3 Altres modalitats tradicionals convencionals

Es tracta d'altres mètodes de caça que comparteixen moltes característiques
amb les modalitats tradicionals, però que es practiquen dins un àmbit territorial
molt més ampli i no són genuïnes de Mallorca. Són la falconeria, la caça del
conill amb fura, la caça amb ca llebrer, la caça del tord amb reclam o a la
barraca, la caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta i la caça amb arc.

8.3.3.1 La falconeria

Després de la conquesta de Mallorca l'any 1229, la falconeria va ser la
modalitat distintiva de les classes altes de la societat tal i com demostra
abundant bibliografia al respecte (Bover i Rosselló, 2003; Pons, 1956; Pascual,
1893-94; Pascual, 1895-96). La Llei 4/89, de conservació dels espais naturals i
de la fauna i flora silvestres, declarà il·legal la falconeria, però gràcies a la feina
i a l‘entusiasme d‘alguns activistes i defensors d‘aquesta ancestral activitat, es
revocà la prohibició el 1995 (Caça i Medi Natural, 2006). Aquesta modalitat
consisteix en l‘art d‘ensinistrar rapinyaires per utilitzar-los en la captura de
diferents espècies de caça, principalment conills, llebres i perdius. En termes
de falconeria cal distingir l‘alt vol i el baix vol. En l‘alt vol s‘utilitzen falcons i es
cacen només aus i, en aquesta pràctica, l‘au de presa de vegades es llança en
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picat des de més de 150 metres d‘alçada. En el baix vol s‘empren astors i
aligots de Harris per caçar conills i llebres, i falcons torters per a la caça de
tords i guàtleres.

Figura 55: Falconer. Foto: S. Torrens.

Segons la normativa vigent, els caçadors amb aus de falconeria han de
disposar de documentació amb la credencial de falconeria o document
assimilable expedit per l'administració autonòmica i les aus que pertanyen a
espècies exòtiques han de volar amb un transmissor que permeti la localització
en tot moment. Durant tot l‘any les aus es poden entrenar amb cimbell o amb
peces de caça sembrada; cal tenir l‘autorització del titular del vedat o, en els
terrenys de règim cinegètic comú, l‘autorització de la persona propietària.
Actualment, l'aeroport de Son Sant Joan de Mallorca i el Port de Palma
compten amb els serveis de professionals de la falconeria controlar la fauna
present en aquests espais i garantir la seguretat aèria i marítima.

8.3.3.2 La caça del conill amb fura

La caça del conill amb fura consisteix a introduir aquest carnívor llarguer i de
cap rodonenc dins els clapers de pedra seca, parets buides o galeries
subterrànies a terra per fer sortir els conills a l‘exterior. Posteriorment, es
capturen els conills amb senderes, a la carrera amb els cans eivissencs, amb
l‘escopeta, amb arc o amb aus de falconeria. Aquesta modalitat és certament
selectiva i recomanable per controlar vedats amb elevades poblacions de
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lagomorfs i els conills vius capturats amb sendera poden ser de gran utilitat per
a repoblacions a d‘altres indrets amb baixes densitats (Barceló, 2009).

Figura 56: Caça amb fura. Foto d'A. Barceló extreta de la revista Caça i Medi Natural, núm. 9.

8.3.3.3 La caça amb cans llebrers

La caça amb cans llebrers és una modalitat de gran arrelament a la península
Ibèrica, principalment a la meitat sud (Andalusia, Extremadura i les dues
Castelles), on dominen les grans extensions de terreny i hi ha abundància de
llebres. A Mallorca també existeix l‘afició per a la caça amb aquests cans
rapidíssims. El caçador recorre els sementers, sovint amb una colla de cans i,
quan s‘aixeca la llebre, comença una interessant persecució en la qual els cans
poden assolir velocitats de més de 60 km/h. (Barceló, 2009).
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Figura 57: Grup de caçadors amb cans llebrers. Foto d'A. Barceló extreta del llibre La Caça a
Mallorca (Barceló, 2009).

La Resolució de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes
especials per a la temporada 2014-2015 a l‟illa de Mallorca preveu que en la
modalitat de cans llebrers es poden caçar 3 llebres per caçadors i dia, mentre
que en les altres modalitats sols se'n poden caçar dues. Així mateix, quan es
formin grups de caçadors, aquests podran portar un màxim de dos cans
llebrers per caçador, fermats, i únicament es podran amollar 2 cans en cada
encalç. La normativa també regula les altres races de cans que poden
acompanyar els cans llebrers durant cada període de caça.

8.3.3.4 La caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta

A l'igual que la caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues, la caça de la
perdiu amb reclam mascle i escopeta es basa en un conflicte de territorialitat i
de zel entre les perdius del camp i el reclam. Durant els mesos de gener i
febrer, les perdius es comencen a acollar i cada mascle exerceix un domini
intens sobre el seu territori. En la caça amb reclam es col·loca una perdiu
engabiada en el camp, la qual entona diferents cants que els mascles del camp
entenen com una provocació i com una amenaça als seus dominis. El caçador
roman ben amagat, atent al combat dialèctic i esperant que les perdius
salvatges s‘acostin per poder efectuar el dispar. (Barceló, 2009).
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En aquesta modalitat de caça, la quota màxima de captures és de 4 per dia i
caçador, mentre que en les altres modalitats més generalistes com la caça a la
mala o amb ca de mostra és de 6.
La caça de la perdiu amb reclam mascle és una de les poques modalitats que
sols es pot practicar dins vedats de caça i està prohibida en els terrenys
d'aprofitament cinegètic comú (lliures).

Figura 58: Caçador de perdiu amb reclam col·locant la gàbia. Foto: A. Barceló.

8.3.3.5 La caça del tord a barraca

La caça del tord amb reclam manual o bucal es practica al principi de la tardor,
quan arriben aquestes migratòries des de latituds septentrionals. El caçador,
col·locat dins una barraca elaborada amb vegetació i brancam, imita amb un
reclam manual o de boca el cant dels tords i els intenta atreure a l‘abast efectiu
del dispar. A la serra de Tramuntana se sol tirar als tords posats en els arbres,
encara que en altres indrets se'ls tira al vol i sense barraca. En qualsevol cas,
aquesta modalitat s‘ha de practicar amb reclams tradicionals, i està prohibit l‘ús
de reclams electrònics. Segons la normativa vigent, en la pràctica d'aquests
modalitat, es poden abatre la resta d'espècies caçables amb arma de foc
autoritzades (Barceló, 2009).
Es tracta d'una modalitat molt exclusiva de municipis de la serra de
Tramuntana, principalment de Sóller, Fornalutx i Deià.
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Figura 59: Nico Rullán i el seu fillol Pere Rullan, caçant a la barraca a Sóller. Foto de Joan
Mora, extreta del llibre La Caça a Mallorca (2009).

8.3.3.6 La caça amb arc

Aquesta modalitat, antiga però legalitzada recentment a Mallorca, no es
considerada com a tradicional en el Reglament 1/2012 del Consell Insular de
Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, però atenent a
les seves característiques i especificitat tècnica sí que es podria considerar
com a tal. La caça major i menor amb arc varen ser autoritzades el 2006 i el
2009, respectivament.
Per a l‘ús de l‘arc en la caça, l‘arquer ha d‘estar en possessió de la targeta T2
expedida per la Reial Federació Espanyola de Caça, en què es detallen els
arcs utilitzats i les potències màximes, d'una assegurança de responsabilitat
civil i d'una autorització expressa del titular del vedat per a la pràctica d'aquesta
modalitat. Cada fletxa i arc s'ha d'identificar amb el document nacional
d'identitat o passaport del caçador. Així mateix, la normativa vigent també
detalla els tipus d'arcs i de fletxes autoritzats (Barceló, 2009).
Es tracta d‘una modalitat de mínim impacte en el medi i que requereix una
preparació física del caçador molt bona per manejar l‘arc amb destresa i
realitzar una bona maniobra d‘aproximació fins situar-se a prop de la presa.
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Figura 60: Paco Fernández practicant la caça major amb arc. Foto de Paco Fernández extreta
del llibre Boc Balear: cuatro milenios de historia, diez años de homologación (Seguí et al.
2014).

8.3.4 Modalitats de caça generalistes que es practiquen amb
races de cans autòctones

Es descriuen en aquest apartat modalitats de caça amb ca i escopeta,
cosmopolites i esteses a molts d‘altres indrets del món, però que com a tret
diferencial utilitzen races de cans autòctones com el ca mè i el ca rater.
Ambdues races són cans d'origen antic, adaptades funcionalment a la caça als
entorns insulars.
Atenent als articles 34.5, 35.2 i 35.3 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca
fluvial, així com a l‘article 19 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de
Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, la Resolució
que fixa els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada
2014-2015 a l‟illa de Mallorca, atorga tres dies hàbils més durant la mitja veda
per a la caça amb ca eivissenc, amb ca rater i amb ca mè, cada un amb la
modalitat corresponent. Tot això, amb la finalitat de revalorar el patrimoni que
suposen les races de cans autòctones.
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8.3.4.1 La caça amb ca mè
El ca mè mallorquí és un ca de mida no gaire grossa, d‘estampa senzilla i
rústica, que transmet fortalesa. És un ca de mostra polivalent, que sol caçar a
prop del caçador i bat pausadament el terreny, amb el nas a altura mitjana.
Quan sent la peça, s‘atura i, posteriorment, l‘aixeca a l‘ordre del caçador. És
també un bon portador. S‘utiliza com a ca de parada en la caça del conill, de la
llebre, de la guàltera, de la perdiu i de la cega, principalment. Té una bona
portada i s‘utilitza també en les modalitats de caça al vol des de lloc fix
(Barceló, 2009).

Figura 61: Guillem Bauçà practicant la caça de la perdiu amb un ca mè. Foto: A. Barceló.

8.3.4.2 La caça amb ca rater

El ca rater és un ca petit, que pesa entre 3 i 5 quilos i és molt viu. És
especialista en la caça de rates i de conills. La seva mida és perfecta per caçar
dins garrigues i marines, i també per treure els conills de dins les vorerades i de
dins els esbarzers perquè els caçadors els puguin abatre. Ben ensenyats,
també són uns excel·lents portadors de tords (Barceló, 2009).
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Figura 62: Pedro Nuño caçant amb dos cans raters quasi ben bé blancs. Foto d'A. Barceló,
extreta del llibre La Caça a Mallorca (Barceló, 2009).

8.4. Canvis en les captures de les espècies cinegètiques entre
la dècada del 1970 i l'actualitat
Els canvis produïts en les captures de les espècies cinegètiques entre la
dècada de 1970 i l'actualitat a Mallorca s'estudien a partir de les dades
disponibles als arxius de la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
Per una banda, La Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza va donar peu a la
constitució de vedats de caça. Els expedients dels vedats compten amb uns
formularis del Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales,
classificats amb les sigles PM- i un nombre alfanumèric a partir del 10.001.
Entre d'altres dades aquests formularis disposen de la superfície que es pretén
acotar i presenten un apartat d'informació cinegètica en el qual hi consten les
captures de la darrera temporada cinegètica.
Aquestes dades s'obtenien a partir de la informació recaptada pels cossos de la
guarderia forestal a partir d'inspeccions sobre el terreny i consultes amb les
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persones promotores dels vedats. La gran majoria de les dades són obtingudes
per als anys 1970 i 1971, atenent que la majoria de vedats objecte d'anàlisi es
van crear al 1971 i 1972 respectivament, i els qüestionaris fan referència
sempre a la temporada prèvia a la creació. Hi ha alguns vedats que durant la
dècada de 1970 experimenten ampliacions, cosa que s'ha tingut en compte a
l'hora d'oferir xifres de superfícies i de captures, i per la qual cosa s'ha afegit a
les dades inicials. Amb tot, cal dir que són dades generals i orientatives però
que determinen amb important precisió el rèdit cinegètic del vedat en qüestió.
Per altra banda, l'article 16 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de
Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat
definitivament en data 9 de febrer de 2012 indica que els titulars dels vedats de
caça han de lliurar al departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca la memòria anual de captures del vedat, abans
de la data que estableix la Resolució anual de vedes. Aquestes dades es
troben en format digital i tabulades per espècies en una base dades. Són dades
que tècnicament també poden ser qüestionades per la seva fiabilitat, ja que
normalment ni el caçador ni el titular del vedat duen un control sistemàtic i
exhaustiu del nombre de captures. No obstant això, són dades oficials i que
aporten un important nivell d'aproximació a la realitat.
En funció de les dades disponibles s'ha realitzat una comparativa de captures
en un 10 % dels vedats de Mallorca, en concret 147 vedats particulars (no hi ha
cap vedat gestionat per societats de caçadors). Durant la dècada de 1970
aquests vedats disposaven d'una superfície de 32.899,75 ha i actualment els
mateixos vedats disposen de 29.303,46 ha. Aquesta diferència es deu a
segregacions sofertes pels vedats amb el pas dels anys. En qualsevol cas i per
tenir xifres comparables, s'ofereixen els resultats en peces / ha.
En termes territorials, l'esmentada xifra de 29.303,46 ha vedades equivalen al
10,45 % del total de la superfície vedada a Mallorca en data d'1 de gener de
2013.
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Figura 63: Caràtula d'un formulari de creació de vedat de caça del Servicio de Pesca
Continental, Caza y Parques Nacionales, depenent del Ministerio de Agricultura (dècada de
1970). A la part inferior es pot observar l'apartat referent al nombre de captures que s'utilitza en
aquest treball. Font: Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
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Figura 64: Informe del Sobreguarda Forestal de la zona 1.2. per a la creació d'un vedat de
caça el 1972. A l'apartat B consten les captures de la darrera temporada cinegètica. Font:
Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
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Els vedats dels quals es comparen dades entre la dècada
l'actualitat són els següents:
PM-10.001; PM-10.013; PM-10.019; PM-10.034; PM-10.035;
PM-10.050; PM-10.053; PM-10.054; PM-10.056; PM-10.061;
PM-10.080; PM-10.100; PM-10.106; PM-10.110; PM-10.131;
PM-10.137; PM-10.138; PM-10.141; PM-10.141; PM-10.146;
PM-10.154; PM-10.155; PM-10.156; PM-10.159; PM-10.166;
PM-10.177; PM-10.179; PM-10.182; PM-10.188; PM-10.189;
PM-10.196; PM-10.199; PM-10.205; PM-10.208; PM-10.212;
PM-10.221; PM-10.222; PM-10.226; PM-10.231; PM-10.233;
PM-10.251; PM-10.258; PM-10.260; PM-10.266; PM-10.271;
PM-10.277; PM-10.278; PM-10.285; PM-10.288; PM-10.291;
PM-10.295; PM-10.297; PM-10.304; PM-10.307; PM-10.310;
PM-10.312; PM-10.315; PM-10.317; PM-10.318 ; PM-10.327;
PM-10.337; PM-10.339; PM-10.343; PM-10.345; PM-10.347;
PM-10.357; PM-10.358; PM-10.361; PM-10.367; PM-10.369;
PM-10.378; PM-10.383; PM-10.386; PM-10.387; PM-10.399;
PM-10.406; PM-10.410; PM-10.415; PM-10.416; PM-10.417;
PM-10.434; PM-10.435; PM-10.436; PM-10.441; PM-10.442;
PM-10.448; PM-10.450; PM-10.453; PM-10.459; PM-10.467;
PM-10.446; PM-10.470; PM-10.475; PM-10.476; PM-10.481;
PM-10.488; PM-10.490; PM-10.492; PM-10.493; PM-10.498;
PM-10.502; PM-10.513; PM-10.516; PM-10.517; PM-10.518;
PM-10.541; PM-10.545; PM-10.548; PM-10.555; PM-10.565;
PM-10.573; PM-10.585; PM-10.587; PM-10.599; PM-10.602;
PM-10.615; PM-10.619; PM-10.625; PM-10.645; PM-10.654;
PM-10.669; PM-10.684; PM-10.686; PM-10.689; PM-10.698.

del 1970 i
PM-10.044;
PM-10.071;
PM-10.133;
PM-10.152;
PM-10.171;
PM-10.190;
PM-10.217;
PM-10.238;
PM-10.275;
PM-10.294;
PM-10.311;
PM-10.332;
PM-10.349;
PM-10.370;
PM-10.404;
PM-10.428;
PM-10.443;
PM-10.468;
PM-10.484;
PM-10.499;
PM-10.527;
PM-10.571;
PM-10.611;
PM-10.668;

Taula 13: Matrícules dels vedats estudiats.

Amb la intenció de poder oferir informació per zones, els vedats s'han
classificats segons les comarques geogràfiques on pertanyen: serra de
Tramuntana, Raiguer, Pla, Migjorn, Llevant o Palma.
Comarca

Nombre de vedats

Tramuntana
Raiguer
Pla
Migjorn
Llevant
Palma
Total

25
10
28
64
17
3
147

Superfície (ha)
dècada dels 70
9.421,01
2.228,28
4.421,12
12.411,13
3.713,11
705,10
32.899,75

Superfície (ha)
1 de gener de 2013
8.123,15
2.171,57
4.265,99
11.588,32
2.819,83
334,60
29.303,46

Taula 14: Nombre de vedats per comarca i superfície total d'aquests per a la
dècada dels 70 i a data d'1 de gener de 2013.
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Figura 65: Distribució de la mostra dels vedats de caça seleccionats.

El resultats que es presenten posen de manifest importants variacions en el
nombre de captures de les espècies cinegètiques, si bé cal ser prudents en el
maneig d'aquestes dades.
En primer lloc, cal reiterar que malgrat sigui informació oficial proporcionada per
l'Administració competent en matèria de caça a Mallorca, les xifres poden tenir
un cert grau d'error atenent que són pocs els caçadors que duen al dia un
recompte exhaustiu del nombre de captures. També s'ha assumir que la
comparativa feta entre la dècada de 1970 i la temporada 2012 -2013 és
certament limitada temporalment i són nombrosos el factors ambientals que
poden incidir en l'abundància de cada una de les espècies (cria, disponibilitat
d'aliment, migracions,...). No obstant això, la dècada de 1970 comprèn diversos
anys i la temporada 2012-2013 va ser considerada com a força bona, per la
qual cosa, les dades disponibles semblen ser representatives per avaluar, al
manco, la tendència. A més, s'han de valorar accions de gestió actuals com les
repoblacions o amollades d'exemplars de granja de perdiu, de guàtlera o de
faisà, cosa que gairebé no es feia a la dècada dels setanta i avui és una
pràctica habitual. Finalment, també s'han d'interpretar les dades comarcals en
el marc d'una important variabilitat entre vedats, cosa que depèn de nombrosos
aspectes com els usos del sòl, la gestió cinegètica o la pressió de caça, entre
d'altres.
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8.4.1 Canvis pel conjunt de l'illa

La comparativa del total de captures dels 147 vedats seleccionats entre la
dècada de 1970 i l'actualitat ofereix una primera aproximació amb dades
absolutes prou significatives. Si bé a la dècada de 1970 es van capturar en els
vedats seleccionats un total 101.475 peces cinegètiques, durant la temporada
2012-2013 el total de peces capturades és de 59.611. La diferència és de 41.864 captures a l'actualitat respecte de la dècada de 1970 (-41,25 %).
S'ofereixen dades relatives de captures / ha, la qual cosa permet realitzar
comparatives amb major nivell de rigor. Les dades es presenten amb dos
decimals de precisió per tal que puguin ser representades amb claredat als
gràfics. En alguns casos, el baix nombre de captures de determinades espècies
fa que no apareguin xifres representatives. Alhora, tenint en compte la
representativitat gràfica, les captures de tords i estornells (que solen ser majors
que les altres espècies) es representen a part.

8000
7000
6000

Captures

5000
4000

Anys 70

3000

Actualitat

2000

1000
0

Figura 66: Captures dels vedats seleccionats. Els vedats es presenten en l'eix de les abscisses
ordenats per matrícula en ordre ascendent d'esquerra a dreta (del PM-10.001 al PM-10.698).
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Figura 67: Diferència de captures en els vedats seleccionats. Els vedats es presenten en l'eix
de les abscisses ordenats per matrícula en ordre ascendent d'esquerra a dreta (del PM-10.001
al PM-10.698).

Les dades de captures pel conjunt de l'illa de Mallorca són les següents:
Mallorca
Espècie

Anys 70

Actualitat

Diferència

Conill

0,96

0,39

-0,57

Llebre

0,06

0,02

-0,04

Tórtora salvatge

0,11

0,03

-0,08

Guàtlera

0,01

0,01

0

Colom

0,02

0,03

0,01

Perdiu

0,24

0,19

-0,05

Cega

0,05

0,04

-0,01

Altres

0

0,17

0,17

Tord i estornell
1,63
1,1
-0,53
Taula 15: Captures / hectàrea en els vedats de Mallorca seleccionats i diferència
entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Comparativa de captures a Mallorca
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Figura 68: Comparativa de captures a Mallorca entre la dècada de 1970 i
l'actualitat.

Comparativa de captures de tord i estornell a
Mallorca (captures / ha)

1,1
1,63

Anys 70
Actualitat

Figura 69: Comparativa de captures de tord i estornell a Mallorca entre la dècada
de 1970 i l'actualitat.

En referència al conjunt de Mallorca, entre la dècada de 1970 i l'actualitat, la
majoria d'espècies experimenten una baixada en el nombre de captures /
hectàrea. Les més acusades són el conill (-0,57) i el tord i l'estornell (-0,53). La
guàtlera és l'única espècie que és manté amb xifres similars, malgrat el nombre
de captures / hectàrea sigui molt baix (0,01), i que es manté avui gràcies a les
repoblacions. En canvi, augmenten les captures / hectàrea de colom (0,01) i
d'altres espècies (0,17). El grup d'altres espècies fa referència bàsicament a la
cabra, el tudó i la tórtora turca.
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8.4.2 Canvis per comarques i per espècies

L'estudi del nombre de captures per espècies i per comarques ofereix dades
més precises sobre l'evolució de la fauna cinegètica en l'àmbit territorial.
8.4.2.1 Serra de Tramuntana

La serra de Tramuntana compta amb una mostra de 25 vedats que actualment
ocupen una superfície de 8.123,15 ha.
Serra de Tramuntana
Diferència
Espècie

Anys 70

Actualitat

Cabra

0

0,02

0,02

Conill

0,36

0,02

-0,34

Llebre

0,02

0,01

-0,01

Tudó

0

0,12

0,12

Tórtora salvatge

0,02

0,02

0

Tórtora turca

0

0,01

0,01

Guàtlera

0,01

0

-0,01

Colom

0,03

0,01

-0,02

Perdiu

0,15

0,16

0,01

Cega

0,04

0,06

0,02

Faisà

0

0,01

0,01

Tord i estornell
1,71
0,81
-0,9
Taula 16: Índexs de captures / hectàrea en els vedats de la serra de Tramuntana
seleccionats i diferència entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Comparativa de captures a la serra de Tramuntana
0,4
0,35

Captures / ha

0,3
0,25

0,2
Anys 70

0,15

Actualitat

0,1
0,05
0

Figura 70: Comparativa de captures a la serra de Tramuntana entre la dècada de 1970 i
l'actualitat.

Figura 71: Comparativa de captures de tord i estornell a la serra de Tramuntana entre la
dècada de 1970 i l'actualitat.

L'anàlisi de la comparativa de captures a la serra de Tramuntanta deixa palès
una important baixada en el nombre de captures / hectàrea de conill (-0,34) i de
tords i estornells (-0,9). Altres espècies com la tórtora salvatge, la llebre, el
colom, la perdiu o la cega es mantenen o experimenten petites variacions a
l'alça o a la baixa. La guàtlera, malgrat les captures / hectàrea detectades a la
dècada dels setanta fossin modestes (0,01) desapareix ara per complet . I,
finalment, apareixen noves espècies com el tudó, la tórtora turca, el faisà o la
cabra. Cal dir que en el cas de la perdiu les dades actuals són similars a les de
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1970 degut a que uns pocs vedats es dediquen a fer importants amollades, ja
que en termes generals la densitat és baixa.
8.4.2.2 El Raiguer

El Raiguer compta amb una mostra de 10 vedats que actualment ocupen una
superfície de 2.171,57 ha.
Raiguer
Espècie

Anys 70

Actualitat

Diferència

Cabra

0

0,02

0,02

Conill

0,5

0,04

-0,46

Llebre

0,05

0,02

-0,03

Tudó

0

0,11

0,11

Tórtora salvatge

0,02

0,01

-0,01

Tórtora turca

0

0,01

0,01

Guàtlera

0

0,09

0,09

Colom

0,02

0

-0,02

Perdiu

0,12

0,13

0,01

Cega

0,04

0,02

-0,02

Tord i estornell
5,02
4,47
-0,55
Taula 17: Captures / hectàrea en els vedats del Raiguer seleccionats i diferència
entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Figura 72: Comparativa de captures al Raiguer entre la dècada de 1970 i l'actualitat.
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Comparativa de captures de tord i estornell al
Raiguer (captures /ha)

4,47
5,02

Anys 70
Actualitat

Figura 73: Comparativa de captures de tord i estornell al Raiguer entre la dècada de 1970 i
l'actualitat.

El tret més destacat dels vedats del Raiguer és la important baixada del
nombre de captures / hectàrea de conills (-0,46) i de tords i estornells (-0,55).
Malgrat les xifres de descens d'aquestes espècies siguin similars, la diferència
està en què les captures absolutes actuals per al conill són molt baixes (0,04
captures / ha) mentre que les de tords i estornell són elevades (4,47 captures /
ha). Exceptuant, la disminució de captures de llebre, tórtora salvatge, colom i
cega, la resta d'espècies presenten diferències positives entre la dècada de
1970 i l'actualitat. Cal ressaltar l'absència de captures de colom a l'actualitat i
l'aparició de captures de cabres, tudons i tórtores turques. D'aquestes
espècies destaca el tudó amb 0,11 captures / hectàrea a l'actualitat.
8.4.2.3 El Pla
La mostra de vedats per al Pla és de 28, que ocupen una superfície actual de
4.265,99 hectàrees.
Pla
Espècie
Moix

Anys 70

Actualitat

Diferència

0

0,01

0,01

Conill

1,06

0,58

-0,48

Llebre

0,05

0,03

-0,02

0

0,16

0,16

0,06

0,02

-0,04

0

0,01

0,01

0,01

0

-0,01

Colom

0

0,02

0,02

Perdiu

0,17

0,24

0,07

Cega

0,06

0,03

-0,03

Tudó
Tórtora salvatge
Tórtora turca
Guàtlera

Tord i estornell
1,94
1,44
-0,5
Taula 18: Índexs de captures / hectàrea en els vedats del Pla seleccionats i
diferència entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Comparativa de captures al Pla
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1
0,8
0,6

0,4
0,2
0

Anys 70

Actualitat

Figura 74: Comparativa de captures al Pla entre la dècada de 1970 i l'actualitat.
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Figura 75: Comparativa de captures de tord i estornell al Pla entre la dècada de
1970 i l'actualitat.

L'aspecte més rellevant de la comparativa de captures dels vedats del Pla entre
la dècada de 1970 i l'actualitat és la considerable baixada de captures /
hectàrea de conills (-0,48). Baixen també les captures de la llebre, la tórtora
salvatge, la cega i del conjunt tord- estornell, mentre que pugen les de colom i
perdiu. La guàtlera, malgrat les captures fossin reduïdes ja de per si a la
dècada dels setanta, no en consta cap a l'actualitat. Apareixen com a noves
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espècies el tudó, amb considerable nombre de captures / hectàrea (0,16), la
tórtora turca, el colom, i un depredador, el moix.

8.4.2.4 El Migjorn

Es localitzen un total de 64 vedats al Migjorn de Mallorca amb una superfície
actual de 11.588,32 ha.
Migjorn
Espècie

Anys 70

Actualitat

Diferència

Moix

0

0,01

0,01

Conill

1,56

0,7

-0,86

Llebre

0,09

0,03

-0,06

Tudó

0

0,15

0,15

Tórtora salvatge

0,22

0,05

-0,17

Tórtora turca

0

0,02

0,02

Guàtlera

0,01

0

-0,01

Colom

0,01

0,06

0,05

Perdiu

0,34

0,23

-0,11

Cega

0,05

0,03

-0,02

Tord i estornell
1,08
0,66
-0,42
Taula 19: Índexs de captures / hectàrea en els vedats del Migjorn seleccionats i
diferència entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Figura 76: Comparativa de captures al Migjorn entre la dècada de 1970 i l'actualitat.
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Comparativa de captures de tord i estornell al
Migjorn (Captures / ha)
0,66

1,08
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Figura 77: Comparativa de captures de tord i estornell al Migjorn entre la dècada
de 1970 i l'actualitat.

A l'igual que en les comarques precedents, la característica més destacable és
la considerable disminució en el nombre de captures / ha de conills (-0,86),
malgrat la xifra de captures actual (0,7) és la més alta del conjunt comarcal.
També baixen, amb major o menor mesura, el nombre de captures de llebre,
tórtora salvatge, guàtlera, perdiu, cega, tord i estornell. El colom presenta un
augment en el nombre de captures, i apareixen com a noves espècies la tórtora
turca i el tudó. També apareix el moix com a nova espècie.
8.4.2.5 El Llevant

La comarca de Llevant presenta una mostra de 17 vedats que ocupen
actualment una superfície de 2.819,83 ha.
Llevant
Espècie

Anys 70

Actualitat

Diferència

Conill

0,78

0,19

-0,59

Llebre

0,07

0,03

-0,04

Tudó

0

0,14

0,14

Tórtora salvatge

0,11

0,04

-0,07

Tórtora turca

0

0,03

0,03

Guàtlera

0,02

0,01

-0,01

Colom

0,02

0

-0,02

Perdiu

0,29

0,11

-0,18

Cega

0,09

0,03

-0,06

Tord i estornell
1
1,06
0,06
Taula 20: Índexs de captures / hectàrea en els vedats del Llevant seleccionats i
diferència entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Figura 78: Comparativa de captures al Llevant entre la dècada de 1970 i
l'actualitat.
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Figura 79: Comparativa de captures de tord i estornell al Llevant entre la dècada
de 1970 i l'actualitat.

A la comarca de Llevant també es fa palès un descens en el nombre de
captures / hectàrea de conill (-0,59). Disminueixen també en major o menor
grau, el nombre de captures de llebre, tórtora salvatge, guàtlera, colom, perdiu i
cega. De les espècies que ja es registren dades a la dècada de 1970, només el
grup de tords i estornells presenten un augment en el nombre de captures.
Finalment, el tudó i la tórtora apareixen com a noves espècies de caça.
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8.4.2.6 Palma

La comarca de Palma està representada per 3 vedats de caça que disposen de
334,60 ha.
Palma
Espècie

Anys 70

Actualitat

Diferència

Conill

0,46

0,43

-0,03

Llebre

0,05

0

-0,05

Tudó

0

0,1

0,1

T. salvatge

0,07

0,04

-0,03

T. turca

0

0,04

0,04

Guàtlera

0,06

0

-0,06

Colom

0,01

0,02

0,01

Perdiu

0,07

0,4

0,33

Cega

0,02

0,05

0,03

Altres

0,01

0

-0,01

Tord i estornell
1,09
1,31
0,22
Taula 21: Índexs de captures / hectàrea en els vedats de Palma seleccionats i
diferència entre l'actualitat i la dècada de 1970.
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Figura 80: Comparativa de captures a Palma entre la dècada de 1970 i l'actualitat.
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Comparativa de captures de tord i estornell a Palma
(captures / ha)

1,09
Anys 70

1,31
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Figura 81: Comparativa de captures de tord i estornell al Llevant entre la dècada de 1970 i
l'actualitat.

Les característiques més destacables dels vedats seleccionats de Palma són
les importants diferències positives en el nombre de captures / hectàrea de
perdiu (0,33) i tord i estornell (0,22) i el reduït descens de conills (-0,03).
Descendeixen les captures de llebre, tórtora salvatge, guàtlera i altres espècies
(fa referència a anàtids), mentre que augmenten les de colom i cega. Apareixen
com a noves espècies el tudó i la tórtora turca.
Retornant a l'àmbit local, les dades aportades pel Servei de Caça del Consell
de Mallorca sobre concessions d'autoritzacions excepcionals per al control
d'espècies entre 2011 i juny de 2014 (Art. 39, Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear
de caça i pesca fluvial modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives, i posteriorment per la Llei
3/2013, de 17 de juliol) aporten valuosa informació geogràfica sobre els espais
amb elevades densitats de poblacions d'espècies cinegètiques i no
cinegètiques. Aquests controls es realitzen, entre d'altres motius, per evitar
danys en els cultius, per prevenir accidents en relació amb la seguretat aèria o
per prevenir efectes perjudicials per a la salut de les persones.
Entre el 2011 i el juny de 2014, el Servei de Caça del Consell de Mallorca ha
expedit un total de 280 autoritzacions excepcionals per control d'espècies s'ha
actuat a 41 municipis de Mallorca. Un conjunt de 8 municipis litorals de la franja
del ponent, migjorn i llevant mallorquí copen més del 60 % del total de les
autoritzacions concedides (Palma, Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí,
Felanitx, Manacor i Artà).
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Municipis
Autoritzacions Percentatge
Alaró
2
0,71
Alcúdia
7
2,50
Algaida
4
1,43
Andratx
5
1,79
Ariany
2
0,71
Artà
15
5,36
Binissalem
2
0,71
Bunyola
9
3,21
Calvià
5
1,79
Campos
9
3,21
Capdepera
6
2,14
Consell
4
1,43
Escorca
3
1,07
Esporles
1
0,36
Estellencs
2
0,71
Felanitx
30
10,71
Lloseta
2
0,71
Llubí
3
1,07
Llucmajor
21
7,50
Manacor
28
10,00
Mancor
4
1,43
Maria
1
0,36
Marratxí
1
0,36
Montuïri
4
1,43
Muro
1
0,36
Palma
38
13,57
Petra
3
1,07
Porreres
3
1,07
Puigpunyent
5
1,79
Sa Pobla
1
0,36
Sant Joan
3
1,07
Sant Llorenç
3
1,07
Santanyí
16
5,71
Selva
1
0,36
Sencelles
1
0,36
Ses Salines
13
4,64
Sineu
1
0,36
Sóller
6
2,14
Son Servera
7
2,50
Valldemossa
1
0,36
Vilafranca
6
2,14
Indeterminat
1
0,36
TOTAL
280
100,00
Taula 22: Relació d'autoritzacions excepcionals per al control d'espècies
concedides pel Servei de Caça del Consell de Mallorca entre l'any 2011 i el juny
de 2014. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció Insular de Caça
del Consell de Mallorca.

Per espècies, el major nombre d'autoritzacions s'han expedit per al control de
conills (23,57%), coloms (22,50%), cabres (15%) i tudons (14,29%). Aquestes
quatres espècies cinegètiques assoleixen més de les 3/4 parts d'autoritzacions
excepcionals concedides. Cal dir aquí que no s'han tingut en compte les
nombroses actuacions que realitza l'Administració (Govern de les Illes Balears i
Consell de Mallorca) dins les finques de titularitat pública per controlar les
cabres assilvestrades ni tampoc les autoritzacions que concedeix el Servei de
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Caça del Consell de Mallorca a particulars per control ordinari de gavines i
moixos.
Espècie

Núm. Autoritzacions

Percentatge

Anàtides

10

3,57

Cabres

42

15,00

Colom

63

22,50

Conill

66

23,57

Estornell

7

2,50

Gallina

11

3,93

Gavina

10

3,57

Llebre

13

4,64

Moix

2

0,71

Perdiu

1

0,36

Porc xinès

1

0,36

Porc senglar

1

0,36

Tórtora turca

9

3,21

Tudó

40

14,29

Altres

4

1,43

TOTAL
280
100,00
Taula 23: Relació de les espècies per les quals el Servei de Caça del Consell de
Mallorca ha emès autoritzacions excepcionals entre l'any 2011 i el juny de 2014.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció Insular de Caça del
Consell de Mallorca.

Colom
Comarca

Nombre d'autoritzacions Percentatge

Serra de Tramuntana

4

6,35

Raiguer

4

6,35

Pla

9

14,29

Llevant

14

22,22

Migjorn

28

44,44

Palma

4

6,35

TOTAL
63
100,00
Taula 24: Nombre d'autoritzacions excepcionals expedides pel Servei de Caça del
Consell de Mallorca entre l'any 2011 i el juny de 2014 per al control de coloms i per
comarques. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció Insular de
Caça del Consell de Mallorca.
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Conill
Comarca

Nombre d'autoritzacions

Percentatge

Serra de Tramuntana

0

0,00

Raiguer

1

1,52

Pla

15

22,73

Llevant

16

24,24

Migjorn

29

43,94

Palma

5

7,58

TOTAL
66
100,00
Taula 25: Nombre d'autoritzacions excepcionals expedides pel Servei de Caça del
Consell de Mallorca entre l'any 2011 i el juny de 2014 per al control de conills i per
comarques. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció Insular de
Caça del Consell de Mallorca.

Cabra assilvestrada
Comarca

Nombre d'autoritzacions

Percentatge

Serra de Tramuntana

25

59,52

Raiguer

7

16,67

Pla

1

2,38

Llevant

4

9,52

Migjorn

2

4,76

Palma

2

4,76

Indeterminat

1

2,38

TOTAL
42
100,00
Taula 26: Nombre d'autoritzacions excepcionals expedides pel Servei de Caça del
Consell de Mallorca entre l'any 2011 i el juny de 2014 per al control de cabres
assilvestrades i per comarques. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la
Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.

Tudó
Comarca

Nombre d'autoritzacions Percentatge

Serra de Tramuntana

5

12,50

Raiguer

1

2,50

Pla

1

2,50

Llevant

12

30,00

Migjorn

15

37,50

Palma

6

15,00

TOTAL
40
100,00
Taula 27: Nombre d'autoritzacions excepcionals expedides pel Servei de Caça
del Consell de Mallorca entre l'any 2011 i el juny de 2014 per al control de tudons i
per comarques. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció Insular de
Caça del Consell de Mallorca.

L'anàlisi per comarques geogràfiques del nombre d'autoritzacions excepcionals
emeses per les quatre espècies esmentades anteriorment (colom, conill, cabra i
tudó) permet definir amb precisió quins són els indrets amb més abundància
d'aquesta fauna cinegètica. Les taules presentades anteriorment mostren que
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el major nombre d'autoritzacions especials per a controlar coloms s'han
expedides a la comarca del Migjorn (44,44 % del total d'autoritzacions emeses
per a control de coloms). En el cas del conill, el major nombre d'autoritzacions
també s'han expedides al Migjorn (43,94 % del total d'autoritzacions emeses
per a control de conill). Pel que fa a cabres, la majoria d'autoritzacions s'han
expedides a la serra de Tramuntana (59,52 % del total d'autoritzacions emeses
per a control de cabres). Quan al tudó, gran part de les autoritzacions de
control s'han expedit novament al Migjorn (37,50 %) del total d'autoritzacions
emeses per control de tudons).
Si s'amplia l'espai d'estudi, el 80,95% del total d'autoritzacions per al control de
coloms es corresponen a les comarques del Migjorn, Llevant i Pla; el 90,91%
d'autoritzacions per al control de conills també es corresponen amb les
comarques de Migjorn, Llevant i Pla; el 85,81 % d'autoritzacions per al control
de cabres es corresponen a les comarques de la serra de Tramuntana, Raiguer
i Llevant; i el 82,5% d'autoritzacions per al control de tudons es corresponen
amb les comarques de Migjorn, Llevant i Palma.
A grans trets i en funció de la informació tractada, es pot definir una àrea
clarament caracteritzada per altes densitats de caça menor (colom, tudó i conill)
que és la comarca de Migjorn i que, en funció de l'espècie, s'estén cap a les
comarques limítrofs del Llevant, Pla o Palma.
Pel que fa a caça major (cabra assilvestrada) l'àrea on es més es detecten
altes densitats és la serra de Tramuntana i, en menor mesura, el Raiguer i el
Llevant.
Malgrat tot, totes les comarques presenten puntuals altes densitats de colom,
conill, cabra o tudó. Només un cas s'ha d'exceptuar; entre el 2011 i el juny de
2014 no es registra cap autorització excepcional per control de conills a la serra
de Tramuntana.
Les dades ofertes mantenen un alt grau de correlació amb els índexs de
captures analitzats anteriorment. En aquest sentit, el major nombre
d'autoritzacions per control de coloms correspon a la comarca de Migjorn
(44,44% del total d'autoritzacions expedides per control de coloms) i és també
al Migjorn on es recullen actualment els majors índexs de captures de coloms
(0,06 coloms/ha). Pel que fa al conill, el Migjorn és la comarca amb més
autoritzacions (43,94% del total d'autoritzacions expedides per control de
conills) i és també en aquesta mateixa comarca on es registren els majors
índexs de captures de conills (0,7 conills/ha). Quant a la cabra, la major part de
les autoritzacions per control d'aquesta espècie correspon a la serra de
Tramuntana i al Raiguer (76,19% del total d'autoritzacions expedides per
control de cabres) i és també a la Serra i al Raiguer on es presenten els majors
índexs de captures (0,02 cabres/ha, en ambdues comarques). Finalment, en el
cas del tudó és on es presenta una petita variació; les comarques on s'han
emès més autoritzacions per control de l'espècie són el Migjorn (37,50%),
Llevant (30%) i Palma (15%) mentre que els majors ratios de captures es
presenten al Pla (0,16 tudons/ha), Mijorn (0,15 tudons/ha) i Llevant (0,14
tudons/ha).
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8.4.3 Els elements de canvi

En les darreres quatre dècades són molts els canvis experimentats a Mallorca i
que, indubtablement, han incidit en la desigual evolució de les captures de les
espècies de caça. A continuació s'esmenten i analitzen, pel conjunt de l'illa, 10
elements de canvi amb repercussions sobre el recurs cinegètic.
8.4.3.1 Augment de la població

La població de Mallorca ha passat de 438.568 habitants l'any 1970 a 801.928
l'any 2011, segons els censos de població. Durant el període d'estudi, la
població insular gairebé s'ha duplicat (ha augmentat un 82,81 %). La caiguda
de captures de peces de caça durant aquest període és d'un -41,25 %. Sens
dubte, un increment poblacional d'aquestes dimensions implica canvis
importants territorials importants, amb major pressió antròpica i urbanització del
territori, la qual cosa implica pèrdua o modificació d'hàbitats i impactes
diversos sobre les espècies cinegètiques.
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Figura 82: Evolució de la població a Mallorca entre 1970 i 2011. Font: IBESTAT.

8.4.3.2 Substitució del model econòmic

El fenomen turístic de la segona meitat del segle XX canvia i condiciona
radicalment l'economia mallorquina. Es passa d'un model econòmic sectorial
equilibrat a una important dependència del sector serveis. En termes agraris,
això provoca un èxode de treballadors del camp a les urbs i a les zones
costaneres. Entre el 1965 i el 2013 es passa, en el sector primari, d'una
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ocupació del 32,29 % a una ocupació de tan sols l'1,6%. En canvi, el sector
serveis passa d'una ocupació del 34,17% a una ocupació del 85,72 %.
Quan a la fauna, la minva d'activitat al camp provoca que molts espais agraris
quedin absents de gestió i en conseqüència disminueixen tant hàbitats com els
espais d'aliment.

Figura 83: Percentatges d'ocupació per sectors econòmics entre 1965 i juny de 2013.
Fonts: Per a l'any 1965, Barceló et al. (1995), Geografia Universal, Volum X, Illes Balears (pàg.
307). Per a juny de 2013: IBESTAT.

8.4.4 Canvi del model agrari: el cas de la ramaderia bovina

Els canvis del model socioeconòmic insular ha suscitat també variacions en el
model agrari. Si bé l'agricultura tradicional es caracteritzava per un ús extensiu i
alternant dels cultius, absent de mecanització i adobs naturals, l'agricultura
actual és oposada, amb un ús intensiu del sòl, mecanització i productes
químics (López Ontiveros, 1992 a). Això provoca alteracions en les
distribucions de les espècies, baixes per ingesta de productes tòxics, destrucció
de llorigueres i nius, etc....A Mallorca, per exemple, la disminució de la
ramaderia bovina i dels cultius de reguiu associats (farratges, alfals,...) ha
conduït a un descens molt important de guàtleres, que troba en els esmentats
conreus un hàbitat idoni. Segons el cens agrari de 1962 a Mallorca hi havia
24.170 caps de ramaderia bovina mentre que en el cens agrari de 2009
apareixen 14.021 caps. A dia d'avui, l'escassa presència de reguius fa que les
temporades de guàtleres acceptables es produeixen a zones amb conreus de
secà en anys humits en què la maquinària no pot accedir a les parcel·les a
realitzar les tasques agrícoles fins ben avançat l'estiu. No ocorre el mateix a
Menorca on el model agrari amb important presència de ramaderia bovina
presenta terrenys oberts amb farratges o cereals que proporcionen recer a
aquesta petita au. El cultiu d‘alfals i de blat de moro també li ofereix un hàbitat
molt favorable (Barceló, 2014).
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Figura 84: Comparativa de caps de ramaderia bovina a Mallorca i a Menorca, entre 1965 i
2009. Font: Censo Agrario 1965 i 2009, INE.

Paral·lelament, les dades dels censos agraris sobre el nombre de caps de
ramaderia ovina i bovina a Mallorca entre els anys 1982 i 2009 deixen palesa
que l'orientació agroramadera de les darreres tres dècades ha afavorit la
ramaderia ovina (subvencions, règim extensiu de les explotacions, major
aptitud territorial, menor necessitat de mà d'obra, cultiu de cereals,...) front a la
ramaderia bovina (crisi del sector lleter, necessitat de realitzar inversions per a
la modernització insfraestructural i tecnològica, règim intensiu de les
explotacions, major necessitat de mà d'obra, encariment de les despeses per a
l'extracció d'aigua i per a la producció d'alfals i farratges, ...). De fet, s'ha passat
d'haver-hi 7 caps de ramaderia ovina per cada cap de ramaderia bovina el
1982 a haver-hi 18 caps de ramaderia ovina per cada cap de ramaderia bovina
el 2009. En termes relatius, i malgrat les dues cabanes ramaderes
disminueixen entre 1982 i 2009, la cabana ramadera ovina experimenta durant
aquest període una disminució del 15 % mentre que el de la bovina és del
65,86%.

Evolució dels caps de ramaderia ovina i bovina
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Figura 85: Evolució de les cabana ramadera ovina i bovina a Mallorca entre 1982 i 2009. Font:
Censo Agrario 1982, 1989, 1999 i 2009, INE.
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En efecte, tot aquest procés beneficia més a espècies com la perdiu, el tudó o
la llebre que poden compartir recursos i espais amb la ramaderia extensiva
ovina, malgrat les càrregues ramaderes excessives o determinats tipus de
ramats (con el porcí) poden ser totalment incompatibles quan a pressió
territorial, aspectes sanitat, destrucció de nius o de cries, atacs directes,...
A les zones de muntanya, les dificultats o inconvenients per mecanitzar les
tasques agrícoles, l'escassa demanda de la ramaderia bovina, l'erosió ràpida
dels sòls forestals o la progressiva marginalitat de les activitats recol·lectores,
entre d'altres, fan que en molts de casos s'abandonin aquests espais (Rivera,
1991). Aquest fet ha donat lloc a Mallorca a baixes densitats d'espècies
sedentàries com el conill o la perdiu a la serra de Tramuntana i a les
muntanyes d'Artà, per disminució d'agroecosistemes que proveeixen d'aliment.
Per la seva banda, els ramats extensius de cabres, aprofitades com a part de
l'economia agrària preturística, o han desaparegut o s'han assilvestrat, donant
lloc en aquest darrer cas a l'aparició d'un nou recurs cinegètic.
8.4.5 Noves formes d'agricultura

En relació amb l'apartat anterior, des de 1985 es detecta a Mallorca un
alarmant descens i envelliment dels actius agraris que desencadena en un
abandonament generalitzat de l'agricultura, tant de secà com de regadiu. La
incorporació d'Espanya a la Unió Europea el 1987 marca l'inici de la crisi del
model de ramaderia intensiva que s'havia desenvolupat a Mallorca des de
principis de la dècada dels setanta. Les explotacions ramaderes i d'altres
lligades als cultius de reguiu s'abandonen i són substituïdes per usos
residencials o transformades en agricultura extensiva de cereals, fortament
mecanitzada.
La comparació de les dades dels censos agraris de 1962 i de 2009 quan a tipus
d'aprofitament de terres dedicades a cereals per a gra és prou indicativa de
l'orientació de l'agricultura insular cap aquest tipus de conreu de secà. Si bé el
nombre de persones dedicades al sector agrari baixa de forma molt intensa en
les darreres dècades, la superfície destinada a cereals per a gra sols baixa un 10,14 % entre 1962 i 2009. Aquest fet ens dóna a entendre que la disminució
de mà d'obra s'ha salvat amb la intensificació del cultiu i amb la mecanització
de l'activitat.
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Figures 86 i 87: La disminució de la mà d'obra i la mecanització són dos aspectes molt
significatius en els canvis produïts en els aprofitaments agraris contemporanis. Esquerra:
Pagesos ventant el blat. Durant la primera dècada del segle xx les activitats agràries es
caracteritzen per l'ús de molta mà d'obra, animals de sang i poca mecanització. Foto: Arxiu
d'Imatge i So del Consell de Mallorca. Dreta: Actualment, les tasques agrícoles s'han
mecanitzat gairebé per complet i s'ha reduït molt el nombre de persones ocupades en el sector.
Foto: A. Barceló.

Aquests processos marquen canvis profunds en les espècies cinegètiques;
aquelles més dependents d'un hàbitat concret com la guàtlera es troben amb
moltes dificultats per adaptar-se a un nou medi menys propici, més intensiu i
més mecanitzat mentre que d'altres amb més plasticitat i amb una alimentació
basada en cereals com la perdiu o el tudó poden expandir-se.
Malgrat el reduït nombre d'actius agraris a Mallorca, el paisatge insular
presenta un ric i divers mosaic paisatgístic on l'agricultura hi és present.
Segons Binimelis et al (2013) l'alternativa al procés de fossilització dels
paisatges i de les activitats en àrees rurals està representada per l'agricultura a
temps parcial i per l'agricultura d'oci. Binimelis (1998) apunta que la irrupció de
funcions i poblacions urbanes, i la competència d'usos que genera, dóna lloc a
l'aparició de noves activitats (hobby agricultura), a la conversió de terres en
terrenys i, per tant, a l'abandonament del camp i a l'adopció per part de la
població autòctona d'estratègies de supervivència (agricultura a temps parcial).
En el paisatge insular morfològicament i funcionalment coexisteixen usos
residencials amb ocupacions tradicionals (un camp d'ametllers es situa devora
una parcel·la amb una segona residència de propietat estrangera. En qualsevol
cas, aquests processos de colonització residencial del medi rural són els eixos
vertebradors de la conversió de les àrees rurals de Mallorca en un nou espai
multifuncional, per oposició a l'espai tradicional.
Aquest nou escenari, com ja s'ha dit abans, es beneficiós per a les espècies
més oportunistes i adaptables, i per a les persones residents en els espais
rurals perquè coadjuva en benefici mutu. Per una banda, la fauna troba aliment,
aigua i refugi; per l'altra, el resident troba un entorn molt natural prop de la llar.
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8.4.6 Rururbanització i proliferació d'infrastructures en el medi
rural

L'arribada de turisme, el canvi del econòmic i la crisi de les activitats agràries
donen lloc a canvis en el món rural. En aquest procés global de transformació
es distingeixen, segons Binimelis et al (2013) dues etapes: una primera, en els
anys seixanta i setanta, en la que es produeix l'ajustament de l'agricultura
insular al nou marc d'una societat emergent. La segona, que s'iniciarà amb
l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, senyala l'inici de la transició
postproductvista. A partir d'aquí es produeix un desmantellament de gran part
dels subsectors agrícoles alhora que s'extensifiquen els processos productius i
es diversifica l'economia del medi rural. La diversificació econòmica dels
entorns rurals ha suposat intensos processos de rururbanització fonamentats
en l'ús residencial del fora-vila. Els capítols més intensos de transformació
funcional de l'espai rural en termes residencials es produeix a les dècades dels
setanta i vuitanta (Binimelis, 2006).
Entre 1973 i 1987, la difusió residencial en el medi rural és d'abast territorial
general. En aquest període (Binimelis, 1998) emergeix un gran aurèola urbana
que pivota sobre Inca i Palma, sense entrar ni en la serra de Tramuntana ni en
la marina de Llucmajor. Cap a l'Est l'expansió residencial minva cal als
municipis agraris del Pla, i també a sa Pobla i Muro al Nord. El procés de
transformació residencial és també intens a les valls interiors de Pollença i
Sóller, i als encontorns d'Artà i Santanyí.
Entre 1987 i 2002, l'increment d'hàbitat rural és de menor abast territorial
(Binimelis, 2006). Destaca la proliferació de vivendes als municipis de la Serra
propers a Palma (Andratx, Calvià, Puigpunyent i Esporles). Continua essent
intensa la difusió residencial a Pollença i a la Vall de Sóller. Es consolida també
durant aquest període i de forma intermitent el rerepaís costaner situat entre les
carenes de les serres de Llevant i les urbanitzacions litorals, des d'Artà fins a
Consolació (Santanyí). Cal esmentar també la transformació de la marjal
poblera i murera.
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Figura 88: Increment del nombre d'edificacions en sòl rústic entre 1973 i 2002, extret de
Binimelis (2006).

Figura 89: Ortofoto 1956. Proximitats de Cas Concos - Es Carritxó (TM de Felanitx). Font:
www.ideib.cat.
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Figura 90: Ortofoto 2012. Proximitats de Cas Concos - Es Carritxó (TM de Felanitx). Font:
www.ideib.cat. Si es comparen les dues imatges s'observa l'augment de la urbanització rural, a
més de l'increment de la superfície forestal a partir de terres de conreu.

Aquests processos d'urbanització i en definitiva, de transformació dels entorns
rurals, impacten en les espècies cinegètiques: canvi de l'ús del sòl, reducció de
la superfície agrícola, deteriorament de l'hàbitat, introducció de nous
depredadors antròpics (cans, moixos,...), construcció i instal·lació
d'infraestructures (camins, esteses elèctriques, tancats de reixa, barreres,...),
pressió antròpica en els entorns propers, etc. Com s'ha dit, aquests canvis
afectaran negativament aquelles espècies més sensibles i més dependents
d'un hàbitat concret com per exemple la cega o la guàtlera. No obstant això,
algunes espècies s'han adaptat a aquests canvis. Per exemple, a determinats
espais de caça els entorns d'aquests vivendes rururbanes actuen com a lloc de
refugi "artificial" de perdius o conills, quan aquests es veuen amenaçats, i les
piscines dels xalets són abeuradors per a tudons, coloms o tórtores turques. El
problema esdevé quan per manca de caça aquestes espècies proliferen en
excés, esdevenen en plaga, i s'han de controlar mitjançant autoritzacions
especials per raons de seguretat o atenent a danys agrícoles.
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Figura 91: Tudons esperant per beure aigua de la piscina a s'Arenal den Castell (Menorca).
Foto d'A.Barceló extreta del llibre La Caça a Menorca (Barceló, 2014).

Figura 92: La instal·lació de barreres i reixes provoca limita la mobilitats de la fauna i provoca
baixes. A la fotografia una llebre atrapada entre els barrerons d'una barrera metàl·lica (TM de
Lloret). Foto: Servei de Caça del Consell de Mallorca.
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Una altra conseqüència del creixement urbà és l'increment d'infraestructures de
depuració d'aigües en el medi rural, la qual cosa ha afavorit i distribuït arreu de
l'illa espècies que abans només es trobaven a les zones humides: els anàtids.
Un mapa del Servei de Caça del Consell de Mallorca (2014) mostra com les
zones amb presència d'aquestes aus, sobretot capblaus, ja no es limita sols a
les tradicionals zones humides de s'Albufera, s'Albufereta, es Salobrar de
Campos i als torrents amb cursos permanents durant bona part de l'any. Les
depuradores i també les basses artificials amb aigua permanent han creat un
nou hàbitat susceptible de ser colonitzat per aquestes espècies aquàtiques.

Figura 93: Mapa de zones humides i torrents susceptibles d'aprofitament cinegètic d'anàtids.
Font: Servei de Caça del Consell de Mallorca (2014).

Figura
94: La bassa d'aigües residuals de Can Guidet (TM Palma) acull importants poblacions
d'anàtids. Foto: A. Barceló.
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Finalment, segons quins espais d'oci com els camps de golf amb importants
extensions de gespa, arbrat alt i clar i llacs d'aigua artificial, també han afavorit
la proliferació d'espècies adaptables i colonitzadores de nous espais com el
tudó, la perdiu, el conill, la llebre, el faisà, la fotja i els anàtids. En certa manera,
la humitat dels camps de golf també atreu la presència de cegues (vendrien a
substituir el camps de reguiu) i, per això, determinats vedats propers a camps
de golf són més cotitzats que d'altres amb hàbitats similars.

Figura 95: Llocada de perdius en el green d'un camp de golf. Foto: P. Ramon

8.4.7 Influència de les malalties

Les malalties són un dels principals problemes que afecten, de forma contínua
o esporàdica, determinades espècies cinegètiques. El cas més paradigmàtic a
Mallorca és el conill. Fins fa relativament pocs anys, el major problema del
conill era l'existència de dues malalties de ciciclitat anual, de manera que el
període de màxima virulència de la primera (mixomatosi) era seguit pel de la
segona (pneumònia hemorràgica vírica) (Seguí, 2000).
La mixomatosi és la causa d'altes mortalitats del conill des de que el 1953 es
detectàs per primera vegada a Espanya. Si bé l'impacte era inicialment estival,
a partir de 1977 es comença a observar una incidència hivernal de mixomatosi
(Soriguer, 1991). Les conseqüències a partir d'aquí són dràstiques i el conill
gairebé desapareix d'indrets on la seva presència era habitual.
La pneumònia hemorràgico vírica es diagnostica a Espanya el 1988 i
desencadena un quadre hemorràgic general en els conills. En poques
setmanes causa la mort a un promig del 80 % de la població (León, 1991). El
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següent relat de Delibes (1989) es prou significatiu de l'avanç i dels efectes
d'aquesta malaltia:
« La peste19 de enero de 1989
La nueva peste conejuna se va extendiendo gradualmente, como una sombra,
por toda la geografía peninsular.
[...]
La nueva peste, al actuar sobre animales castigados por otra peste aún no
superada, puede arrasar la especie en España».
Miguel Delibes, El Último Coto.
En els darrers anys s'ha detectat l'expansió d'una altra patologia que afecta el
conill denominada popularment "mal de potó" o "peus peluts". Aquesta malaltia
que afecta els conills de la Península i Balears no és nova però sí que s'ha
detectat en els darrers anys. Es tracta de la sarna sarcòptica (Sarcoptes
scabiei), un àcar propi del conill. Els lagomorfs poden superar aquesta malaltia
de forma natural però probablement la concomitància d'altres patologies com la
mixomatosi o l'hemorràgica són causes de baixes de conills (Millán, 2012).
La introducció de malalties és la causa que les poblacions de conill sofreixin
disminucions de densitat molt elevades i han posat l'espècie en estat crític, als
seus depredadors especialistes i en general a tot l'escosistema (Moreno, 1991).

Figura 96: Manescal prenent mostres d'un conill per recaptar dades sobre les diferents
malalties que afecten l'espècie. Foto: A. Barceló.

Aquestes malalties també han fet que baratin les modalitats i els costums de
caça. Si bé el conill és una de les principals espècies cinegètiques a Mallorca,
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la seva absència provoca que el caçador es dediqui a altres peces com la
perdiu, el tudó o el tord.
8.4.8 Espais forestals

Els espais forestals resulten de gran interès cinegètic no ja sols com a territori
per a la pràctica de l'activitat sinó com a hàbitat de les espècies de caça.
Les xifres derivades dels darrers inventaris indiquen que tant les superfícies
ocupades pels forests com la densitat d'arbrat natural present en àrees
forestals han experimentat un augment significatiu en les darreres dècades.
Front a l'abandonament de terrenys de conreu i dels tradicionals aprofitaments
pecuaris i forestals, l'adaptació al medi insular del conjunt de les espècies
arbrades permet la consolidació i maduresa de les antigues masses forestals i
el desenvolupament de noves superfícies de bosc. (Berbiela, 2010).
Segons dades publicades per Berbiela (2010) entre 1881 i 1999, a Mallorca, les
superfícies d'alzinar s'han quadruplicat i les de pinar s'han multiplicat per set.

Figura 97: Evolució dels pinars i alzinars entre 1881 i 1999. Dades extretes de Berbiela (2010).
Les dades de 1881 corresponen a l'inventari de l'Arxiduc Lluís Salvador i les de 1999 al III
Inventari Forestal Nacional.

El IV Inventario Forestal Nacional posa de manifest que el 41,32 % de la
superfície de Mallorca i Cabrera és forestal, la major part forestal arbrada. Les
principals formacions són, per aquest ordre, els pinars, els ullastrars i les
mescles de coníferes i frondoses autòctones. Entre les tres sumen més del 85
% de la superfície arbrada.
L'evolució positiva d'aquests espais juntament amb la decadència dels seus
aprofitaments afavoreix que espècies amb dependència forestal com el tudó, la
cega o la tórtora salvatge puguin trobar un hàbitat òptim. No obstant això, cal
considerar que els espais forestals si no es gestionen adientment són
susceptibles de patir els efectes d'incendis o de fenòmens meteorològics
extrems com les ventades.
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Figura 98: Pinar després de l'incendi forestal d'Andratx (estiu 2013). Els espais forestals
necessiten ser gestionats acuradament. En cas contrari, els incendis forestals posen en risc
uns hàbitats molts importants per a determinades cinegètiques com el tudó, la cega o la tórtora,
entre d'altres. Foto: A. Barceló - Servei de Caça del Consell de Mallorca.

8.4.9 Depredadors naturals i espècies introduïdes invasores

La predació és un fenomen natural en els ecosistemes on depredadors i preses
mantenen una relació equilibrada. Existeixen predadors especialistes i
generalistes. La distinció entre especialistes i generalistes no sols es basa en
què uns s'alimenten de preses molt concretes i els altres d'una àmplia gamma,
o en el tipus de resposta que exhibeixen front a l'augment o disminució de les
seves preses, sinó que té altres implicacions. Els especialistes solen mantenir
una mida poblacional estable i no molt nombrosa, mostren una baixa taxa de
reproducció i una capacitat de recuperació numèrica lenta. Els generalistes
estan subjectes a majors fluctuacions poblacionals, són més nombrosos, tenen
major taxa de reproducció i una gran capacitat de recuperació front a les
catàstrofes ambientals (Vargas, 2002).
El canvi socieconòmic produït a Mallorca en les darreres dècades ha propiciat
un augment dels depredadors antròpics generalistes com els moixos, les rates,
les gavines i, en menor mesura, els cans assilvestrats. A més dels impactes en
les espècies cinegètiques (sobretot en els conills i en les llocades de perdiu),
aquests depredadors incideixen negativament sobre poblacions de fauna
protegida i competeixen amb els depredadors naturals. Segons Álvarez et al
(2006) S'ha calculat que cada moix destrueix cada any un centenar de petits
aucells i dragons. A les Balears, el virot petit (Puffinus mauretanicus), està
catalogat en perill d'extinció per mor de la pressió de depredació que
exerceixen rates i moixos sobre aquestes aus.
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El problema s'agreuja o es pot agreujar amb l'arribada de nous depredadors
carnívors oportunistes com el coatí (Nasua nasua) o l'ós rentador (Procyon
lotor), amb l'assilvestrament d'espècies com el porc domèstic o amb la
introducció / escapaments de rèptils, entre d'altres. Altrament, també s'ha de
considerar un increment de la presència de salvatgina protegida com per
exemple el mart (Martes martes) que fins a la finals de la dècada de 1960 eren
objecte de control, fins i tot, per part de persones especialistes vingudes de la
Península.
«El primero de noviembre, Basiliso y su família desembarcaban en Palma y
preparaban su estrategia de “limpieza” del monte, separándose en dos grupos
de tres que comenzaban la batida de trampeo desde Artà y Andratx
respectivamente, para no volver a encontrarse hasta primeros de marzo en
Escorca, en pleno corazón de la Sierra de Tramontana. [...]. Recuerda Paco
[uno de los yernos de Basiliso] qué donde más “bichos” se atrapaban era en Na
Burguesa y en la Comuna de Bunyola. La piel menos valorada era la de gato
montés, por la que se pagaban 15 pesetas, que era el sueldo medio diario de
un obrero. Capturar una jineta suponía ganarse el sueldo de cuatro días, 60
pesetas. Y la piel de marta, la más codiciada, se pagaba entre las 800 y 1.000
pesetas en Valencia, que era el punto de destino de toda la captura.»
Font: Colom, H. (1990).
La densitat de depredadors és un element més a tenir en compte en els canvis
sobre la caça i evidentment té un efecte sobre les poblacions d'espècies
cinegètiques, així com en les protegides i entre els mateixos depredadors.
Existeixen estudis i informes específics sobre aquest fet (Ortega et al., 2002;
Adrover, 2007; Gasca, 2010) i les administracions autonòmiques i locals, a més
del col·lectiu del caçadors, inverteixen recursos i mitjans en afrontar aquesta
problemàtica, però és un problema irresolt del qual se'n saben els efectes però
possiblement se'n desconeix l'abast total.

Figura 99: Els moixos assilvestrats i altres depredadors antròpics (rates, gavines i cans
assilvestrats, principalment), a més de noves espècies introduïdes, suposen una important
amenaça per a moltes espècies cinegètiques i protegides. Foto: A. Barceló.
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Figura 100: En el transcurs d'una jornada de recompte de cegues el febrer de 2014 a la serra
de Tramuntana, els caçadors es van topar amb un exemplar de porc assilvestrat dins un
alzinar. Foto: A. García.

8.4.10 Pressió cinegètica i ordenació dels espais cinegètica

Si es comparen les dades disponibles de practicants de l'activitat cinegètica de
la dècada dels setanta del segle passat amb l'actualitat, es poden observar
dues realitats ben distintes. Per una banda, la dècada del setanta es
caracteritza per una tendència positiva, en augment de nombre de caçadors,
mentre que actualment s'ha invertit el panorama.
Si bé durant la dècada de 1970 la tendència és mantinguda o lleugerament a
l'alça, en els darrers anys el nombre de caçadors a Mallorca baixa
considerablement. Els resultats es poden observar als gràfics que es
presenten. Cal considerar que el referent a la dècada de 1970 es refereix a
nombre de llicències pel conjunt de les Illes Balears, mentre que el segon es
refereix només al nombre de titulars de llicències de caça amb residència a
Mallorca. Sigui com sigui, les tendències són clares i es prou clara una minva
de pressió cinegètica.
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Figura 101: Evolució de les llicències de caça a les Illes Balears pel període comprès entre
1973 i 1980. Font: Aguilar i Mayol, 1988.

Figura 102: Evolució del nombre de titulars de llicència de caça a Mallorca entre 2008 i 2013.
Font: Barceló (2009, 2014).

Pel que fa a l'ordenació cinegètica, es disposen de dues dates que permeten
fer comparacions: el 1978 hi havia a Mallorca 960 vedats amb una superfície
acotada de 171.087 ha (Brunet, 1988) mentre que el 2013 n'hi ha 1.466 i
disposen d'una superfície de 280.276,11 ha (Barceló, 2014).
En aquests 35 anys (1978 - 2013) el nombre de vedats ha augmentat en un
52,70 % i la superfície vedada en un 63,82 %.
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Canvis en la superfície vedada 1978 - 2013
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Figura 103: Evolució del nombre d'hectàrees vedades entre el 1978 i el 2013. Font: Brunet
(1988) i Barceló (2014).

Si es combinen aquestes dades amb les de l'apartat anterior (7.9) s'adverteix
que entre la dècada de 1970 i l'actualitat la pressió de caça quant a nombre de
practicants ha disminuït mentre que l'ordenació cinegètica ha augmentat de
forma notòria.
8.4.11 Nous usos del medi rural

En aquest context de transformació del medi rural insular també s'han de tenir
en compte els recents i intensos canvis d'usos del sòl associats a la
recuperació de cultius tradicionals a indrets molt concrets (per exemple, la
vinya a zones de marina), a la introducció de nous cultius (per exemple,
paulonies) o a l'auge de les instal·lacions lligades a la producció d'energies
renovables (per exemples, instal·lacions fotovoltaiques o projectes
d'instal·lacions eòliques).
A Mallorca foren els romans els qui introduïren la vinya que va sobreviure a la
dominació musulmana. A partir de la conquesta catalanoaragonesa (1229), la
vinya es consolida. En termes generals, el cultiu de la vinya tendeix a l'expansió
i en el segle XIX arriba a assolir les 30.000 ha. No obstant això, la fil·lotxera
(1891) en redueix l'extensa a sols un 10% entorn a l'any 1903. Rere diversos
alts i baixos, és a partir de la dècada de 1960 quan la creixença d'un mercat
competitiu i la política comunitària dels anys 80 aboquen la vinya a una
important crisi (Serrano, 2007)). Segons els cens Agrari es passa de 1.940 ha
de vinya el 1982 a només 901 el 1999, la qual cosa indica que en 20 anys el
descens de superfície ocupada per al vinya disminueix en més d'un 50 %. No
obstant això, la modernització dels cellers, la millora de les varietats i la
decidida aposta dels vitivinicultors per millorar la qualitat del producte vers la
quantitat tornen situar els vins mallorquins tornen a ser valorats i reconeguts,
tant a nivell local, com nacional com internacional. Així mateix, en els darrers
anys s'han creat i reconegut d'entre els vins mallorquins tota una sèrie de
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denominacions d'origen i geogràfiques que marquen peculiaritats pròpies: D.O.
Binissalem (1990), D.O. Pla i Llevant (2000), Denominació vi de la terra Serra
de Tramuntana i Costa Nord (2002), Denominació vi de la terra Illes Balears
(2003), Denominació vi de la terra Mallorca (2007). Actualment, segons el cens
agrari de 2009 la superfície de Mallorca ocupada per vinya és de 1.122,04 ha
(suposa un increment del 24,5% respecte del cens agrari de 1999), i funcionen
més de mig centenar de cellers. En aquest sentit, la vinya torna a ocupar antics
espais que havien estat ocupats per cultius d'ametlers, figuers, albercoquers,
cereals o llegums i, fins i tot, apareix a terrenys d'escassa productivitat com les
marines d'ullastres. Si els resultats quan a producció i rendiment de les vinyes
són els esperats, és de preveure que en el futur augmentin els processos de
transformació del paisatge insular cap a aquest cultiu.
Evolució del cultiu de la vinya a Mallorca
1982 - 2009
2500
2000

1940
1366

1500

1122,9
901

1000

Ha

500
0
1982

1989

1999

2009

Figura 104: Evolució del cultiu de la vinya a Mallorca. Font: Cens agrari 1982, 1989, 1999 i
2009, INE.

Figura 105: Típic paisatge de la marina de Llucmajor, dominat per vegetació arbustiva. Foto: A.
Barceló.
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Figura 106: Paisatge resultant d'una zona de la marina de Llucmajor després de l'eliminació de
la vegetació arbustiva, moviment de terres i aportació de material per al cultiu de vinya. Foto: A.
Barceló.

La introducció de nous cultius és també un aspecte a considerar en el procés
de canvi que experimenta avui el medi rural mallorquí. Un cas de nou cultiu que
mereix ser citat per les seves possibilitats d'expansió territorial a l'illa és el de la
paulònia (Paulownia spp.). Es tracta d'un arbre d'origen asiàtic de gran
adaptabilitat climàtica i edàfica, de creixement ràpid i amb nombroses
possibilitats d'aprofitament, d'entre les quals destaquen l'obtenció de biomassa i
la producció de fusta. La paulònia que s'ha començat a distribuir a Balears és
un clon japonès creat a laboratoris de València. Es tracta d'un híbrid creat per
oferir rendiment, resistent a plagues i insectes, i que pot ser regada amb aigües
depurades. Segons declaracions de Miquel Galmés a Diario de Mallorca
(21/08/2011) «hi ha quatre plantacions a Manacor i dues en el municipi de sa
Pobla, i n'hi ha previstes set o vuit més a Mallorca».
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Figura 107: Plantació de paulònia al TM de Manacor. Foto: A. Barceló.

La producció d'energies renovables, en un entorn insular com el de Mallorca,
constitueix una de les poques opcions per millorar la situació de dependència
energètica exterior, més encara quan els recursos propis de combustibles
fòssils són inexistents.
A dia d‘avui, l‘energia eòlica terrestre i la fotovoltaica són les dues tecnologies
que han assolit un grau de maduresa i de penetració en el mercat suficient com
per representar un percentatge significatiu en la combinació energètica
espanyola, encara que n'hi ha d'altres com l'energia termosolar, l'energia
undimotriu o la biomassa que són susceptibles d'aprofitament. Amb tot,
l‘estratègia d‘energies renovables de les Illes Balears es centra preferentment
en l‘energia fotovoltaica i l‘eòlica.
Segons l'estudi Energies Renovables i eficiència energètica a les Illes Balears:
Estratègies i línies d'actuació (Govern de les Illes Balears, Conselleria
d'Economia i Competitivitat, Direcció General d'Indústria i Energia, 2013) el 40
% de sòl rústic no protegit de l'illa és considerat apte per a la generació
d‘energia fotovoltaica. De fet, per a cobrir el 100 % de les necessitat elèctriques
amb energia fotovoltaica seria necessari ocupar menys del 2 % del territori.
Concretament, l'àrea de territori on hi ha més espai disponible és la zona del
Pla de Mallorca, on hi ha municipis on la pràctica totalitat de sòl rústic es podria
destinar a aquesta finalitat. En general, tot el sud-est presenta també una gran
capacitat potencial.
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Figura 108: Mapa que representa, en verd, les zones no protegides amb potencial fotovoltaic a
Mallorca. Font: DGIE. Extret de l'estudi Energies Renovables i eficiència energètica a les Illes
Balears: Estratègies i línies d'actuació (Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Economia i
Competitivitat, Direcció General d'Indústria i Energia, 2013), pàg. 54.

Pel que fa a energia eòlica terrestre, atenent al document
Energies
Renovables i eficiència energètica a les Illes Balears: Estratègies i línies
d'actuació (Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Economia i Competitivitat,
Direcció General d'Indústria i Energia, 2013), el potencial de generació
d'energia eòlica terrestre a Mallorca és de 47,78 km2, el que equival a l'1,31%
de la superfície. La localització sobre el territori de les zones resultants es
correspon lògicament amb zones elevades. A Mallorca, es concentren al sudest de la serra de Tramuntana i a la serra de Llevant, principalment al municipi
de Sant Llorenç (serra de Calicant, puig de Son Sureda i puig de ses Fites). A
la serra de Tramuntana es localitzen potencials amb superfícies més petites a
la zona del Puig Gros de Ternelles (Pollença). La serra de Son Torrella
concentra superfícies interessants a la part central de la serra de Tramuntana.
La serra de na Burguesa, al municipi de Calvià, acull també zones aptes.
D‘altres àrees on es localitzen les zones potencials a les serres de Llevant són
al sud-oest del municipi de Manacor, coincidint amb la muntanya de sa Vall, la
zona de Son Macià i la Mola des Fangar. Al municipi de Felanitx, a la zona del
puig de Sant Salvador i el puig de l‘Envestida, així com al Puig Gros. El Pla
conté zones puntuals restringides a les zones més elevades (puig de Santa
Magdalena o puig de Randa, per exemple).
Malgrat l'anterior, les instal·lacions per a la producció d'energies renovables
també tenen connotacions territorials i paisatgístiques. Atenent a la seva recent
implantació a Mallorca (sobretot de parcs fotovoltaics) i davant la previsió que
vagin en augment els espais destinats a la producció d'energies renovables és
necessari fer-ne un seguiment des del punt de vista cinegètic, ja que la majoria
de zones que reuneixen els requisits òptims per a la ubicació de parcs
fotovoltaics o parcs eòlics coincideixen amb zones d'elevada qualitat
cinegètica. A falta de dades locals que indiquin, per exemple, com afecten
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aquestes infraestructures a les espècies cinegètiques o com incideixen sobre
l'arribada d'aus migratòries, una primera conseqüència constatada a hores
d'ara és la reducció de l'espai per a la pràctica cinegètica. El canvi d'ús del sòl
amb substitució d'hàbitat original és també evident però això pot beneficiar o
perjudicar a les espècies segons la seva adaptabilitat.

Figura 109: Panells fotovoltaics al TM de Felanitx. Foto: A. Barceló.

8.4.12 Conflictes entre ecologistes i caçadors

Les diferències, encontres i tensions entre ecologistes i caçadors és un tema
recurrent i profusament tractat en la bibliografia sobre l'activitat cinegètica
(López Ontiveros, 1992 a; López Ontiveros, 1994 a; López Ontiveros y Mulero
Mendigorri, 1997 b; González Arenas, 2001; González Arenas et al., 2004; Bajo
Cuadrado, 2006; Sánchez Garrido, 2007; Martínez Garrido, 2009; Sánchez
Garrido, 2009 b y Sánchez Garrido, 2009 c, entre d'altres).
En el cas de Mallorca, Brunet (1988) argumenta que, respecte a moviments
ecologistes, es pot dir que han estat més divulgats a la defensa de certes
zones (s'Albufera de Muro, Albufereta de Pollença i es Salobrar de Campos)
que perillaven desaparèixer per efecte del procés d'urbanització de Mallorca
que com a protecció enfront a la caça. En aquest sentit i retrocedint en el
temps, la principal organització ecologista de Mallorca, el Grup d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa (GOB) es fundà el 1973, coincidint amb la finalització
d'una de les primeres embranzides de transformació territorial lligada a la
urbanització turística.
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Com a principals temes i àmbits de preocupació ecologista (Rayó, 2004)
consten la biodiversitat, el territori, l'energia, els transports, els residus, l'aigua i
la globalització. La caça no figura com a activitat amenaçant dins cap de les
temàtiques anteriors, però sí que dins l'apartat de biodiversitat un dels àmbits
d'acció d'associacions com el GOB o la Societat d'Història Natural i d'altres, hi
figuren campanyes d'anellatge, de recerca, de catalogació, de divulgació i de
denúncia. En aquesta línia, l'administració autonòmica ha assumit l'obligació de
dissenyar i desenvolupar programes específics de protecció d'espècies i
d'hàbitat. Les associacions ecologistes realitzen funcions d'animadors de nous
programes, de col·laboradors en la implementació i difusió d'aquestes accions,
o de denunciants crítics del seu incompliment. Des de l'Administració ha
resultat fonamental la sensibilitat de tècnics com Mateu Castelló Mas.
Respecte a temes concrets com l'acceptació o no de la caça en espais
protegits com la serra de Tramuntana (Mayol, 1998), la resposta no és senzilla.
Segons Mayol, biòleg i fundador del GOB, la caça no és factible en una reserva
faunística o en espais reduïts i despoblats. Però en un espai gran, com la
Serra, la seva eliminació seria tan innecessària des del punt de vista ecològic
com conflictiva des del punt de vista social. I conclou, Mayol, dient ‹‹la
dicotomia
caçadors
/
ecologistes,
o,
si
voleu,
l'assimilació
ecologistes=anticaçadors és falsa. La Conservació de la Natura no és
incompatible amb la pràctica cinegètica ben regulada i ordenada. Aquest ha de
ser l'objectiu de la serra de Tramuntana ››. Quan a la caça en zones protegides
a dia d'avui, s'ha seguit un criteri mitjançant el qual s'ha exclòs l'activitat
cinegètica en la majoria d'espais i finques gestionats per l'Administració
autonòmica (veure apartat 10.6.1).
En els darrers 15 anys, no han existit conflictes d'envergadura entre ecologistes
i caçadors, i no es pot parlar de cap moviment anticaça consolidat a Mallorca.
Sí que cal esmentar que són freqüents els encontres derivats de la invasió de
la propietat privada / vedats de caça per practicants d'activitats lúdiques a la
serra de Tramuntana o les queixes de residents als espais rururbans degut a
molèsties provocades per determinades modalitats de caça (sobretot, el tir a
lloc fix). Aquests problemes són paral·lels a l'aparició de la cultura de l'oci rural,
que du associada una progressiva "invasió urbana" del fora - vila. Aquesta
invasió de cap de setmana i vacacional, ocasiona cada vegada amb més
freqüència conflictes entre els tradicionals usuaris del medi natural, els
caçadors, i els nous pobladors no caçadors, plantejant-se disputes que en
ocasions es dirimeixen en les sales dels tribunals (González Arenas et al.,
2004).
Ara bé en termes directament lligats amb la caça, el GOB i d'altres entitats
conservacionistes sí que han duit a terme importants campanyes per reduir la
pressió cinegètica sobre el tord (Mayol, 1994), per combatre l'ús del verí o per
fomentar la creació de refugis de fauna.
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Figura 110: Retall de diari sobre la localització per part del GOB d'una milana enverinada,
pressumptament per esquers utilitzats per controlar depredadors. Font: Diario de Mallorca, 15
de febrer de 2007.

Figura 111: Noticia digital sobre la campanya del GOB per crear refugis de fauna. localització
Font: Diario de Mallorca, 19 d'agost de 2014.

188

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Quant a polèmiques mediàtiques actuals entre caçadors i ecologistes es pot
afirmar que s'ha creat un escenari de baixa virulència entre els dos sectors que
possiblement es tradueix en una escisió entre qui té accés al territori i qui té
accés a regular el territori. Amb tot, en certs escenaris administratius legislatius, encara existeixen símptomes d'una certa adversió conservacionista
cap a la caça: per exemple, les fitxes dels espais inclosos en la XN2000 estan
elaborades en molts de casos recollint hipotètiques tensions entre caça i
conservació ambiental, i llisten de forma gratuïta l'activitat cinegètica com una
amenaça sense estar ni avalat ni documentat.
En general, hi ha una paulatina suavització i maduració de postures ambientals
entre ecologistes i caçadors en casos com el control d'espècies introduïdes i
invasores, fins i tot, col·laboracions en anellaments d'espècies (Santandreu et
al., 2002) o en la recuperació de la cabra salvatge mallorquina (Seguí, 2003).
No obstant això, apareix un tercer element: el col·lectiu animalista. Aquestes
organitzacions apareixen totalment desintegrades dels moviments ecologistes i
cinegètics i basen la seva acció en la protecció de la vida i dels drets dels
animals, reivindicant una nova moral al respecte.

Figura 112: Retall de premsa sobre una protesta d'activistes pro animals a Llucmajor. Font:
Diario de Mallorca, 11 de juliol de 2010.

La capacitat d'enteniment, de diàleg i d'acció conjunta entre col·lectius
ecologistes, animalistes i caçadors marcaran l'absència o presència de
conflictes al respecte i, per sobre de tot, d'avançar o de retrocedir en una
cultura cinegètica d'acord als temps actuals. El compliment de la legislació, la
denúncia de pràctiques massives o no selectives, el respecte per la fauna, la
formació dels practicants, l'adopció de mesures ambientals i de baix impacte, la
col·laboració amb els col·lectius que treballen al medi rural, la integració de la
dona i de gent jove, i les inversions en la gestió de l'entorn són actuacions que
justificaran si cal, més encara, el paper del caçador del segle XXI.
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8.5. Discussió
El descens acusat del nombre de captures entre la dècada dels anys setanta i
l'actualitat por respondre a múltiples causes que directament o indirectament
afecten l'activitat cinegètica. Cal tenir en compte tant la relativa fiabilitat de les
dades analitzades com tot el conjunt d'elements de canvi que s'han descrit a
l'apartat anterior.
La major pressió antròpica sobre el territori, el canvi de model socioeconòmic,
la destrucció d'hàbitats, la irrupció de nous depredadors, la influència de les
malalties i la pressió de caça afecten les abundàncies d'espècies cinegètiques.
Les més adaptables als canvis d'hàbitat, amb majors taxes de reproducció i
amb major estratègies defensives front als depredadors les que millor
suportaran els canvis.

Espècies
Cabra
salvatge
mallorquina

Debilitats
Hibridació, furtivisme

Punts forts
Gestió de les poblacions en
els vedats de caça major

Cabra
assilvestrada

Pressió de caça per danys

Gran capacitat de
reproducció, hàbitat
favorable, dificultat territorials
per fer un control integral

Conill

Depredació, malalties,
canvis en l'hàbitat
Pressió de caça per danys

Gran capacitat de
reproducció

Llebre

Depredació, alteració de
l'hàbitat, atropellaments,
impacte de l'agricultura
Pèrdua de nius per
fenòmens climatològics
adversos i depredació,
pressió de caça per danys

Alta capacitat de reproducció,
capacitat de colonització
nous espais
Alta capacitat de reproducció,
gran adaptació al medi, baixa
sensibilitat front als
depredadors, hàbitat en
expansió
Expansió forestal

Tudó

Tórtora
salvatge

Tórtora turca
Guàtlera

Transformació de l'hàbitat,
competència amb la tórtora
turca, pràctiques agrícoles
nocives en les zones
d'hivernada
Brots epidèmics,
depredació
Canvis en l'hàbitat,
dependència de pràctiques
agrícoles tradicionals,
depredació, hibridació

Tendència
A la baixa en
general.
Tendència a
l'alça on es fa
gestió
A l'alça en zones
urbanes i
periurbanes. A la
baixa on s'aplica
una gestió
cinegètica
planificada
A la baixa en
general, però
variable a l'alça
o a la baixa en
funció de
l'impacte de les
malalties.
A l'alça

A l'alça

Manteniment

Alta capacitat de reproducció

A l'alça

Alta capacitat de reproducció
si les condicions ambientals
són favorables

A la baixa en
general,
manteniment on
tengui hàbitat
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Colom
salvatge
Perdiu

Faisà

Tord comú

Tord cellard,
tord burell i
grívia

Hibridació amb coloms
domèstics, pèrdua d'hàbitat,
malalties
Contaminació genètica,
pèrdua de nius i llocades
per pràctiques agrícoles
agressives i molèsties
antròpiques, depredació
Pèrdua de nius i llocades,
depredació, limitacions de
l'èxit reproductor
Pèrdua d'hàbitat, ús de
biocides en els països
d'origen, pressió de caça
excessiva

Pèrdua d'hàbitat, ús de
biocides en els països
d'origen

Estornell

Cega

Cegall

Regressió de pràctiques
agroramaderes favorables,
pressió de caça

Antoni Barceló Adrover

Alta capacitat de reproducció
si les condicions ambientals
són favorables
Gestió cinegètica consolidada
(repoblacions, millores
d'hàbitat,...)

Gestió cinegètica
(repoblacions, millores
d'hàbitat,...)
Espècie protegida al centre i
nord d'Europa, bones
poblacions reproductores,
normativa restrictiva pel que
fa a comercialització i dates
de caça
Espècie protegida al centre i
nord d'Europa, bones
poblacions reproductores,
normativa restrictiva pel que
fa a comercialització i dates
de caça
Alta capacitat de reproducció,
estratègies de defensa front a
depredadors
Hàbitat en expansió,
normativa restrictiva pel que
fa a comercialització, estudis
aplicats
Protecció d'hàbitats

2015

favorable
Manteniment

Manteniment

Manteniment

Manteniment

Manteniment

A l'alça

Manteniment

Alteració d'hàbitat,
Manteniment
regressió de pràctiques
agroramaderes favorables
Fotja i
Alteració d'hàbitats,
Protecció normativa
A l'alça
capblau
regressió de pràctiques
d'hàbitats naturals, augment
agroramaderes favorables
dels hàbitats d'origen artificial
Resta
Alteració d'hàbitats,
Protecció normativa
Manteniment
d'anàtides
regressió de pràctiques
d'hàbitats naturals
agroramaderes favorables
Taula 28: Tendències evolutives de captures de les espècies de caça a Mallorca
en funció dels principals punts forts i punts dèbils associats a les espècies de
caça. Taula elaborada i actualitzada a partir de les fitxes de les espècies de caça a
Mallorca segons Barceló (2009).

En funció de les debilitats i punts forts associats a cada espècie de caça a
Mallorca descrits al llibre la Caça a Mallorca (Barceló, 2009) es pot preveure
una tendència en les captures. Per una banda, el principal problema per a la
majoria de les espècies de caça està lligat amb la pèrdua / alteració de
l'hàbitat, seguit de baixes per depredació, i influència de malalties /
hibridacions. També cal considerar la pressió cinegètica en termes de control
poblacional a la qual estan sotmeses determinades espècies per danys
agrícoles, impactes urbans o qüestions relatives a la seguretat viària o
aeronàutica. Per altra banda, els punts forts són les altes capacitats de
reproducció de determinades espècies, l'aplicació de normatives protectores, la
plasticitat adaptativa als canvis de certs animals o expansió / aparició d'hàbitat
favorables. La pressió de caça no sembla que sigui un important factor limitant
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en cap espècie, si bé certes espècies migratòries com el tord o la cega poden
acusar l'excés de caça.
A partir del descrit anteriorment, i amb caràcter general, es preveu una
tendència al manteniment en la majoria de les espècies (tórtora salvatge,
guàtlera, colom, perdiu, faisà, tords, cega, cegall i anàtids, excepte el capblau i
la fotja) i una alça en altres (llebre, tudó, tórtora turca, estornell, fotja i capblau).
El conill és una incògnita, però mentre no es resolgui el tema de les malalties
sembla que la tendència generalista és a la baixa.
El cas de les poblacions de cabres és especial; mentre que la cabra salvatge
mallorquina possiblement experimenti, per norma general, una tendència
regressiva exceptuant els vedats on es realitza una gestió acurada, la cabra
assilvestrada segurament augmentarà les seves poblacions més quan major
sigui la proximitat a zones urbanes i periurbanes per impossibilitat o dificultat
per realitzar un control integral. Amb tot, també cal considerar la possibilitat que
determinades espècies con el conill, que es consideren que mantindran una
tendència cap al manteniment de les seves poblacions, puguin experimentar
"explosions" demogràfiques quan es creuin circumstàncies òptimes per al seu
desenvolupament (hàbitat idoni, baix efecte de les malalties, absència de
depredadors,...), escenari que es sol donar a entorns periurbans o rururbans
amb baixa pressió cinegètica. No s'han mencionat aquí els efectes del canvi
climàtic o de la pressió cinegètica que reben les aus migratòries a indrets no
regulats per la normativa comunitària i que, sens dubte, poden alterar
l'esdevenir de les poblacions i de les captures de les espècies cinegètiques. La
manca de dades fa difícil pronosticar evolucions, però el que sí és cert és que
les espècies migratòries poden ser les més afectades atenent a la seva
mobilitat i a l'existència o inexistència de normativa i cultura cinegètica segons
país i continent.
Amb tot, l'aplicació de mètodes i tècniques de gestió condicionaran la
perpetuació de les poblacions objecte de caça i la qualitat cinegètica. Són
importants aquí els plans tècnics de caça o d'ordenació cinegètica els quals
tenen com a objectiu determinar les accions que s'han de dur a terme per
millorar les condicions ambientals de la finca, i determinar les quotes de
captura per a la temporada de caça, precisant el nombre de peces que es
poden capturar mitjançant les diferents modalitats de caça durant uns períodes
determinats i en un indrets concrets (Seguí, 2000).
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Figura 113: Línies bàsiques de gestió d'espècies i d'espais cinegètiques. Font: Elaboració
pròpia a partir de Vargas (2002).

La gestió cinegètica integral de vedats de caça (figura 113) consisteix en
l'aplicació de tot un conjunt de mesures sobre les espècies cinegètiques i sobre
els espais de caça. La gestió de les poblacions admet actuacions que
impliquen introducció d'animals criats en captivitat, controls sanitaris, limitacions
en la pressió de caça i accions sobre les altres espècies de fauna de l'entorn.
No obstant això, la gestió poblacional no passarà més enllà de ser una solució
eventual i a curt termini si no es millora la qualitat de l'hàbitat. A Mallorca, la
diversitat de conreus, alternats amb guarets, bardisses i zones boscoses
conformen l'hàbitat idoni. La mecanització agrícola i l'agricultura agressiva
afecta negativament a la caça. La rehabilitació de clapers, la instal·lació de
menjadors i abeuradors i la recuperació de fonts o basses són accions que
afavoriran la regeneració natural de la població cinegètica. A més, la creació
d'espais de reserva i la dotació de vigilància garantiran una òptima ordenació
dels terrenys de caça i un control de l'activitat. Definitivament, el futur de la
caça salvatge passa per la capacitat, habilitat i disponibilitat que tengui el
col·lectiu per restaurar i mantenir l'hàbitat de les espècies més emblemàtiques
del nostre patrimoni (Vargas, 2002).
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Abans de passar a tractar les previsions per a les diferents modalitats de caça,
cal tractar el tema de la caça artificial també denominada, caça sembrada o
"caza enlatada" (Renfigo Gallego, 2010 c), tan de moda a indrets on l'escasesa
de peces salvatges és un factor limitant. Aquest tipus de caça es basa en
l'alliberament d'animals criats en granges. Mayol (1994) defineix la caça
sembrada com una degradació de l'esport cinegètic i que consisteix simplement
a criar en granges determinades espècies per alliberar-les unes hores abans
de la partida cinegètica. I no sols afecta a la caça local sinó també al turisme de
caça. Rengifo Gallego (2010 b) argumenta que el procés d'internacionalització
en què està immers el turisme cinegètic du associat, entre d'altres qüestions, la
utilizació de tècniques de maneig dels recursos recurrint a tancat a la cria
artificial de determinades espècies per augmentar la productivitat dels terrenys.
La demanda de caça en determinades zones té com a resposta la posada en
funcionament de granges destinades a la cria artificial d'espècies per
augmentar la productivitat dels terrenys, i té molt a veure amb l'aparició
d'empreses de caça que atenen un demanda en auge. A Espanya existeixen
nombroses granges de cria d'animals de caça, utilitzats tant per reforçar els
vedats (repoblacions) com per amollades. Aquest panorama condueix a
l'existència de dos modals de caça: caça natural (espais oberts, espècies
silvestres, no garantida) i caça enllaunada (espais delimitats, espècies de
granja, caça garantida) (Rengifo Gallego, 2008). Els tancats cinegètics és una
altra qüestió molt vinculada al que s'ha exposat fins ara i tenen com a objectiu
garantir la caça i explotar d'una forma més intensiva els recursos de caça major
(Rengifo Gallego, 2008). A Mallorca, les repoblacions i amollades, sobretot de
perdius i de guàtleres, són pràctiques freqüents en la majoria de vedats,
sobretot en els de societats de caçadors locals. L'alternativa passa per una
presa de consciència quan a l'aplicació de mètodes i tècniques de gestió, tal i
com ja s'ha apuntat anteriorment. Un altre assumpte són els vedats intensius
que duen a terme arruixos comercials i que, evidentment, han de recórrer a les
amollades constant. És molt difícil, per l'esforç econòmic, de gestió i d'extensió
territorial que implica, que aquests vedats puguin mantenir poblacions
d'espècies totalment salvatges. Per tant, en els vedats intensius (que són molt
pocs), les repoblacions i reforços seran necessaris si es vol garantir un alta
densitat de peces. Finalment, l'assumpte dels tancats cinegètics haurà de ser
objecte d'especial observació. A hores d'ara són completament absents en la
caça major, però no es descarta que hi hagi projectes en aquest sentit que,
sens dubte, haurien de ser exposats a rigorosos estudis d'impacte ambiental.

Pel que fa a les modalitats, s'ha de dir que el futur de qualsevol mètode de
caça pot semblar que està assegurat sempre que hi hagi practicants i espècies,
i sempre que la legislació vigent l‘autoritizi legalment. Ara bé, la disponibilitat de
terrenys continus per a la caça, la correcta gestió dels hàbitats, els usos
presents i compatibles en el medi natural i rural, i l‘adequada formació del
col·lectiu de caçadors contribuiran en la qualitat de la pràctica.
Arran de l‘anterior, cal dir que, amb el pas dels anys, hi ha modalitats que han
vist reduït la pràctica i d‘altres que l‘han vista augmentar. Sense anar més
enfora, una modalitat l‘ús de la qual s‘ha reduït en l‘àmbit territorial i en el
nombre de practicants és la caça de la guàtlera, avui només practicada en
limitades àrees del pla de l‘illa, amb unes condicions orogràfiques i de
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vegetació molt particulars. Els canvis dels usos del sòl, la decadència de
determinades pràctiques agrícoles i la mecanització són els factors que han
desencadenat que una modalitat de caça molt particular, estesa fa dècades per
gairebé tot el territori, avui s‘hagi reduït a uns vedats molt localitzats.
Contràriament, la caça del tudó al vol des de lloc fix ha augmentat, ja que
aquesta espècie té una gran adaptabilitat ambiental i la modalitat una gran
acceptació entre els caçadors perquè, entre d'altres qüestions no necessita una
gran especialització.

Figures 114 i 115: Dues fotos comparatives que il·lustren l'evolució del model cinegètic. Els
canvis d'hàbitats marquen la desigual evolució de les espècies de caça i conseqüentment de
modalitats i races de cans utilitzades. A l'esquerra, fotografia de l'any 1958 a Ses Salines. El
caçador Llorenç Garcies Nadal posa amb una cussa mena i una perxa de guàtleres. Foto:
extreta de Barceló (2009), p. 53. A la dreta, fotografia de l'any 2007 a Felanitx. Apareix una
cussa de raça bretó i una partida de tudons. Foto: A. Barceló

En termes generals, la majoria de les modalitats de caça amb escopeta sembla
que tenen un bon futur ja que aglutinen la major part dels caçadors i són
d'abast cosmopolita. Alhora, l‘arma de foc requereix un manteniment baix, si el
comparam amb el que necessiten altres modalitats i, a més, durant l‘època de
veda el caçador es pot exercitar còmodament en els camps de tir, fet que es
pot combinar amb la caça durant el període hàbil. No obstant això, en molts de
vedats les modalitats de caça amb armes de foc, sobretot per qüestions de
seguretat, han vist reduït dràsticament el terreny apte a causa de la
rururbanització i de les infraestructures associades. Les modalitats practicades
amb arma de foc més amenaçades són aquelles en què l'espècie objecte de
captura pateix efectes de malalties o de reducció/canvi d'hàbitat.
Un cap paradigmàtic del canvi sofert en la manera de caçar és la caça dels
conills amb cans de rastre i escopeta. Segons testimonis orals, durant la
dècada de 1970 a Mallorca hi havia caçadors especialistes en la caça de conills
amb cans de rastre (beagles o bassets, principalment) dins els puigs i
garrigues, espais que constituïen l'hàbitat òptim de l'espècie. Actualment, la
195

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

reducció del nombre de conills per mor de les malalties i altres causes descrites
anteriorment, l'acumulació de biomassa en els espais forestals i la manca de
terrenys sembrats prop d'aquests indrets marginals, ha provocat que el conill
s'hagi desplaçat a terrenys de conreus diversos, sovint parcel·lats mitjançant
infraestructures de pedra en sec. Així doncs, els caçadors han adaptat la
modalitat optant per races de cans més polivalents i àgils (p.ex. podenquillos o
epagneuls bretons), que tant puguin seguir el rastre d'un lagomorf com portar
una espècie de ploma, i alhora tenguin facilitat per desplaçar-se a indrets amb
moltes parets de pedra en sec (cosa que suposa un impediment per a races
d'extremitats curtes com el basset).
La caça major amb rifle, tot tenint en compte que només es practica en indrets
muntanyosos, sembla que augmenta gràcies als esforços que realitzen
l‘Administració i particulars quant al foment de l‘espècie.
País

Turistes

Percentatge

Estats Units

55

39,57

Espanya

35

25,18

Rússia

11

7,91

França

9

6,47

Altres

29

20,86

TOTAL
139
100,00
Taula 29: Nacionalitat i nombre de turistes cinegètics que han visitat Mallorca
(2011- 2014) per aconseguir el trofeu de la cabra salvatge mallorquina o
Balearean boc. Un de cada quatre turistes que han vingut són de fora d'Espanya.

Turistes cinegètics que han visitat Mallorca per
aconseguir un trofeu de Balearean boc
2011 - 2014

21%
40%
6%

Estats Units

Espanya
8%

Rússia
França

25%

Altres

Figura 116: Distribució de les nacionalitats dels turistes cinegètics de caça major que han
visitat Mallorca entre el 2011 i el 2014.

Les modalitats de caça tradicionals, tant les endèmiques com les
convencionals, com s'ha dit, són sovint les que tenen un menor nombre de
practicants, es duen a terme en àmbits espacials molt concrets i requereixen un
gran esforç i una gran dedicació. La dita següent ho posa de manifest:
«Caçador de reclam, fred i fam». Aquestes pràctiques transmeses de generació
en generació tenen avui un gran valor patrimonial, malgrat són susceptibles de
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veure‘s amenaçades per legislacions o normatives contràries, com ja ha passat
de vegades en la caça del tords a coll, la falconeria o la perdiu amb reclam.
Amb tot, les modalitats tradicionals sense arma de foc són actualment
modalitats en auge a l'àmbit insular. El valor atàvic d'aquestes modalitats
juntament amb l'especialització requerida i l'alt grau de connexió amb la natura i
la presa, a més de la possibilitat de ser modalitats que en general es poden
practicar en les zones de seguretat on l'arma de foc està vetada, sembla que
són els principals factors explicatius d'aquest increment, això sense excloure la
satisfacció per la realització personal de qui la practica. A més, durant els
darrers anys s'han autoritzat la caça menor amb arc (2006), la caça major amb
arc (2009) i la caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues (2012), modalitats
tradicionals d'una gran complexitat tècnica. Només cal advertir que les
modalitats ancestrals s'han de regir pels seus principis essencials de selectivitat
i de no massivitat. L'ambició per aconseguir més captures, per caçar amb més
animals auxiliars, per allargar els períodes de caça o per apressar espècies que
mai no han estat objecte de captura mitjançant determinades pràctiques són
amenaces que poden truncar l'emparament legal i racional d'uns hàbits massa
antics per ser apartats d'una evolució natural fornida al llarg de segles, sols per
interès o quimera d'alguns.
En tot cas és bàsic que qualsevol modalitat de caça es practiqui amb respecte
cap a la natura i cap a les espècies caçables, i s‘ha de respectar la legislació,
que són els documents jurídics en els quals el caçadors té reflectits els drets,
però també les obligacions. Sens dubte, s‘han d‘incorporar les noves
tecnologies a la caça, però en cap cas s‘haurien de fer servir per prioritzar la
quantitat sobre la qualitat de les captures. Un primer punt de partida, anotat
com a debilitat en apartats anterior, podria ser invertir esforços en què tot
caçador portàs sempre a sobre i de forma actualitzada un quadern diari de
captures. Aquest document resultat de vital importància per comparar dades
interanuals, poder realitzar valoracions i prendre decisions.
Independentment dels esforços orientats a la millora de la planificació i la gestió
cinegètica, s'ha d'assumir que el territori insular està sotmès a un continu
procés de canvi d'usos dels sòl. L'urbanització i les infraestructures associades,
la implantació de nous cultius, la intensificació de determinades pràctiques
agrícoles i ramaderes o l'emergència de les energies renovables, entre d'altres,
són fenòmens que condicionaran el futur territorial del medi rural insular.
En aquest context evolutiu en el qual es generen contínuament noves ruralitats
i en funció del que s'ha exposat anteriorment, ens aventuram a predir de forma
resumida el següent:
 reducció generalitzada de l'espai apte per a la pràctica cinegètica per
mor d'un acusat canvi d'usos rural, i alhora aparició d'una polarització
molt acusada de terrenys amb alta qualitat cinegètica (grans finques d'un
únic propietari, zones protegides, espais de muntanya,...) i d'altres amb
baixa qualitat cinegètica (territoris molt parcel·lats, indrets amb alts índex
de rururbanització, espais amb agricultura intensiva,...)
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 increment dels conflictes socials lligat a la caça a raó de la difuminació
de les tradicionals barreres camp - ciutat (augment de les activitats d'oci
en el camp, accentuació de la privatització de la propietat mitjançant
tancaments, el camp entès com a lloc de descans de caps de
setmana,...). És possible que aspectes de la caça o determinades
modalitats es qüestionin arran de campanyes ecologistes / moviments
animalistes; en aquests casos, els caçadors han de ser capaços de jutjar
l'assumpte i de respondre amb solvència amb proves i fonaments.
 augment generalitzat de les modalitats de caça amb arma de foc a lloc
fix o "estàtiques" (aguait, espera a lloc fix, perdiu amb reclam,...) a
conseqüència de l'increment de zones de seguretat i reducció dels
espais de caça degut a la rurubanització, cultius intensiu, infrastructures,
xarxa viària,...De la mateixa manera, es preveu un increment de les
modalitats de caça tradicionals que no utilitzen arma de foc, atenent que
no produeixen soroll i alhora no han de respectar les distàncies de
seguretat.
 L'abundància de les espècies cinegètiques es pot veure alterada
artificialment mitjançant amollades i repoblacions. Caldrà observar amb
rigor el camí que segueix la qualitat del recurs cinegètic en funció o no
de la proliferació de la caça artificial i dels vedats intensius. Els tancats
cinegètics de caça major són absents a hores d'ara però atès l'auge del
turisme cinegètic no es descarta la seva implantació en el futur, i es
desconeixen les seves repercussions.
 explosions demogràfiques d'espècies cinegètiques (conills, llebres,
tudons,...) a indrets urbans, periurbans, rururbans o espais on no es
practiqui la zona atenent a les zones de seguretat, que posteriorment
s'hauran de controlar amb autoritzacions especials atenent a raons de
seguretat, danys agrícoles,...La translocació d'espècies (sobretot, de
conills i de llebres) cap a àrees amb baixes densitats pot ser una bona
sortida per aquests excedents cinegètics.
En efecte, la capacitat d'adaptació i de resposta dels caçadors i de les espècies
cinegètiques a aquests i a altres canvis que es puguin derivar, serà el que
marcarà el futur de la caça i de les modalitats cinegètiques a Mallorca.
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9. CAÇA I TERRITORI I: LA PETJADA CINEGÈTICA
9.1. Procediment
S‘ha fet una recerca bibliogràfica en diferents obres de pedra en sec
especialitzades i de referència per tal de definir les infrastructures amb
funcionalitat cinegètica, bé sigui total o parcial. Els principals treballs consultats
són:
-

Alomar, G., Ferrer, I., Grimalt, M., Reynés, A. i Rodríguez, I. 2002. La
Pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes
mediterrànies. Leader Ulixes s.c.a.r.l., Palermo.

-

Andreu, J. 2008. Arquitectura tradicional de les Baleares. El Gall,
Pollença.

-

Calviño, C. i Clar, J. 1999. Les barraques de Llucmajor, una arquitectura
popular. Consell de Mallorca, Palma.

-

Grimalt Gelabert, Miquel i equip Fodesma. 1998. L‘home com a factor
geomorfològic a Mallorca. L‘enginyeria popular amb finalitat antierosiva.
In: Fornós, Joan J. (Editor). Aspectes geològics de les Balears.
Universitat de les Illes Balears.

-

Reynés, A.; Riera, J. (il·lustr.) 1994. La construcció de pedra en sec a
Mallorca. Consell Insular de Mallorca, FODESMA, Palma.

S‘ha completat la informació localitzada amb altres publicacions, i s‘ha
contrastat amb fonts orals, bàsicament caçadors i informadors qualificats
coneixedors del medi rural, amb la intenció de definir cada element.
A partir del treball de camp i recorreguts sistemàtics, s'ha establert la presència
/ absència i el nivell d'abundància de cada una de les construccions definides.
Aquesta informació s'ha ordenat mitjançant una taula en la qual hi figuren els
municipis de Mallorca i el grau de presència de cada element de pedra en sec
objecte d‘estudi.
Els elements patrimonials de pedra en sec amb interès cinegètic més manifest
i, per tant, objecte d‘estudi prioritari són els clapers, els colls, les barraques (de
qualsevol tipus, però amb funció cinegètica) i les talaies (torretes,
esperadors,...). La resta s‘han agrupat com a altres elements.
Igualment s'ha fet una descripció acurada de cada tipus de construcció a partir
d'exemples concrets que es consideren modèlics.
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S‘han establert 4 categories, que indiquen el nivell d'abundància de cada una
de les estructures estudiades a les demarcacions municipals.

La categoria 1 es correspon amb una escassa o nul·la presència d‘elements o
d‘infraestructures de pedra en sec. No s'hi troben gaire exemples i les
referències orals i escrites són escasses o absents. Tampoc s'hi practiquen
amb freqüència les modalitats de caça associades a infraestructures de pedra
en sec. En la majoria de casos, els caçadors locals en desconeixen l‘existència.
La categoria 2 fa referència a una baixa presència d‘elements o
infraestructures dins el municipi. Se‘n coneix algun cas i n‘existeix un mínim
coneixement popular. Se‘n poden localitzar restes o vestigis, sense excloure‘n
la presència d‘algun element o infraestructura en bon estat, malgrat no sigui
funcional. Hi són o han estat presents les modalitats de caça associades a
aquests elements o infraestructures de pedra en sec. Algun caçador local en
coneix casos.
La categoria 3 fa esment a una moderada presència d‘elements o
infraestructures de pedra en sec en el municipi. Es sap que n‘hi ha, bé per
registre oral o escrit. Se‘n localitzen exemples, en diversos estats de
conservació, funcionals i no funcionals. Són habituals les modalitats de caça
associades a la presència d‘aquests elements o infraestructures de pedra en
sec. Sovint, els caçadors locals en coneixen casos.
La categoria 4 es correspon amb una elevada presència d‘elements o
infraestructures de pedra en sec en l‘àmbit municipal. Són nombrosos els
exemples i n‘existeixen diverses referències escrites. Abunden els topònims
associats. Se‘n localitzen casos en qualsevol estat de conservació, però
sovintegen els funcionals que, fins i tot, són objecte de recuperació i
manteniment. Són freqüents i molt actives les modalitats de caça que depenen
d‘aquestes construccions. La majoria de caçadors locals en coneixen exemples
i en fan ús.
La taula s‘ha completat a partir d‘enquestes orals a 40 persones (figuren a
l‘apartat d‘agraïments) expertes en caça i distribuïdes arreu de l‘illa. El resultat
de la recerca es pot veure resumit a la taula 29.
Finalment, sobre la base de la informació obtinguda, es proposen tot un conjunt
d‘accions per preservar i fomentar el patrimoni cinegètic de pedra en sec a l‘illa
de Mallorca.
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Municipi
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma de Mallorca
Petra
Pollença
Porreres
Sa Pobla
Puigpunyent
Ses Salines
Sant Joan
Sant Llorenç
Sencelles
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca

Clapers
2
1
3
1
2
2
1
2
1
1
2
1
3
2
1
3
1
1
1
1
3
2
2
2
1
2
4
2
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
1
4
3
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
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Colls
4
1
2
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
2
4
4
4
2
1
4
1
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
4
1
4
1
4
1

Barraques
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
3
2
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
3
1
2
2
2
1
1
3
2
1
3
1
2
1

Talaies
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2015

Altres
3
2
3
2
1
2
4
2
1
3
2
2
3
2
2
3
4
4
3
3
3
4
2
2
2
2
4
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
4
2
4
2

Taula 30: Grau de presència a Mallorca d'elements de pedra en sec lligats a
l'activitat cinegètica. Llegenda: 1 presència escassa; 2 presència baixa; 3
presència moderada i 4 presència elevada.
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9.2. Importància ecològica de les infraestructures de pedra en
sec
La majoria d‘elements construïts mitjançant la tècnica de pedra en sec
presenten unes característiques constructives que els converteixen en un
hàbitat idoni i exerceixen funcions ecològiques i ambientals de gran vàlua per al
desenvolupament de la vida animal i vegetal.
Quant a flora, cal dir que els buits i les encletxes entre pedres de diferents
mides constitueixen redols d‘alt interès botànic. Així, les marjades creen espais
on les plantes poden arrelar i on sofreixen menys la pressió del ramat o de les
tasques agrícoles i ramaderes. Per la seva banda, l‘interior dels murs i parets
presenten unes condicions microclimàtiques, tant tèrmiques com hídriques,
lleugerament diferents als terrenys circumdants i constitueixen uns hàbitats
prou característics. Aquests exclusius trets quant a insolació, incidència del
vent i d‘humitat atorguen uns clars avantatges per a la subsistència de taxons
vegetals, algunes d‘elles endèmiques, com les heures o les falgueres.

Figura 117: Marjades i camí empedrat al TM de Fornalutx. L'interior de les marjades presenten
unes condicions microclimàtiques diferencials amb l'exterior que permeten el desenvolupament
determinades espècies vegetals. Foto: A. Barceló.

Pel que fa a la fauna, algunes aus i mamífers, aprofiten la presència i el recer
ofert per les construccions de pedra en sec i la vegetació associada com a llocs
d‘amagatall o per establir-hi els nius, jaços o llorigueres.
A la serra de Tramuntana, les marjades han permès el cultiu a zones marginals
i pobres agrícolament, cosa que ha beneficiat la fauna en general, ja que
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l‘aliment és un dels principals factors limitants de les poblacions de zones de
muntanya.
En termes climàtics, el marcat eixut estival i les elevades temperatures
mediterrànies ha desencadenat l‘existència de nombrosos elements de pedra
en sec per aprofitar els recursos hídrics. Davant aquestes circumstàncies
ambientals, les fonts de mina, les basses, els abeuradors i els cocons són
extraordinaris punts d‘aigua dels quals se‘n beneficien multitud d‘éssers vius
durant els mesos de penúria. En contraposició, els rigorosos hiverns, han fet
que alguns elements arquitectònics de pedra en sec com les barraques o els
pous hagin servit d‘improvisat però funcional refugi per algunes espècies
animals.
En la mateixa línia, les obertures a les parets amb finalitats preferentment
ramaderes com les clavegueres o els portells, indirectament, també compleixen
amb una important funció ambiental, pel fet de permetre el pas entre dues
tanques o parcel·les i d‘actuar com a corredor natural. Paral·lelament, algunes
espècies com els marts utilitzen sovint el coronament de les parets com a ruta
per als seus desplaçaments o per fer d‘algunes pedres en concret els seus
cagadors habituals. Un carnívor de petita mida, el mostel, normalment fa les
seves llorigueres en els marges o entre munts de pedres. Per això, a Sardenya
el coneixen popularment com ―sa donna di muru‖, que vol dir més o manco ―sa
madona dels marges‖ (Alcover, 1979).

Figura 118: Un mart (Martes martes) es desplaça per sobre un mur de pedra en sec. Foto: A.
Barceló.

En conjunt, el ventall d‘elements i tipologies constructives de pedra en sec és
molt ample, i malgrat els objectius de la gran majoria són diferents a finalitats
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mediambientals, cal tenir ben present l‘estreta simbiosi entre flora - fauna i
construccions tradicionals.

9.3. Construccions, infraestructures i elements de pedra en sec
lligats a la caça a Mallorca
La història i l‘evolució de l‘activitat cinegètica a Mallorca posa de manifest els
importants vincles existents entre modalitats de caça i construccions i elements
de pedra en sec. Aquestes estructures adaptades a la caça s'inclouen en
l'ampli catàleg de construccions de pedra en sec adaptades a l'àmbit agrícola i
ramader dins el medi rural (Alomar et al., 2002).
A continuació s‘exposen els casos més rellevants:
9.3.1 Les barraques
Algunes modalitats de caça exigeixen la construcció de d'habitacles o aixoplucs
on el caçador pugui ocultar-se i observar l‘aproximació de les espècies
cinegètiques al reclam o a l‘abeurada, pràctica prohibida actualment en el
darrer cas. En moltes ocasions els amagatalls solien ser provisionals, fets amb
brancam, encara que en d'altres casos es construïen barraques bastides a
partir del laboriós treball de la pedra.
El geògraf V. M. Rosselló Verger (1964) descriu aquestes barraques,
construccions especialment polimorfes i funcionals: «La barraca cuadrada toma
muy diversos nombres por su forma o destino: de curucull, de porcs, de
caçador, etc., y tiene fuerte parentesco con los edificios que se recubrían los
cuencos o cocons para represar agua de la lluvia en Sa Marina. Las que están
situadas en garrigas –que pueden haber sido rotes, hoy abandonadas- son
utilizadas a veces por cazadores y carboneros, si bien en la mayoría de los
casos no parecen haber sido viviendas permanentes sino simples refugios».

9.3.1.1 El parat de perdius o aguaitador
La caça de la perdiu amb reclam mascle és una modalitat tradicional molt
antiga que es fonamenta en un conflicte de territorialitat i de zel entre les
perdius salvatges i el reclam viu que ha penjat el caçador en el terreny de caça.
El caçador roman ben amagat, dins parats, aguaitadors o barraques de pedra,
atent al combat dialèctic i esperant que les perdius salvatges s‘acostin per
poder efectuar el dispar o per capturar-les amb bagues.
Un exemple paradigmàtic de barraca lligada a la caça amb reclam és la situada
dins el vedat de Son Verí (TM de Llucmajor) datada, segons el propietari de la
finca, a finals del segle XIX. Té l‘estructura en forma de caragol: compta amb
una entrada d‘accés a la part de darrera i no presenta cap tipus de coberta.
Disposa de dues troneres, obertures o finestrons a la part frontal que permetien
treure l‘escopeta i disparar a les perdius salvatges quan estaven situades davall
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la gàbia, a uns 15 o 20 metres del caçador. Cal destacar també l‘existència de
dos finestrons laterals que permetien al caçador veure l‘aproximació de les
preses. Normalment, el caçador sempre tenia l‘escopeta guaitant per la tronera
frontal, ja que així les perdius no s‘estranyaven de cap moviment quan es
preparava per al dispar. A la majoria de finques on el senyor era aficionat a
aquesta tradicional modalitat era freqüent l‘existència d‘aquests parats de pedra
en sec i el garriguer s‘encarregava de mantenir-lo en òptimes condicions. En
ocasions, el grau d‘elaboració era realment complex, fins al punt que
determinades barraques disposaven també d‘una coberta de pedra en sec.
A dia d‘avui aquesta barraca o parat es troba en estat d‘abandonament i fora
ús, ja que es localitza molt pròxim a la partió d‘un altre vedat i la normativa
actual de caça no permet la caça a menys de 100 metres d‘un altre vedat. Així
mateix, necessita manteniment ja que presenta caiguda de pedres i la
vegetació que creix a l‘interior debilita l‘estructura.
Altres barraques per a la caça de perdius amb reclam es troben documentades
també a indrets de marina, concretament a Petra. Tenen planta rectangular o
quadrada, amb un sol portal d‘ingrés. Una singularitat és el fet de tenir el portal
protegit per un mur exterior (Andreu, 2008). També se‘n té constància a d‘altres
indrets, com a Porreres, Calvià o Capdepera, sempre a zones de marina i
lligades a finques de gran propietat, amb evident relació amb la consideració de
la barraca com a lloc de caça privilegiat i reservat al senyor de la finca.

Figura 119: Parat per a la caça de la perdiu amb reclam. Son Verí (TM de Llucmajor). Any
2009. Foto: A. Barceló extreta de La Caça a Mallorca (Barceló, 2009).
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A la veïna illa de Menorca hi ha altres dos tipus de construccions de pedra en
sec lligades a la caça del perdigot amb bagues, que es coneixen com a
l'armador i la monjoia. L‘armador és una estructura de pedra en sec
preferentment circular amb un portal d‘accés i sense coberta on s‘amaga el
caçador per observar, a través d‘unes obertures, el cant del perdigot i
l‘aproximació de les perdius salvatges. També hi ha alguns armadors que,
aprofitant la vegetació circumdant, només consisteixen en una simple pantalla
de pedra. La monjoia és una plataforma elaborada amb diverses pedres
col·locades una damunt l‘altre, d‘aproximadament 50 cm d‘altura, situada
pròxima a l‘armador i sobre la qual és col·loca el perdigot, ocult parcialment
entre brots de mata.

Figura 120: Armador de pedra a Menorca. Any 2010. Foto: A. Barceló, extreta de Caça i Pedra
en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).

Figura 121: Monjoia. Any 2009. Foto: A. Barceló, extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca
(Aguiló et al. 2011).
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9.3.1.2 Les barraques per a la caça del tord amb escopeta i reclam
manual o bucal
Les barraques per a la caça del tord a lloc fix s‘utilitzen per a la caça d‘aquesta
au posada, una vegada ha estat atreta mitjançant l‘ús d‘un reclam manual o
bucal.
La caça del tord a la barraca és una modalitat de caça molt arrelada a la serra
de Tramuntana, principalment a les localitats de Sóller i Fornalutx. En aquesta
pràctica, el caçador s‘asseu dins la barraca a l‘alba o ben entrat el capvespre,
per tal d‘aprofitar la sortida i entrada dels tords al bosc, i espera que es posin a
un arbre, sovint un pi, pròxim a la barraca.
Aquestes barraques solen disposar d‘una base de pedra en sec que es cobreix
anualment amb vegetació. Les formes i les mides són variables depenent de
l‘espai disponible on està ubicada, però la majoria solen ser rectangulars i
varien entre el metre i mig i els dos metres d‘amplària i les mateixes mides de
llargada. L‘altura sol estar entorn al metre o al metre i mig.
La necessitat de constant renovació de la coberta, així com el caràcter poc
elaborat del parament fa que es tracti d'una tipologia constructiva molt sotmesa
a processos de degradació, per causes meteorològiques o per caiguda
d‘arbres.

Figura 122: Barraca per a la caça del tord amb reclam. Sóller. Any 2009. Foto: A. García
extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).
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9.3.1.3 Les barraques per a la caça del tord amb xibiu
L‘antiga modalitat de caça de tords amb xibiu també du associada la
construcció de barraques de pedra en sec. El xibiu és un enginy consistent en
un arbust o conjunt de branques amb ramera, que es posa entre el brancam
d'un arbre més gran, i conté diversos brins d'espart enviscats. El caçador,
durant els períodes migratoris atreia amb un reclam els tords, els quals
quedaven amb les ales impregnades amb visc quan intentaven posar-se. Els
tords queien a terra i així es podien capturar fàcilment.
A la finca de Son Monserrat (TM de Petra) es localitza l‘anomenada Barraca del
Pi des Xibiu o Barraca des Pi Gros elaborada, segons fonts orals, entre 1920 i
1930. Es tracta d‘una construcció de pedra amb sec amb la coberta de falsa
volta, amb l‘entrada elaborada amb peces de mares i disposa de finestrons a
diferents altures. A l‘interior de la barraca hi ha els seients de pedra i
l‘estructura, en general, presenta molt bon estat. A pocs metres d‘aquesta
construcció s‘hi troba un tancat de pedra en sec d‘uns 10 metres de diàmetre i
amb una altura d‘uns 0,75 metres. El tancat disposa d‘un petit portell d‘entrada i
enmig s‘hi localitzava un gran pi, el pi des Xibiu, que va caure amb el temporal
de novembre del 2001. Aquest tancat, similar al que existeixen en els paranys
valencians, servia perquè els tords amb les ales enviscades no poguessin fugir
(Boza, 2002). Aquesta antiga modalitat, avui prohibida, fa dècades que deixà
de practicar-se a Mallorca.
El fet que aquesta mateixa barraca disposi d‘una altra obertura a un dels
costats que no miren directament on hi havia el pi indica clarament que
s'emprava també per a la pràctica d‘alguna altra modalitat de caça. La situació
d‘un forat a ras de terra al mateix indret on hi ha l‘obertura ens permet
interpretar que aquesta barraca s‘utilitzava també per a la caça amb filats a una
abeurada o menjador. Els seients interiors eren utilitzats pel caçador per seure
còmodament, l‘obertura per vigilar l‘abeurada o menjador i el forat inferior per
poder estirar la corda dels filats per capturar la peça. A més a més, sembla
que, tenint en compte la ubicació de la barraca, l‘abundància històrica de
perdius dins la finca i l‘amplària de l‘obertura lateral, la barraca hauria pogut ser
utilitzada per a la caça de perdius amb reclam.
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Figura 123: Barraca per a la caça del tord amb xibiu. Petra. És una pràctica prohibida a
l‘actualitat.Dibuix: X. Canyelles extret de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).

Figura 124: La mateixa barraca, a més d‘utilitzar-se per caçar tords amb xibiu, s‘utilitzà per
caçar-hi amb filats. Potser també s‘utilitzàs per a la caça de la perdiu amb reclam. Dibuix: X.
Canyelles. extret de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).
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Figura 125: Detall del finestró lateral de la barraca. Dibuix X.Canyelles extret de Caça i Pedra
en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).

No s'han pogut localitzar altres exemples de barraques tan elaborades
utilitzades per a la caça del tord amb xibiu però sí s‘han localitzat els ―corralets‖
o tancats de pedra en sec associats a aquesta pràctica, concretament a
Marratxí (dins el vedat de la societat de caçadors local) i a Lloret (dins el vedat
de Son Marron). Existeix un lligam clar entre aquests construccions i un tipus
de formació vegetal, en aquest cas marina d'ullastre amb pins.
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Figura 126: Tancat de pedra en sec envaït per la vegetació entorn a un pi utilitzat per a la caça
de tords amb xibiu al TM de Marratxí. Any 2011. Foto: A. Barceló

Aquest mètode de caça tradicional és exclusiu de la conca Mediterrània i
s‘anomena parany als territoris de parla catalana, on està documentat d‘encà
del segle XIII. Els paranys valencians i catalans compten amb barraques de
pedra en sec per aixoplugar-se, estojar ormejos i eines de caça
complementades amb corrals circulars que envolten la part baixa de l‘arbre, per
evitar la fuita dels tords enviscats.
9.3.1.4 Altres barraques
Altres modalitats com ara la caça a l‘abeurada amb escopeta o filats, avui dia
prohibida, també utilitzaven barraques. Les barraques utilitzades en aquesta i
altres modalitats podien tenir un ús provisional o reutilitzar-se, però a major
grau d‘elaboració, major tendència a utilitzar-se en repetides ocasions.
Un cas singular és una barraca de pedra construïda a la proximitat de la font
des Voltors situada al capdamunt de la Coma dets Ases (Cúber - TM
d'Escorca) prop de la partió amb la finca des Tossals Verds. Segons quedà
palès en el llibre Es Tossals Verds, Nom per Nom ( Ordinas et al. 1995), els
voltors aprofitaven la solitud del lloc i l‘absència de dificultats per emprendre el
vol, per baixar a beure. Els pagesos de la zona es divertien caçant aquest
animal, avui protegit, amagats dins la barraca. Així un missatge de Cúber
n‘arribà a abatre cinc en un sol dia i hi ha testimonis que afirmen haver
observat disset voltors morts en aquest indret. La possibilitat de caçar-los aquí
era tal, que fins i tot l‘amo des Tossals Verds hi acompanyà algun important
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visitant amb aquest fi. Amb tot, els darrers usuaris d‘aquesta barraca han estat
ornitòlegs.
Altrament, cal esmentar les barraques de garriguer (Calviño i Clar, 1999) fan
referència a dues barraques situades dins les possessions de s‘Estalella i de
Betlem (TM de Llucmajor). En ambdós casos, les barraques consten
d‘elements exteriors (escalons per accedir a dalt de la barraca i escalons amb
pedres planeres que serveixen de pujador) des d‘on el garriguer podia tenir un
ampli domini visual del territori la qual cosa facilitava les tasques de vigilància.
Aquest tipus de casetes apareixen citades a la tesi doctoral de Mallorca, el Sur
y Sureste ( Rosselló Verger, 1964), fent referència a què els garriguers
disposaven, en ocasions, de barraques o casetes poc espaioses però sense
prescindir mai del terrat o mirador per dominar el bosc. El llibre Els nostres arts
i oficis d‟antany IV (Llabrés i Vallespir, 1983) també esmenta que els garriguers,
per norma general, tenen una caseta sovint prop de les cases dels senyors.
Les barraques són infrastructures força habituals a d‘altres indrets
geogràficament i culturalment propers. Per exemple, a la Comunitat
Valenciana, principalment a Castelló, es caçava a la basseta. La basseta és un
abeurador artificial on es col·locava una xarxa per capturar les aus que hi
anaven a beure. A prop de la basseta, s'hi construïa un amagatall de pedra en
sec aprofitant les parets que comunament s‘utilitzen per senyalar les particions
de les terres (Boza, 2002).

9.3.1.5 Distribució territorial
Les barraques amb finalitats de caça tenen una distribució molt ben definida
quan a municipis. Per una banda, els parats o aguaitadors de perdiu, les
barraques (o tancats) per a la caça del tord amb xibiu i les barraques de
garriguer es troben preferentment a biòtops de marina, caracteritzats per ser
terrenys considerablement planers, poc fèrtils, poc poblats i amb dominància
d‘ullastres, estepes, romaní, mates, amb major o menor abundància de pins. És
un hàbitat idoni per a la perdiu i també pel tord. Aquestes barraques es
localitzen principalment dins finques de gran extensió, lligades al lleure dels
terratinents. Per altra banda, les barraques per a la caça del tord amb reclam
es localitzen a la serra de Tramuntana, dins propietats de menor extensió, a
prop d‘olivars.
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Figura 127: Mapa de presència de barraques lligades a pràctiques cinegètiques.

La major densitat d'aquesta construcció es localitza al Sud de Mallorca, on
destaca el municipi de Llucmajor amb la màxima categoria. Destaquen també
Ses Salines, Santanyí, Porreres i Petra. Són municipis amb gran afició a la
caça de la perdiu amb reclam i on històricament ha existit la figura del
garriguer.
A la serra de Tramuntana, són ben presents a Sóller, Fornalutx i Bunyola.
L‘aprofitament de migratòries, sobretot del tord, ha estat sempre molt important
en aquests termes, bé fos utilitzat per al consum propi com per bescanviar per
altres productes. Cal dir que avui dia la comercialització d'aus migratòries està
prohibida.
En contrast, la part central i nord oriental de l‘illa té un nombre escàs de
barraques.

9.3.2 Els colls
El coll és l'indret utilitzat per a la caça del tord amb filats. Els tords que surten o
entren al bosc volen a baixa altura entre la vegetació per tal de protegir-se dels
depredadors. El caçador roman situat al lloc de pas estratègic dels turdids i
sosté, mitjançant dues llargues canyes, una xarxa que accionarà manualment
quan percebi l'impacte de l'au.
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L‘època de caça del tord es sol iniciar a principis de novembre, quan els tords
ja han collat o ja han definit els passos, i finalitza a finals de gener o a principis
de febrer.
Es coneixen colls amb centenars d‘anys d‘existència i els sabers d‘aquesta
modalitat tradicional de caça, arrelada al gènere masculí i femení i a tota casta
de classes socials, passen de generació en generació.
Els colls, en moltes ocasions, tenen un topònim assignat. Així a moltes finques
tenim es Senyor, sa madona, sa Senyora,... i d‘altres tan curiosos com en
Sardina, en Llagat,...També hi ha colls amb noms propis com En Julio, en
Bernat,...(Rullán, 1986; Brunet, 1991; Serrano (coord.), 1992, Rosselló, 2007)
Els colls estan formats per diferents parts, algunes de les quals poden ser de
pedra en sec. Són les següents:
-

La brasera que és l‘estructura que cobreix i amaga al caçador.
Els tàntols que són les parabandes que amaguen les canyes dels filats.
El siti que és on es munta l‘estructura del coll.
El seient que és on s‘asseu el caçador.

A més, en alguns casos, el coll per guanyar altura es situa damunt un claper o
estructura de pedres i s‘hi accedeix mitjançant alguns escalons.

Figura 128: Esquema amb les diferents parts d‘un coll. Dibuix: Xavier Canyelles extret de La
Caça a Mallorca (Barceló, 2009). Nota: el núm. 4 (tela, xarxa), també s'anomenen filats.

A la finca de Monnàber (TM de Fornalutx) s‘han localitzat colls molt
representatius bastits mitjançant la tècnica de la pedra en sec i, en general, tots
presenten un bon estat de conservació, ja que actualment són funcionals.
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Figura 129: Coll situat damunt un claper de pedra en sec a Monnàber. Fornalutx. Any 2009
Foto: A. García extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011)

Figura 130: Coll amb els tàntols i el seient de pedra a Monnàber. Fornalutx. Foto feta a l'estiu
de l'any 2009, per la qual cosa els tàntols de vegetació que complementen l'estructura de pedra
apareixen desproveïts de fullaraca. Foto: A. García extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca
(Aguiló et al. 2011)
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9.3.2.1 Distribució territorial
La caça dels tords a coll es practica principalment a la serra de Tramuntana i a
la comarca de llevant (Artà, principalment), encara que també existeix una forta
afició a aquesta modalitat a alguns municipis del Pla (p.ex. Costitx o Sineu).
A la muntanya, es coneixen casos en què els colls estan situats a indrets amb
fort desnivell, aprofitant el relleu i les encletxes naturals. A Deià, es té
constància de l‘existència d‘un coll ubicat a una zona escarpada on el caçador
s‘havia de fermar per evitar caure al buit i els filats havien de disposar d‘una
tela el doble de gruixuda que les convencionals per suportar el fort impacte dels
tords que s‘amollaven cap als baixos. El vol de descens era talment el siulo
d‘una bala (l‘amo en Guillem Vives, com. pers.). En altres casos, els caçadors
elaboren el pas amb vegetació o guanyen altura amb la col·locació de
bastiments. En qualsevol cas, l‘ús de la pedra en l‘elaboració del coll suposa
tenir una estructura permanent i consistent.

Figura 131: Mapa de presència de colls bastits amb pedra en sec.

Els colls més ben elaborats quan a ús de la tècnica de la pedra en sec es
localitzen a la part central de la serra de Tramuntana, als municipis de
Valldemossa, Deià Sóller, Fornalutx, Bunyola, Esporles, Banyalbufar, Mancor,
Selva, Escorca i Alaró com a referents. Es té constància d‘altres colls amb
alguns elements de pedra o situats damunt parets a municipis de la Serra
(Puigpunyent, Estellencs, Pollença) i a d‘altres del Raiguer i des Pla ( Santa
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Maria, Lloseta, Algaida, Lloseta, Sencelles, Costitx i Lloret). A la resta de
municipis, la presència d‘elements de pedra en els colls és molt escassa.

9.3.3 Els clapers
Les acumulacions de pedres disposades de forma atzarosa en el terreny
constitueixen per se un important amagatall per als conills, com també ho són
les parets buides o algunes soques d‘arbres i els forats a terra.
Antigament les tasques agrícoles consistents en espedregar sementers i pletes
solien acabar amb l‘elaboració de clapers amb galeries interiors per tal de
proporcionar refugi als conills. La construcció d‘aquests elements era laboriosa
i metòdica. Els clapers més elaborats disposen de diferents sostres
superposats i comunicats. Aquest major grau d‘elaboració, a part de la finalitat
estètica, també pretén protegir els conills contra l‘amenaça de les fures dels
caçadors furtius, ja que els conills pugen cap als pisos superiors mentre que la
fura només es sol moure pel pla horitzontal. Una altra pràctica per evitar la caça
furtiva dels conills amb fures consistia en la col·locació d‘alfàbies enmig de les
galeries dels clapers, amb la boca arran del terra. Si el conill queia dins
l‘alfàbia, s‘impulsava i sortia. En canvi, si la fura hi queia, les llises parets i les
curtes extremitats del mustèlid, impedien que en pogués fugir. D‘aquesta
manera els conills estaven a resguard i els caçadors furtius perdien les fures...o
havien de desfer el claper sencer per recuperar-les.
La majoria de clapers són de forma arrodonida, encara que n‘hi ha d‘altres
formes, i en alguns casos es pot percebre una doble funció; per una banda,
refugi de conills i, per l‘altra, lloc d‘espera dels caçadors. Així, en modalitats
com en la caça a l‘arruix, en la qual un caçador avança per dins la marina o la
garriga amb els cans i els altres esperen a punts estratègics, és freqüent que
algun caçador es col·loqui damunt el claper per intentar abatre amb l‘escopeta
els conills que cerquen recer dins el munt de pedres.
Aquests clapers solen disposar d‘uns escalons d‘accés i compten amb la part
superior aplanada per tal que el caçador pugui moure‘s amb comoditat. Fins i
tot, a sobre algun claper s‘hi localitzen seients de pedra on el caçador du a
terme l‘espera. Per exemple, el claper d‟Es Forn de Calç de la finca de So na
Mora (TM Algaida – Sencelles) té una altura d‘1 metre i un diàmetre de 5
metres, disposa d‘escala d‘accés, d‘un seient de marès pel caçador i 20 forats
d‘accés pels conills.
En el cas del terme de Llucmajor hi ha també clapers molt originals. Segons
Calviñó i Clar (2009) a s‘Aljub Vermell des Puigderrós hi ha un claper de planta
quandrangular que té una escala per accedir-hi, segurament per facilitar la
pujada del caçador a l‘hora d‘esperar els conills. Els mateixos autors
n'esmenten un altre de planta rectangular irregular, és molt llarguer i està
devora una barraca de roter. La seva originalitat radica en el fet que, a més de
tenir tres pujadors, que són pedres encaixades a la paret talment escalons,
també té adossat a un dels paraments curts una bassa artificial.
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Actualment, els clapers són elements molt importants per a la gestió cinegètica
dels conills.
L‘arxiduc Lluís Salvador a l‘obra Die Balearen in Wort und Bild (1871) parla de
la caça de conills amb cans eivissencs i fures, i comenta també la construcció
d‘amagatalls per contribuir a la gestió de l‘especie: ‹‹El propietario de s‘Horta,
próxima a Felanitx, tiene una manera muy curiosa de cazar conejos. En sus
extensas garrigues, este cazador apasionado azuza a los perros contra los
conejos, pero para que éstos no sean presa fácil, ha hecho construir una
especie de torre, donde los acosados pueden refugiarse penetrando por alguno
de los agujeros dispuestos a propósito, y de tal modo que no permiten luego la
salida. Una vez terminada la caza, se devuelve la libertad a los conejos. ››

Figura 132: Claper de la finca de So na Mora. Algaida – Sencelles. Any 2009. Foto: A. Barceló
extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).

9.3.3.1 Distribució territorial
Els clapers s‘associen a la presència de conills. Els indrets amb major nombre
de clapers identificaran espais on hi ha hagut o hi ha importants densitats de
lagomorfs. Cal dir que el conill, d‘ençà de la dècada de 1950, ha patit diverses
malalties (mixomatosi, NHV i mal de potó – sarna) que han disminuït de forma
considerable les seves poblacions. En aquest sentit, molts són els clapers que
romanen inerts, en el millor dels casos, o s‘han derruït. Amb tot, existeixen
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vedats, sobretot als municipis del migjorn de l‘illa, on hi ha importants densitats
de conills i persisteix una forta afició a la caça amb cans eivissencs, que
mantenen funcionals aquestes obres d'enginyeria cinegètica.

Figura 133: Mapa de presència de clapers de pedra en sec.

Llucmajor i ses Salines són els municipis on es té constància d‘una elevada
presència de clapers. En la majoria de casos són finques de renom on la caça
és o ha estat un dels principals aprofitaments. També destaquen els municipis
de Campos, Felanitx, Porreres, Algaida, Costitx, Sant Joan i Petra per una
moderada presència de clapers. La resta de municipis insulars disposen de
pocs o molt pocs clapers, la qual cosa no vol dir que temps enrera, quan la
densitat de conills era major que ara, no n‘hi hagués. Amb tot el mapa
presentat reflexa força bé la distribució actual del conill i de les modalitats de
caça associades, que es correspon amb el biòtop de marina. Cal dir també que
en d‘altres municipis com Manacor o Santanyí el conill també és una de peça
de caça important i abundant, on l‘absència d‘un major nombre de clapers
reflexa la presència d‘altres formes d‘amagatalls com els caus a terra o les
parets buides.
9.3.4 Talaies: claperets, torretes, tronetes, esperadors,...
Es tracta de plataformes de pedra en sec de forma circular, d‘altura variable
entre 1 i 2,5 metres i diàmetre entre 1 i 3,10 metres, elaborades amb la
intenció d‘oferir una elevació a terrenys planers per tal que el caçador pugui
visualitzar millor els encalços dels cans eivissencs o tenir més facilitat a l‘hora
de disparar sobre els conills. Sembla que aquestes infrastructures, segons els
219

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

informadors entrevistats, no tenen un nom clarament definit ni tampoc un patró
constructiu. S‘anomenen claperets, torretes, tronetes, esperadors,.... sense
descartar altres noms, i ho classificam amb el nom general de talaies.

A s‘Horta (TM de Felanitx), dins la possessió de can Alou Vell, existeixen
nombroses construccions d‘aquest tipus que, segons informacions orals, varen
ser construïdes devers la dècada de 1950 per qui llavors era el propietari,
Mateu Mas Moll. Consisteixen en claperets circulars de pedra en sec d‘una
altura aproximada d‘1 metre i 2 metres de diàmetre. Les pedres de la part
superior es troben col·locades de forma que el caçador s‘hi pugui col·locar
còmodament. Solen tenir uns escalons volats per a accedir-hi complementats
amb un pal de llenya d‘ametller que actua d‘aferratall.
També dins s‘Horta, dins el Pinar Gran i dins el Barranc, hi ha altres
plataformes similars, però més elaborades, tal i com recull el següent paràgraf
de l‘article La caça a s‟Horta a principi del segle XX (Estelrich, 2006):
‹‹Les filles de don Perico eren afeccionades a la caça amb cusses eivissenques
i manaven construir clapers a llocs estratègics, en forma de cadafal i amb
escala d‟accés. Tot això per tenir una plataforma elevada i gaudir d‟un millor
camp visual per contemplar l‟evolució dels encalços. Un bon exemple d‟aquests
clapers es troba situat ben al mig del Pinar Gran, que té forma de torre
arrodonida amb els seus graons, o el del Barranc conegut com el claper de sa
Senyora que a més de graons d‟accés a la plataforma compta amb un petit
recés››.

Figura 134: Esperador a la finca de Can Alou Vell. S‘Horta (Felanitx). Any 2009. Foto: A.
Barceló extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).
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A So na Móra (TM d‘Algaida), s‘ha localitzat una construcció de funcionalitat
similar a les de s‘Horta però de majors dimensions, la qual consta d‘una base
principal, i d'una altra secundària. La part principal té una altura de 2,30 metres
i un diàmetre de 3,10 metres i es complementa per una torreta més petita a la
part superior de 0,45 metres d‘altura i 1,75 metres de diàmetre, que sembla que
pugui servir de seient. L‘accés a la part superior d‘aquesta infrastructura es fa a
través d‘una escala de caragol composada per 10 escalons d‘una llargària de
0,60 metres de llarg per 0,20-0,35 d‘alçada. Segons informacions del propietari
actual aquesta plataforma s‘utilitzava per observar el desenvolupament de la
caça amb cans eivissencs.

Figura 135: Esperador a la finca de Son Amora. Algaida – Sencelles. Any 2009. Foto: A.
Barceló extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).

A Llucmajor també es localitzen exemples d'aquest tipus d'infraestructures,
amb major o menor grau d'elaboració, i suposadament també amb la finalitat de
poder seguir els encalços dels cans.
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Figura 136: Esperador a les proximitats del Cap Enderrocat. Llucmajor. Foto: S. Ferragut

En el cas de les plataformes localitzades a la marina de Petra i citades en el
llibre Arquitectura Tradicional de les Balears ( Andreu, 2008), fins i tot, n‘hi ha
algunes que poden tenir un berenador (taula i pedrissos), fet d‘obra al damunt.
L‘autor esmenta que poden estar en consonància amb construccions que es
feien estrictament per a l‘oci, com les que apareixen en alguns jardins o les que
va aixecar l‘Arxiduc Lluís Salvador.
9.3.4.1 Distribució territorial

Figura 137: Mapa de presència de talaies de pedra en sec.
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S‘han localitzat i es té constància de construccions que compleixen amb el
perfil descrit anteriorment a Llucmajor, s‘Horta (TM de Felanitx), Algaida, Petra,
Ses Salines i, en menor mesura, a Santanyí, Campos, Sencelles i Puigpunyent.
A la resta de municipis és una construcció pràcticament absent i desconeguda,
però si que s‘han adobat arbres (pins, sobretot) amb la mateixa finalitat de
guanyar altura i augmentar el camp visual del caçador.
Avui dia, la majoria d‘aquests claperets, torretes, tronetes, esperadors,...són
encara funcionals i en alguns casos, quan les dimensions tenen una certa
envergadura, faciliten també les tasques de vigilància, ja que es domina bona
part de la finca. Amb tot, però també es troben sotmesos a processos de
degradació com ara esbaldrecs o envaïment de vegetació. El considerable
descens en les densitats de conills i la decadència d'algunes modalitats de
caça associades també suposa una seriosa amenaça per aquests elements.

9.3.5 Altres elements de pedra en sec
En els subapartats anteriors es descriuen les principals infraestructures que
tenen una relació clara amb l‘activitat cinegètica. No obstant això, el medi rural
mallorquí està farcit d‘altres elements de pedra en sec que directament o
indirectament tenen o han tingut funcions lligades a la caça.

9.3.5.1 Les lloses de pedra
Una llosa és una pedra planera, relativament prima, de forma rectangular o
quasi rectangular. La caça amb lloses de pedra és una modalitat, avui dia
prohibida, consistent en una trampa formada per un conjunt de pedres i
bastonets.
Sembla que és una activitat molt antiga, citada ja en el Llibre del Mostassaf de
Mallorca (1480) i a la qual alguns autors troben arrels talaiòtiques (Ordinas et
al., 1995).
La part principal de l‘enginy és una pedra aplanada, la llosa, que en algunes
localitats s‘anomena tiba, la qual s‘aguanta dreta mitjançant l‘equilibri de forces
exercit per una sèrie de bastonets col·locats meticulosament entre la tiba i
altres pedres disposades al voltant. En el buit que es forma entre els bastons
que aguanten la llosa, es posa l‘esca (cucs, llentiscle o olives, principalment) i
quan la presa s‘acosta per agafar-la, intercepta amb els bastonets, es
desequilibren i la llosa cau damunt l‘animal deixant-lo enclòs.
Aquests bastonets solien ser d‘arbusts diversos, en funció de les dimensions de
la llosa i, per tant, de l‘animal que es volgués capturar. Per a la caça del tord o
d‘ocells de petita mida es solien utilitzar lloses de mida mitjana i bastonets de
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caramutxa o d‘albó. En canvi, si la presa era major, com una perdiu, un conill o
una llebre, evidentment, la llosa era més grossa i els bastonets més reforçats.
Antigament a Mallorca, moltes possessions tenien el seu lloser i aquesta
activitat constituïa un reconegut ofici amb el qual s‘obtenien considerables
ingressos derivats de la venta dels tords.
Cal dir que a Castelló i a d‘altres punts lligats culturalment a Mallorca s‘utilitzà
l‘anomenada lloseta dels pardals per capturar diferents tipus d‘aus. La lluella de
verduc (en català antic) era una llosa simple i eficaç alhora, característica de
l‘alt vall del riu Bosia en el Pallars Sobirà i utilitzada específicament per a la
caça de la perdiu. La llosa d‘aigua era una trampa oportunista utilitzada
únicament durant el període estival on l‘esca, envers de menjar, era aigua. Les
principals preses eren les perdius i s‘utilitzà, entre d‘altres indrets, a la Segarra
(Lleida) (Boza, 2002).

Figura 138: Llosa de pedra. Simulació. És una pràctica prohibida a l‘actualitat. Any 2009. Foto:
A. García extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).

9.3.5.2 Parets: portells, clavegueres i botadors.
La delimitació de parcel·les amb parets de pedra en sec és una pràctica prou
estesa arreu de l‘espai rural l‘illa de Mallorca. En aquestes parets es situen,
entre d‘altres elements, els portells i les clavegueres.
Els portells són obertures estretes per afavorir el pas de gent, bestiar o
maquinària. L‘amplada és variable i solen quedar definits per cantonades. Les
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clavegueres són estructures de menor mida que els portells i que travessen les
parets. La seva funció consisteix en permetre el pas de ramat i/o evacuar els
excedents d‘aigua acumulada en el terreny annex.
Com és de suposar la fauna en general i, en especial, els lagomorfs utilitzen
aquestes infrastructures per desplaçar-se ràpidament i evitar botar les parets.
Per tant, els portells i les clavegueres són llocs idonis on el caçador pot
preparar una emboscada als conills i llebres, ja que són llocs de pas gairebé
obligats en cas de perill. En aquest sentit, temps enrere era freqüent que el
caçador paràs els filats o les senderes en aquests indrets mentre que els cans,
sovint de nit, batien la tanca. Una vegada descobert el conill o la llebre,
emprenia una veloç carrera i intentava aprofitar els portells i les clavegueres
per evitar perdre temps en botar la paret. Els filats per als portells més grossos
o les senderes per als més estrets i clavegueres es col·locaven de manera que
fessin bossa i just es sostenien amb petites branquetes o pedres, perquè quan
l‘animal hi pegàs caiguessin immediatament. Quan els conills o les llebres
estaven escalivades evitaven els portells o les clavegueres i el camí més dret
era botar la paret.
La caça amb filats és molt antiga. De fet, el Cinegètic de Xenofont (Gracià,
2002) primer opuscle dedicat a l‘art de caçar datat a la primera meitat del segle
IV aC, aborda el tema venatori en el món clàssic i fa referència expressa a la
caça de llebres i senglars amb diferents tipus de filats. En les descripcions de
Xenofont l‘estabilitat dels filats s‘aconseguia mitjançant l‘ús d‘estaques. L‘ús de
pedres es reduïa a fixar determinats filats a terra o a lligar-los perquè
llisquessin més fàcilment. Avui dia l‘ús d‘aquests tipus de filats roman prohibit
per la seva condició de mitjans de captura massius i no selectius.

Figura 139: Els caçadors paren els filats a un portell. Simulació. Any 2009. Foto: A. Barceló
Foto: A. Barceló extreta de Caça i Pedra en Sec a Mallorca ( Aguiló et al. 2011).
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Associats a les parets, cal considerar també els botadors (o saltadors). Estan
formats pedres llargueres que sobresurten encaixades a cada cara de la paret,
separades per uns centímetres, talment una petita escala perquè les persones
puguin accedir d‘una tanca a una altra, sense haver de passar pel portell.
Aquests elements són de gran utilitat pels caçadors i contribueixen a millorar la
seguretat durant l‘exercici de la caça i a conservar les parets.
A més, les parets serveixen com a mitja d‘ocultació pel caçador, com a substrat
de recolzament de barraques fetes amb brancam, com a amagatall per conills,
com a talaia per a les perdius, com a obstacle per algunes aus de caça, com la
cega o la perdiu, que es desplacen ràpidament pel terra i que davant la
presència d‘una paret o marge han d‘aixecar el vol la qual cosa permet el
dispar.
9.3.5.3 Altres elements
A més dels elements descrit anteriorment, hem de tenir en compte, per
exemple, els pous paredats de pedra que molts d‘ocells de petita mida aprofiten
per anar-hi a beure o per dormir-hi entre les escletxes de pedres. Aquest darrer
costum, conegut pels pagesos, originà una pràctica de captura que perdurà fins
a la dècada de 1970. Evidentment, el caçador no podia accedir a l‘interior del
pou, per la qual cosa parava uns filats a la boca del pou i seguidament llançava
una gatova encesa dins el pou. Els ocells, quan se n‘adonaven, abandonaven
l‘amagatall i volaven cap a l‘exterior, quedant enganxats a la xarxa. Així mateix,
alguns ocells com la coa-roja (Phoenicurus ochruros) solen pernoctar dins les
barraques, porxos i sestadors.

Figura 140: Sínia a Binifarda (TM de Felanitx) restaurada pel Consell de Mallorca. Els buits
entre pedres dels interiors de sínies i pous són utilitzats per diverses espècies d'aus per passarhi la nit. Foto: A. Barceló.
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Actualment, altres estructures utilitzades per a la caça són les eres que
permeten amagar-se als conills, els cocons i les basses d‘aigua que proveeixen
d‘aigua a la fauna o els antics forns de calç abandonats que s‘utilitzen en
ocasions com a improvisades talaies o com a fosses per agafar cabres i cabrits.
Aquesta darrera practica és d‘origen remot. Xenofont en el Cinegètic ja parla de
fosses que feien de trampa. Les fosses s‘utilitzaven en contrades fora de
Grècia i es feien servir, sobretot, per agafar grans bèsties salvatges (lleons,
panteres, lleopards,...).
Finalment, la mínima expressió lítica, la pedra en si mateixa, en funció de la
seva mida adquireix múltiples funcions com són els projectils per a les
bassetges o fones, o seients en nombroses modalitats de caça, entre moltes
d‘altres.

Figura 141: El Foner (1898), escultura de Llorenç Rosselló situada a s'Hort del Rei a Palma.
Any 2014. Foto: A. Barceló.

9.3.5.4 Distribució territorial
La major part dels municipis de Mallorca acullen gran quantitat de
construccions de pedra relacionades amb la caça, algunes funcionals a dia
d‘avui i d‘altres no, però amb una important relació amb la caça.
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Figura 142: Mapa de presència d‘altres elements de pedra en sec.

Els municipis del migjorn de Mallorca (Llucmajor, Campos, Ses Salines,
Santanyí i Felanitx) juntament amb els de la serra de Tramuntana central i
proximitats (Escorca, Fornalutx, Sóller, Deià, Valldemossa, Esporles,
Banyalbufar, Mancor, Selva, Alaró, Bunyola) a més de Costitx són els
municipis amb presència elevada i moderada d‘altres elements de pedra en
sec. La resta de municipis insular tenen una presència baixa d‘estructures de
pedra. Finalment, els municipis propers a la badia d‘Alcúdia, Ariany, Maria de la
Salut, Búger, Muro i Sa Pobla, són els que disposen d‘una escassa presència
d‘altres elements de pedra en sec.

9.4. Propostes d’actuació per preservar i fomentar el patrimoni
cinegètic de pedra en sec
La preservació de les infrastructures de pedra en sec amb finalitats
cinegètiques esdevé avui una prioritat, ja que es tracta d‘un patrimoni sovint
molt exclusiu i amb una funcionalitat molt concreta encara que exposat
contínuament a un elevat risc de degradació. La manca de gestió de les obres
de pedra en sec desencadenada per la decadència de certes modalitats de
caça o per la regressió en general de les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals de Mallorca són factors que afecten la conservació aquest valuós
llegat patrimonial. A continuació es proposa un conjunt de mesures per
preservar i, consegüentment, fomentar el patrimoni de pedra en sec associat a
la caça.
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 Evitar accions conduents a la seva destrucció i treballs de catalogació.
Cal fer prendre consciència als propietaris, gestors de finques, titulars de
vedats i caçadors del valor etnològic, ambiental i estètic de les
infrastructures de pedra en sec per tal d‘evitar la seva destrucció o
degradació. L‘elaboració d‘un catàleg, municipal o comarcal, tal i com ja
es fa en altres matèries, podria ser una primera passa per posteriorment
passar a l‘establiment de mesures de regulació i conservació.
 Accions divulgatives i tècniques. L‘elaboració de publicacions i material
divulgatiu (fulletons, articles, tríptics, notes informatives,...) sobre
infraestructures de pedra en sec de caràcter cinegètic contribueix
indubtablement a l‘estudi, coneixement i revaloració d‘aquest exclusiu
patrimoni. En la mateixa línia, la presentació de comunicacions a
congressos, jornades tècniques o seminaris específics sobre la matèria
és una òptima oportunitat per introduir o aprofundir en el vessant
cinegètic de les obres de pedra en sec. Una iniciativa lloable és el
projecte Protegim, recuperem i conservem el patrimoni històric i agrícola
de la nostra terra que, des de 2004, impulsa l‘Associació d‘entitats de
caça de la Comunitat Valenciana (ADECACOVA). El projecte pretén que
es restaurin, sembrin i es mantinguin en producció les terres de secà
amb marges de pedra en sec. El símbol del projecte són les marjades de
pedra en sec que possibiliten l‘existència de cultius a zones de complexa
orografia i, entre d‘altres funcions ambientals, actuen de talla focs,
limiten l‘erosió i incrementen la infiltració d‘aigua.
 Formació. L‘organització de cursos, tallers i activitats formatives
destinades al col·lectiu de caçadors en les quals s‘ensenyin i es posin en
comú les tècniques constructives de la pedra en sec seria un mesura
que podria contribuir a la genuïna recuperació de les estructures
tradicionals, seguint uns patrons originaris i evitant la introducció de
materials sintètics o diferents als originals. En certa manera, les accions
formatives també contribuirien a la transmissió dels coneixements lligats
al treball de la pedra.
 Foment dels elements de pedra en sec com a eines de gestió cinegètica.
Cal divulgar entre el col·lectiu de caçadors la importància ambiental de
nombroses infrastructures de pedra en sec (clapers, cocons,
abeuradors, clavegueres,...) i la seva estreta relació amb la qualitat d‘un
vedat. La presència d‘aquests elements contribueixen inexorablement a
millorar la gestió cinegètica, en el sentit de disposar d‘unes
infrastructures fixes i totalment integrades en el territori que afavoreixen
hàbitats i espècies. El Plans Tècnics de Caça poden ser els instruments
de gestió òptims per catalogar i recollir el paper que desenvolupen les
infraesctructures de pedra en sec en un vedat.
 Foment de les modalitats tradicionals de caça. La majoria de les
modalitats tradicionals de caça practicades a Mallorca, com la caça del
tord a coll, la caça de conills amb cans eivissencs o la caça de la perdiu
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amb reclam, s'associen en major o menor mesura de la presència
d‘infrastructures de pedra en sec. El fet de promoure aquestes
modalitats de caça ha de contribuir a conservar les construccions de
pedra en sec i, a més a més, s‘ha de fer un esforç col·lectiu entre
caçadors i administracions per evitar la substitució d‘antics elements de
pedra en sec per altres de més moderns, sintètics i que, en ocasions,
causen un impacte visual en el medi.
 Establiment de línies d‘ajuda per a la rehabilitació d‘infrastructures
patrimonials. La dotació de subvencions per a particulars o l‘habilitació
administrativa de programes de recuperació de construccions de pedra
en sec lligades a la caça són mesures que possiblement contribuirien a
conservar, restaurar i posar en valor antics elements identificadors de la
pràctica de la caça i també del paisatge mallorquí. En nombroses
ocasions, la manca de finançament és la principal causa de degradació
de les infrastructures de pedra en sec.
 Foment social del valor patrimonial i etnològic. Les infrastructures de
pedra en sec amb vocació cinegètica tenen un caràcter molt exclusiu i
geogràficament aïllat, la qual cosa fa que la major part de la societat les
desconegui. El fet de promoure aquests elements en fires o l‘habilitació
de monuments de pedra en sec en espais de caràcter urbà o periurbà de
ben segur que ajudaria a millorar el reconeixement públic d‘aquestes
obres. Un exemple en sintonia amb aquest punt es localitza a Vila-reial
on existeixen rodones en les quals s‗hi ubica la reproducció d‘un parany,
aspecte que exterioritza l‘afició local per aquesta modalitat i, alhora,
simbolitza una pràctica amb valors culturals i tradicionals de la regió.

9.5. Discussió
El medi rural mallorquí disposa de multitud d‘estructures de pedra en sec que
conformen una arquitectura i un paisatge antropitzat molt particular, lligat a
formes de vida de dècades enrere caracteritzades per un baix impacte
ambiental. Tot això s'ha d'incloure dins el concepte de paisatges lítics, un dels
quals, la serra de Tramuntana ha aconseguit el 2011 el reconeixement de
paisatge cultural per la UNESCO.
L‘obra de pedra en sec constitueix una temàtica notòriament estudiada dins
l‘àmbit insular, tal i com ho demostra la bibliografia localitzada al respecte.
Cada infraestructura compleix amb una o vàries funcions pràctiques, lligades
amb la vida al camp. En efecte, també hi ha obres de pedra en sec associades,
directament o indirectament a la caça, algunes de les quals són poc conegudes
fora de l‘àmbit cinegètic.
Aquestes construccions constitueixen la prolongació del paisatge de la pedra
en sec que té la màxima expressió dins els paisatges rurals d'ús agrícola i
ramader. Malgrat sigui amb menor intensitat també són presents obres de gran
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qualitat i amb funcions ben definides dins els espais naturals i forestals. Són,
possiblement, les úniques empremtes permanents de l'activitat cinegètica sobre
el territori atenent a la seva perdurabilitat.
Destaquen les barraques, els colls, els clapers, les talaies i altres estructures
(com les lloses, els portells, les clavegueres, les parets buides, les basses, els
cocons, els pous paredats,...) que es distingeixen, a més, per la seva
importància en la gestió cinegètica. Són, en general, construccions molt
originals i interessants per les funcions, dimensions, perfecció tècnica i
distribució territorial que presenten. En certa manera aquest paisatge
humanitzat pretén encollir l'espai o, dit d'una altra manera, reproduir a petita
escala i mitjançant l'ús de la pedra morfologies geogràfiques (dunes, turons,
caus, amagatalls, forats, fonts, passos, etc.) inexistents per si mateixes a un
lloc determinat. Cal dir que algunes modalitats de caça associades a aquestes
expressions lítiques provenen de tècniques de caça ancestrals amb més de 20
segles d'antiguitat.

Figura 143: Presència, per municipis, d‘elements de pedra en sec associats a la caça.

A Mallorca, la major abundància d‘elements de pedra en sec es localitza al
municipi de Llucmajor. Amb una presència moderada es situen, al migjorn, els
municipis de Felanitx, Santanyí, Ses Salines, Campos i Algaida, al Pla, Petra i a
la Serra de Tramuntana, Escorca, Selva, Mancor, Alaró, Fornalutx, Sóller,
Bunyola, Deià, Valldemossa, Esporles i Banyalbufar. Als municipis del Sud i
centre de l‘illa, les infraestructures de pedra en sec s‘associen sobretot al
biòtop de Marina i a la caça del conill i de la perdiu, mentre que a la Serra és un
hàbitat de muntanya, amb alzinar i conreus d‘olivar, on predomina la caça de
les migratòries, sobretot el tord. A grans trets, les obres de pedra en sec
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apareixen molt vinculades a les modalitats tradicionals de la caça de la perdiu
amb reclam, a la caça del conills amb cans eivissencs i a la caça del tord amb a
coll. Els altres municipis tenen una abundància baixa o escassa de
construccions de pedra.
Es constata que les obres tenen un important component causal, lligat a la
pràctica de modalitats i captura de peces concretes. El grau de complexitat i
d‘estètica sovint s‘associa a la rellevància de la modalitat practicada, encara
que també intervenen qüestions de poder econòmic de la propietat.
Es tracta d‘un patrimoni d‘important durabilitat, sovint singular per la seva
originalitat i escassesa, amb uns usos molt específics i dotat d‘un notori valor
històric. Amb tot, però, es tracta d‘una arquitectura seriosament amenaçada per
la pèrdua de les seves funcions tradicionals, atenent a processos de
degradació ambiental, a la manca de manteniment, a la regressió de
determinades espècies i modalitats, i a la prohibició o introducció de noves
tendències en les modalitats de caça.
No obstant això, és cert que es poden aplicar tota una sèrie d‘accions per
conservar i fomentar el patrimoni de pedra en sec associat, tant des del punt de
vista social com des de l‘ambiental, atenent que són obres caracteritzades pel
seu valor funcional, original i estètic. Per això, més que grans inversions
econòmiques cal voluntat i respecte per les tradicions.
Per acabar, totes aquestes mostres d‘arquitectura popular són testimonis de la
petjada cinegètica sobre el territori i constitueixen un element de síntesi i
d‘anàlisi territorial, que en termes de planificació i gestió territorial cinegètica
poden constituir valuosos indicadors de la qualitat dels vedats de caça.
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10. CAÇA I TERRITORI II: DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
I CARACTERÍSTIQUES DELS TERRENYS
CINEGÈTICS I REFUGIS DE FAUNA
10.1. Procediment
S‘anomenen i es defineixen les principals categories d‘espais cinegètics i de
refugis de fauna, atenent al que exposa la Llei 6/2006 de 12 d‟abril, balear de
caça i pesca fluvial i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei
6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei
6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.
A partir de les dades oficials facilitades per la Direcció Insular de Caça del
Consell de Mallorca s‘ha elaborat un llistat per municipis del nombre de cada
tipus de vedats i refugis de fauna, i la superfície que ocupen en data d‘1 de
gener de 2013. Segons això, es caracteritzen i es representen espacialment
aquestes dades geogràfiques. Seguidament, s‘han contrastat les dades actuals
amb dades d‘altres anys (Brunet, 1978 i Barceló, 2009) amb la intenció de
comparar-les i poder avaluar l‘evolució dels espais objecte d‘estudi.
Per al tractament de dades estadístiques i numèriques, s‘ha utilitzat el full de
càlcul de microsoft excel (Office) i per al tractament de les dades geogràfiques,
el programa SIG Arcgis, Arcmap 10. Amb l‘objectiu de fer els càlculs amb la
major precisió possible, s‘han obtingut polígons de cada municipi a partir de
dades de la Direcció General del Cadastre per tal de poder fer superposicions
amb la capa de vedats i refugis, atenent que aquestes figures no es limiten a un
sol municipi. Així, s‘ha pogut determinar amb exactitud la superfície municipal
sotmesa o no a aprofitament cinegètic.

10.2. Classificació dels terrenys de caça a Mallorca
Són terrenys de caça els vedats, les zones de caça controlades i els terrenys
gestionats d‘aprofitament cinegètic comú, popularment anomenats terrenys
lliures. Els vedats de caça, alhora, es classifiquen en vedats de societats locals,
vedats particulars, vedats socials, vedats públics i vedats intensius.

10.2.1 Els vedats de caça. Trets generals.
Són terrenys cinegètics amb una superfície contínua determinada segons la
tipologia de vedat i on la caça està reservada a favor del titular. L‘administració
competent en matèria (actualment la Direcció Insular de Caça del Consell de
Mallorca) de caça fa la declaració de vedat a petició dels titulars cinegètics que
acrediten de manera legal suficient el dret d‘aprofitament cinegètic (propietari,
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president d‘associació, titular d‘un contracte d‘arrendament,...) en els terrenys
afectats.
Regeix els vedats de caça una persona física o jurídica, la qual assegura la
gestió i l‘aprofitament sostenible dels recursos cinegètics i està habilitada per
autoritzar-hi la pràctica de la caça, sempre que el vedat compti amb un pla
cinegètic aprovat per l‘administració competent.
Quant a senyalització, els accessos i els límits dels vedats han d‘estar
correctament senyalitzats en la forma establerta segons el Reglament 1/2012
del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos
cinegètics. En aquest sentit, cada vedat s‘identifica per la corresponent
matrícula acreditativa de la seva condició cinegètica.

Figura 144: Antiga placa indicativa de vedat de caça. Avui el suport de fusta s'ha substituït per
plaques metàl·liques. Foto: A. Barceló.

Els vedats poden sofrir adscripcions (ampliacions) o segregacions (reduccions)
de terrenys, que s‘efectuen a instàncies del titular dels terrenys o del titular dels
drets reals o contractuals, mitjançant resolució administrativa, que ha d‘incloure
el tràmit d‘audiència al titular del vedat.
En data d‘1 de gener de 2013, l‘illa de Mallorca (s‘exclouen les illes de Cabrera
i de sa Dragonera) disposa de 280.276,11 ha vedades el que equival a dir que
el 77,44% del territori mallorquí es troba vedat. Segons Brunet (1988) el 1978
la superfície vedada era de 171.087 ha que representava el 47% del total. En
35 anys la superfície vedada a Mallorca ha augmentat en 109.189,11 ha, és a
dir, en un 63,82%.
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Municipi
Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret de
vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del
Camí
Santanyí
Selva
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4572
6042
8970
7805
2321
13971
1793
2979
836
8494
14534
3519
14931
5513
1368
1551
1528
14007
3550
1341
16972
1933
5812
1743
1317
3484
32683
25980
2007
3079
5428
4100
5866
19518
7033
14962
8699
4171
4788
3844
8165
2023
8647
3740

3138,65
4380,46
7184,73
5110,33
2209,83
9439,82
1179,71
2810,61
609,74
6515,82
10360,22
2993,64
13914,66
3613,09
939,00
1399,99
669,62
9227,17
1766,83
599,98
15258,68
1497,62
2524,62
1684,62
588,29
3347,38
29982,46
21185,16
1663,59
2919,36
2318,30
3907,81
3541,93
5535,16
6546,07
13705,66
8247,55
2704,01
3476,64
3637,09
6912,88
1735,63
7872,86
3029,15

36
11
58
17
9
44
4
5
2
38
46
19
90
9
3
11
5
32
14
6
65
7
23
13
3
13
259
115
10
17
15
13
8
45
22
48
41
17
11
6
34
9
37
9

% del
municipi
vedat
68,65
72,50
80,10
65,48
95,21
67,57
65,80
94,35
72,94
76,71
71,28
85,07
93,19
65,54
68,64
90,26
43,82
65,88
49,77
44,74
89,91
77,48
43,44
96,65
44,67
96,08
91,74
81,54
82,89
94,82
42,71
95,31
60,38
28,36
93,08
91,60
94,81
64,83
72,61
94,62
84,66
85,79
91,05
80,99

12432
4801

11359,84
3902,11

18
15

91,38
81,28

Superficie
total (ha)

Superficie
Nombre
vedada (ha) de vedats

235

2015

Superficie mitjana
dels vedats

631,10
260,14

87,18
398,22
123,87
300,61
245,54
214,54
294,93
562,12
304,87
171,47
225,22
157,56
154,61
401,45
313,00
127,27
133,92
288,35
126,20
100,00
234,75
213,95
109,77
129,59
196,10
257,49
115,76
184,22
166,36
171,73
154,55
300,60
442,74
123,00
297,55
285,53
201,16
159,06
316,06
606,18
203,32
192,85
212,78
336,57
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5280
3875
4759
4218
4275
4303

4660,35
3573,95
4502,65
1906,86
3273,87
2909,21

37
8
26
14
16
21

88,26
92,23
94,61
45,21
76,58
67,61

125,96
446,74
173,18
136,20
204,62
138,53

2386

2300,85

12

96,43

191,74

Total Mallorca
361948
280276,11
1466
77,44
191,18
Taula 31: Relació de municipis amb la superfície total, superfície vedada, número
Bonany
de vedats, percentatge de municipi vedat i superfícies mitjanes dels vedats de
caça.

Figura 145: Vedats de caça a Mallorca. Més de les ¾ del territori mallorquí es troba vedat. Els
terrenys vedats dibuixen la major part del contorn de l‘illa.

10.2.2 Nombre de vedats per municipi

La superfície vedada a Mallorca es distribueix entre 1.466 vedats que suma un
total de 280.276,11 ha vedades (veure taula 1). El municipi amb major nombre
de vedats és Llucmajor amb 259 i el que menys en té és Búger amb 2. La
mitjana de vedats per municipi és de 27,66 vedats per municipi. Sineu és el
municipi que més s‘aproxima a aquesta xifra mitjana teòrica, amb 26.
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El 1978 segons Brunet (1988) a Mallorca existeixen 960 vedats de caça que
ocupen la superfície ja esmentada de 171.087 ha. La mitjana de vedats per
municipis és de 18,46 vedats. El municipi amb major nombre de vedats és
Llucmajor amb 200 i el que en té menys és Búger amb 1.
Entre 1978 i 2013 hi ha una diferència de 486 vedats. En termes globals hi ha
una diferència de 9,2 vedats més de mitjana per municipi. En ambdós anys
coincideixen els municipis amb major i menor nombre de vedats que són
Llucmajor i Búger, respectivament.
Quant a la distribució territorial actual, els municipis del Sud-Oest de la serra de
Tramuntana, la majoria del Pla i del Raiguer, juntament amb Capdepera, Son
Servera, Santanyí i Ses Salines són els que tenen un menor nombre de vedats
(menys de 25 vedats per municipi). En canvi, als municipis del Sud i Sud-Est ,
Algaida, Llucmajor, Campos Felanitx i Manacor, és on hi ha major nombre de
vedats (més de 50 vedat per municipi). La resta de municipis disposen entre 25
i 50 vedats de caça.

Figura 146: Nombre de vedats per municipi. Els municipis del Sud i Sud-Est de Mallorca són
els que concentren el major nombre de vedats de l‘illa.

10.2.3 Evolució històrica dels vedats de caça

L'evolució històrica dels vedats de caça a Mallorca ve condicionada en gran
mesura per la normativa sectorial que afecta l'activitat cinegètica. Segons
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dades dels llibres de registre que disposa actualment la Direcció Insular de
Caça es té constància de les altes i baixes de vedats de caça.

Altes i baixes de vedats de caça 1971 - 2012
600
500
400
300

200
100

0

Altes

Baixes

Figura 147: Gràfica d'altes i baixes de vedats privats de caça a Mallorca. Font: Direcció Insular
de Caça del Consell de Mallorca.

Segons es pot observar a la gràfica, els anys amb major nombre d'altes de
vedats de caça es correspon amb els anys 1971 i 1972, concretament amb la
creació de 687 vedats de caça, que es deu a l'aprovació de la Llei 1/1970, de 4
d'abril, de caça que en el títol II regulava els terrenys de caça i, especialment,
els vedats de caça. Aquesta Llei permetia la creació de vedats de caça privats
a partir de 250 ha si eren de caça menor i de 500 si eren de caça major,
sempre en el cas d'un únic propietari. Si eren dos o més propietaris, les
superfícies mínimes eren de 500 i 1.000 ha respectivament. Com a excepció es
podien crear vedats de 20 ha per a explotacions cinegètiques només de caça
menor de pèl. El Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el
Reglament per a la l'execució de la Llei de Caça de 4 d'abril de 1970 torna
tractar el tema dels vedats privats de caça i afegeix que en les províncies
insulars, sempre que els interessats ho sol·licitin i concorrin circumstàncies
cinegètiques que ho facin aconsellable, les superfícies esmentades per la Llei
podran ser reduïdes en un 50 %. Així doncs, les superfícies mínimes que en
termes generals havien d'assolir els vedats privats de caça en aquesta època i
fins a l'aprovació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial,
són 125 ha. El nombre de creacions de nous vedats es manté relativament alt,
entre 30 i 80 vedats anuals durant la dècada de 1970 i els primers anys de la
dècada de 1980, per descendir i mantenir-se en menys de 20 creacions anuals
de vedats fins a la dècada dels 2000. A partir d'aquí esdevé un increment en la
creació de nous vedats que assoleix un màxim de 54 vedats creats a mitjan
dècada dels 2000. Aquesta tendència positiva i ascendent en comparació a
anys anteriors es deu, per una banda, a l'impuls administratiu al món de la caça
atenent a la creació de l'Oficina de la Caça del Consell de Mallorca i de la
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Direcció General de Caça del Govern de les Illes Balears i, per l'altra, a
l'aprovació de l'esmentada Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial que permet
la creació de vedats a partir 20 ha si els terrenys són d'un sol propietari i de 50
ha si són dos o més propietaris. Si bé fins entorn a la dècada de 1990 la
creació de nous vedats correspon majoritàriament a l'acotament de terrenys de
règim cinegètic comú o lliure, a partir d'aquí i sobretot ja durant el segle XXI i a
la llum de la Llei 6/2006,s els nous vedats es creen a partir d'altres vedats
donats de baixa o a partir de segregacions de vedats de majors dimensions.
Una de les conseqüències més evidents d'aquest procés és l'atomització
creixent terrenys cinegètics, que cada vegada són més i de menors
dimensions, afectant especialment els grans vedats multipropietat de les
societats de caçadors. De fet, la modificació de la Llei de caça de l'any 2013
torna modificar les dimensions mínimes dels vedats particulars, passant a 25
ha en cas de ser terrenys d'un sol propietari i a 60 si són dos o més.
Pel que fa als vedats creats a instàncies de les societats de caçadors, el més
antic vigent actualment és el de la Societat de Caçadors Es Puig d'en Marron
de Santa Eugènia, la resolució del qual data del 17 de juny de 1974. Si bé és
cert que hi ha vedats creats amb anterioritat a aquesta data i que avui són
gestionats per societats de caçadors, cal dir que inicialment es crearen com
vedats particulars o són vedats que es corresponen amb finques públiques.
Posteriorment, el 1976 es creen els vedats de les societats de caçadors
d'Algaida (data de resolució 26 de juny de 1976), de Sant Llorenç (data de
resolució 20 de juliol de 1976) i Santa Maria (data de resolució 11 d'agost de
1976). Malgrat això, la majoria de vedats de societats de caçadors es
comencen a crear a partir de 1978 com a estratègia defensiva front al caçador
forà i mitjançant procediments d'exposició pública tal i com s'amplia en el
capítol referent a les societats de caçadors.
Pel que fa a les baixes de vedats, és a partir de 1985 quan es fa efectiva la
primera baixa d'un vedat particular. Els valors de baixes de vedats de llavors
ençà són principalment d'un dígit, excepte en els anys 2004, 2005 i 2006 que
és quan hi ha un increment coincidint amb la creació de nombrosos vedats. Les
causes més importants per a la baixa de vedats de caça són la pèrdua de la
qualitat cinegètica per canvi d'usos del sòl (urbanització, graveres,...) o
segregacions territorials molt severes, principalment.

10.2.4 Superfície municipal vedada
Pel que fa a la superfície municipal vedada, la majoria de municipis tenen més
del 80% del territori vedat. El municipis amb un major percentatge vedat són
Lloret (96,65 %), seguit de Vilafranca (96,43 %) i Llubí (96,08 %).
Oposadament, els municipis amb menor territori vedat són Palma (28,36 %),
Marratxí (42,71 %) i Inca (43,44 %). (veure taula 1)
El 1978, segons Brunet (1988) els municipis amb percentatges acotades
respecte al total municipal són Mancor (100 %), Escorca (90 %) i Calvià (73 %).
D‘altra banda, Búger (6 %), Consell (8 %) i Binissalem (12 %) són els municipis
que disposen de menys superfície relativa privatitzada per caça. Pel que fa a la
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xifra del 100 % vedat a Mancor, l'autor fa una nota al peu de pàgina que diu
‹‹És absolutament impossible que un municipi tengui tota la seva superfície
acotada, podent haver-se donat en el cas de Mancor una confusió per similitud
amb Manacor, apareixent el primer sobreestimat respecte al segon. ››
Entre 1978 i 2013, s'observen poques coincidències entre demarcacions
municipals pel que fa al percentatge de territori municipal vedat. Aquest fet
indica una evolució territorial desigual en funció de factors aliens a la pròpia
activitat cinegètica com poden ser el creixement urbanístic, l'increment de la
població o el desenvolupament d'infraestructures.

Figura 148: Mapa dels percentatges de superfície municipal vedada el 1978: Font: Brunet
(1988).

Segons les dades actuals, els municipis del centre i Sud de l‘illa a més de Sant
Llorenç i Manacor al Llevant, Selva i Campanet al Raiguer i Pollença a la serra
de Tramuntana disposen de més del 80 % del territori vedat. Oposadament, 8
municipis, situats principalment a la serra de Tramuntana i al Raiguer, a més de
Palma, tenen menys del 60% vedat. La resta dels municipis de la serra de
Tramuntana, els situats propers a la badia d‘Alcúdia i els del llevant mallorquí,
excepte Manacor i Sant Llorenç, ocupen la categoria intermèdia amb un llindar
entre el 60,1 % i el 80% de la superfície municipal vedada.
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Brunet (1988) argumenta que el 1978 els municipis amb major superfície
vedada són els de muntanya (serra de Tramuntana i serres de Llevant en els
seus extrems oriental i occidental), fet que explica de qualque manera la relació
existent amb l'estructura de propietat per tal com la gran propietat (en termes
insulars) es correspon precisament amb les zones esmentades.
En relació a les dades disponibles actualment i a les apreciacions de Brunet
(1988) cal dir que l'escenari entre 1978 i 2013, en termes de superfície
municipal vedada ha canviat notòriament. Cert és que a la serra de Tramuntana
i als extrems de les serres de Llevant es concentren els grans latifundis
mallorquins que a efectes cinegètics històricament han constituït grans vedats.
No obstant això, cal advertir que en ocasions aquestes grans propietats, atesa
la crisi de les activitats agràries, s'han disgregat constituint finques més petites
o han sofert un canvi d'ús. A la part sud de Mallorca no hi ha hagut canvis
considerables, però nombroses finques de la serra de Tramuntana i de l'extrem
oriental de les serres de Llevant, entre 1978 i l'actualitat, han estat adquirides
per l'Administració autonòmica (Govern de les Illes Balears). En termes
cinegètics aquests espais, majoritàriament, han estat declarats refugis de fauna
i la caça no hi és permesa (excepte en els casos en què es facin controls de
fauna, com són els controls de cabres assilvestrades). Aquest fet explica, en
bona part, que el 1978 municipis com Escorca a la Serra o Artà al Llevant
tenguessin major percentatge de superfície municipal vedada que a l'actualitat.
Cal anotar que existeixen figures cinegètiques (vedats socials o vedats públics)
que permeten a l'Administració crear i/o gestionar vedats de caça en propietat o
en règim de lloguer per a satisfer la demanda social de la caça, on la ciutadania
hi pot accedir mitjançant sorteig o pagament de taxes. De fet, però, el 2010
(Barceló, 2013) les Illes Balears i Canàries són les úniques comunitats
autònomes d‘Espanya que no tenen oferta pública de caça. No obstant això, a
Mallorca els caçadors sí que col·laboren amb l'Administració en tasques de
caça controlada de cabres i altres plagues dins les finques públiques. Així
mateix, el Consell de Mallorca gestiona la zona de caça controlada denominada
Centre Cinegètic de Mallorca (TM de Llucmajor) en la qual s'hi desenvolupen
activitats formatives. També hi ha casos de finques pròpies de l'Administració
autonòmica o comunals dels ajuntaments que es troben vedades i s'hi permet
la caça.

Finalment, un altre aspecte molt important que cal considerar, en referència a
aquells municipis que han augmentat considerablement la superfície vedada
entre 1978 i 2013, és la profusió de les societats de caçadors entre les dècades
de 1970 i 1980. Aquestes entitats territorialment es nodreixen dels terrenys
lliures, sobretot petites propietats o minifundis que per si mateixos no podien
formar un vedat propi. Els vedats de les societats de caçadors, per agregació
de múltiples parcel·les, arriben a assolir grans dimensions.
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Figura 149: Percentatge de superfície municipal vedada. Els municipis del centre, sud , sud-est
i alguns del nord són els que tenen un major percentatge de superfície vedada.

10.2.5 Superfície mitjana dels vedats

La superfície mitjana dels vedats de Mallorca es situa en 191,18 ha. El municipi
amb els vedats amb major superfície mitjana és Santanyí amb 631,1 ha /vedat i
el municipi amb menor superfície mitjana és Alaró amb 87,18 ha / vedat.
El 1978 segons dades de Brunet (1988) la superfície mitjana dels vedats de
Mallorca és de 178,21 ha. Entre 1978 i 2013 la superfície mitjana ha augmentat
12,97 ha / vedat.
A dia d'avui, els municipis amb superfícies mitjanes altes, més de 250 ha/vedat,
es situen repartits als diferents costats de l‘illa, però amb una tendència a la
concentració a la part nord. Per la seva banda, els municipis amb superfícies
mitjanes entre 126 i 250 ha es troben majoritàriament als costats Est i Oest de
l‘Illa i s‘ajunten per un corredor format per municipis del Pla de Mallorca. I, per
acabar, els municipis amb els vedats amb superfícies mitjanes més baixes, és
a dir, inferiors a 125 ha / vedat es localitzen, al Sud-Est (Llucmajor, Palma i
Algaida) a més d‘Alaró, Estellencs, i Inca.
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Figura 150: Superfície mitjana dels vedats de caça. No s‘observa una distribució regular dels
municipis segons la superfície mitjana dels vedats de caça. No obstant això, més de la meitat
de municipis tenen una superfície mitjana de vedats d‘entre 126 i 250 ha.

10.2.6 Tipus de propietat dels terrenys vedats
Mallorca compta actualment amb un total de 39 finques rústiques de titularitat
pública les quals ocupen un total de 14.647,71 hectàrees. La resta de
propietats rústiques és de propietat privada. En termes relatius la superfície
total de les finques de titularitat pública és de poc més del 4 % de la superfície
total de l'illa. Aquestes dades posen de manifest el gran domini de la propietat
privada sobre la pública, que es deu sobretot a raons històriques (repartiment
de l'illa rera la Conquesta del Rei Jaume I el 1229, desamortització del
s.XIX,...). En termes de localització, la majoria de finques de titularitat pública
es localitzen a la serra de Tramuntana, amb un forta concentració entorn al
municipi d'Escorca, i en menor mesura a la Badia d'Alcúdia, península d'Artà i
Raiguer. Al Pla i al Migjorn de Mallorca la presència de finques públiques és
molt feble. Es tracta de propietat sovint localitzades a zones muntanyoses, de
complexa accessibilitat, amb usos dels sòl majoritàriament forestals, amb alts
nivells d'ús públic i sotmeses a intenses normes de protecció ambiental.
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Figura 151: Distribució de les finques de titularitat pública a Mallorca.

Pel que fa a l'aprofitament cinegètic, 12 de les 39 finques de titularitat pública
es corresponen amb vedats de caça. Són les següents:
Finca pública
Municipi
Titularitat
Superfície
Comuna de Biniamar
Selva
Ajuntament de Selva
133,17
Comuna de Bunyola
Bunyola
Ajuntament de Bunyola
724,17
Comuna de Caimari
Selva
Ajuntament de Selva
725,24
Mondragó
Santanyí
Govern de les Illes Balears
96,14
Comuna de Lloret
Lloret
Ajuntament de Lloret
125,59
La Victòria
Alcúdia
Ajuntament d'Alcúdia
1027,08
Puig de Santuïri
Pollença
Ajuntament de Pollença
43
Sa Bassa
Fornalutx
Ajuntament de Fornalutx
212,70
Sant Martí
Alcúdia
Ajuntament d'Alcúdia
249,90
Son Amer
Consell de
Consell de Mallorca
97,48
Mallorca
Galatzó
Calvià
Ajuntament de Calvià
1354,23
Son Real
Santa
Govern de les Illes Balears
388,94
Margalida
Total
5.177,70
Taula 32: Relació de finques públiques vedades, municipi on es localitzen, titular i
superfície. Font: Govern de les Illes Balears - Consell de Mallorca.
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Figura 152: Finques públiques declarades vedat de caça.

De les 12 finques de titularitat públiques constituïdes com a vedats de caça, 9
són de titularitat municipal (88,75 % de la superfície total), 2 corresponen al
Govern de les Illes Balears (9,36 % de la superfície total) 1 al Consell de
Mallorca (1,88 % de la superfície total). Per norma general, el Govern de les
Illes Balears i el Consell de Mallorca porten la gestió cinegètica de les seves
finques, mentre que els Ajuntaments solen cedir o subhastar la gestió i
aprofitament cinegètic dels seus espais comunals. Quan a localització, les
finques de l'administració local (Consell de Mallorca i ajuntaments) es situen a
principalment a la serra de Tramuntana excepte una al Pla, mentre que les
finques del Govern de les Illes Balears entorn a la Badia d'Alcúdia i al Migjorn.
En termes de superfície, del total de la superfície insular sotmesa a vedats de
caça l'1,84 % correspon a finques de titularitat pública i el 98,16 % restant a
propietat privada.
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Figura 153: Mapa dels espais vedats a Mallorca segons la propietat sigui privada o pública.

10.3. Tipologies de vedats
Les diferents categories d‘espais vedats són els vedats de societats locals, els
vedats particulars, els vedats socials, els vedats intensius i els vedats públics.
El nombre i superfície d‘aquests és la següent:
Vedats de
Vedats
Vedats
Vedats
Vedats
societats locals
particulars
socials
intensius
Nombre
78
1388
0
5
0
Superfície
100.836,03
179.440,08
0
1005,21
0
(ha)Taula 33: Tipologies d‘espais vedats. Cal tenir en compte que els vedats intensius
alhora són vedats particulars.

10.3.1 Els vedats de societats locals
públics
Els vedats de societats locals són els de titularitat de les societats
locals de
caçadors definides a l'article 55.4 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de
caça i pesca fluvial modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives, i posteriorment per la Llei
3/2013, de 17 de juliol. La superfície mínima d'aquets vedats és de 100 ha,
sense límit màxim.
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Per tal de fomentar el caràcter social i esportiu de l‘activitat cinegètica, els
vedats de societats locals i els seus camps d'ensinistrament podran tenir una
reducció de la seva taxa anual de matriculació del 75% respecte de l'establerta
amb caràcter general, i gaudeixen de les ajudes que amb aquesta finalitat
estableixi la consellera competent en matèria de caça.
Els vedats de societats locals poden incloure, sota la mateixa matrícula,
diferents terrenys no continus sotmesos a l'aprofitament de la societat de
caçadors local, amb superfícies contínues mínimes de 20 hectàrees. Les
societats de caçadors de Mallorca disposen per norma general de vedats
propis anomenats vedats de societats locals. Les associacions també poden
disposar d'altres vedats en règim de lloguer.
A Mallorca, en data d'1 de gener de 2013, existeixen 78 vedats gestionats per
societats de caçadors, els quals abasten 100.836,03 ha i un 35,98 % de la
superfície total vedada de l'illa.
Superfície
total (ha)

Superfície
vedada
total (ha)

Nombre
total de
vedats

Sup. vedada i
gestionada
per societats
(ha)

Nombre de
vedats de
societats

Sup. mitjana
vedats
societats
(ha)

% vedat per
societat sobre
sup. vedada

4.572,00
6.042,00
8.970,00
7.805,00
2.321,00
13.971,0
0
Banyalbufar 1.793,00
Binissalem 2.979,00
Búger
836,00
Bunyola
8.494,00
Calvià
14.534,0
0
Campanet 3.519,00
Campos
14.931,0
0
Capdepera 5.513,00
Consell
1.368,00
Costitx
1.551,00
Deià
1.528,00
Escorca
14.007,0
0
Esporles 3.550,00
Estellencs 1.341,00
Felanitx
16.972,0
0
Fornalutx 1.933,00
Inca
5.812,00
Lloret
1.743,00
Lloseta
1.317,00
Llubí
3.484,00
Llucmajor 32.683,0
0
Manacor 25.980,0
0
Mancor
2.007,00
Maria
3.079,00

3.138,65
4.380,46
7.184,73
5.110,33
2.209,83
9.439,82
1.179,71
2.810,61
609,74
6.515,82
10.360,2
2
2.993,64
13.914,6
6
3.613,09
939,00
1.399,99
669,62
9.227,17
1.766,83
599,98
15.258,6
8
1.497,62
2.524,62
1.684,62
588,29
3.347,38
29.982,4
6
21.185,1
6
1.663,59
2.919,36

36
11
58
17
9
44
4
5
2
38
46
19
90
9
3
11
5
32
14
6
65
7
23
13
3
13
259
115
10
17

0,00
3.342,37
2.308,35
976,23
1.461,54
1.715,76
596,57
2.275,48
543,37
719,35
1.351,70
1.101,36
6.061,60
1.228,54
742,15
639,77
0,00
0,00
0,00
0,00
7.118,70
410,35
276,41
1.089,38
468,59
2.309,74
5.200,41
4.784,69
345,20
1.705,75

0
4
1
2
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
0
0
0
0
9
3
1
2
1
1
1
3
1
1

0,00
835,59
2.308,35
488,12
1.461,54
428,94
596,57
2.275,48
543,37
719,35
450,57
1.101,36
6.061,60
1.228,54
742,15
319,89
0,00
0,00
0,00
0,00
790,97
136,78
276,41
544,69
468,59
2.309,74
5.200,41
1.594,90
345,20
1.705,75

0,00
76,30
32,13
19,10
66,14
18,18
50,57
80,96
89,12
11,04
13,05
36,79
43,56
34,00
79,04
45,70
0,00
0,00
0,00
0,00
46,65
27,40
10,95
64,67
79,65
69,00
17,34
22,59
20,75
58,43

Municipi

Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
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Muro
Palma
Petra
Pollença
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5.866,00
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0
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2.318,30
3.907,81
3.541,93
5.535,16
6.546,07
13.705,6
6
8.247,55

15
794,28
2
397,14
34,26
13
2.960,35
1
2.960,35
75,75
8
2.994,82
1
2.994,82
84,55
45
179,78
0
0,00
3,25
22
2.709,65
1
2.709,65
41,39
48
4.318,21
1
4.318,21
31,51
41
4.009,71
1
4.009,71
48,62
Puigpunyent 4.171,00 2.704,01
17
268,16
1
268,16
9,92
Sa Pobla 4.788,00 3.476,64
11
2.634,29
1
2.634,29
75,77
Sant Joan 3.844,00 3.637,09
6
2.515,17
1
2.515,17
69,15
Sant
8.165,00 6.912,88
34
3.451,48
1
3.451,48
49,93
Llorenç
Santa
2.023,00 1.735,63
9
1.044,08
1
1.044,08
60,16
Eugènia
Santa
8.647,00 7.872,86
37
2.878,03
1
2.878,03
36,56
Margalida
Santa
3.740,00 3.029,15
9
1.280,79
1
1.280,79
42,28
Maria
Santanyí
12.432,0 11.359,8
18
7.009,59
1
7.009,59
61,71
0
4
Selva
4.801,00
3.902,11
15
2.795,77
3
931,92
71,65
Sencelles 5.280,00 4.660,35
37
3.012,03
2
1.506,02
64,63
Ses
3.875,00 3.573,95
8
1.095,25
3
365,08
30,65
Salines
Sineu
4.759,00 4.502,65
26
2.747,71
1
2.747,71
61,02
Sóller
4.218,00 1.906,86
14
495,27
4
123,82
25,97
Son
4.275,00 3.273,87
16
1.378,58
1
1.378,58
42,11
Valldemossa
4.303,00
Servera
2.909,21
21
0,00
0
0,00
0,00
Vilafranca 2.386,00 2.300,85
12
1.489,67
1
1.489,67
64,74
TOTAL
361.948, 280.276, 1.466
100.836,03
78
1.292,77
35,98
00
11
Taula 34: Relació de municipis, superfície municipal, superfície municipal vedada,
nombre total de vedats, superfície vedada per societats de caçadors, nombre de
vedats de societats de caçadors, superfície mitjana dels vedats de les societats de
caçadors i percentatge vedat per societats de caçadors respectes del total vedat
municipal. Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel Servei de
Caça del Consell de Mallorca en data d'1 de gener de 2013.

Dels 78 vedats gestionats per societats de caçadors locals, 9 es troben a
Felanitx. Per la seva banda, Alcúdia, Artà, Calvià, Fornalutx, Manacor, Selva,
Ses Salines i Sóller són municipis que tenen entre 3 i 4 vedats gestionats per
societats de caçadors. La resta de municipis, que ocupen pràcticament l‘àrea
central de l‘illa disposen d‘entre 1 i 2 vedats gestionats per societats locals.
També cal dir que Alaró, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Palma o
Valldemossa que no disposen de cap vedat de societat local.
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Figura 154:: Nombre de vedats gestionats per societats locals de caça en l'àmbit municipal.
Felanitx és el municipi amb major número de vedats gestionats per societats de caçadors,
concretament amb 9. El mapa presenta un gran espai central, que coincideix amb bona part
des Pla, amb municipis que compten amb 1 o 2 vedats gestionats per societats de caçadors.
D‘altra banda, a la serra de Tramuntana es troben tant municipis que disposen de 3 o 4 vedats,
com d‘altres que en tenen 1 o 2 i d‘altres que no en tenen cap. A les serres de Llevant, tots els
municipis disposen d‘un o més vedats gestionats per societats de caçadors.

Figura 155: Superfície gestionada per societats locals de caça La major part dels espais
gestionats per societats locals de caçadors es localitza al centre-est de l‘illa seguint la línia dels
meridians. La serra de Tramuntana és la zona on hi ha menys territori ocupat per aquesta
figura cinegètica.
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Els municipis de Búger, Muro, Binissalem, Lloseta, Consell, Alcúdia, sa Pobla,
Montuïri, Selva, Sant Joan, Llubí, Ariany, Vilafranca, Lloret, Sencelles,
Santanyí, Sineu, Santa Eugènia, Maria i Banyalbufar coincideixen en què més
del 50% de la superfície municipa vedada està vedada per societats de
caçadors. En canvi, Palma, Puigpunyent, Inca, Bunyola, Calvià, Llucmajor,
Artà, Andratx, Mancor i Manacor són municipis amb menys del 25% de la seva
superfície municipal vedada ocupada per societats de caçadors locals, a més
d'Alaró, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs i Valldemossa no tenen gens de
superfície ocupada per vedats de societats. La resta de municipis disposen
d‘entre el 26 i el 50% ocupat per vedats de societats de caçadors locals.
En definitiva, 20 municipis tenen més del 50 % de la superfície municipal
vedada gestionada per societats de caçadors locals, 17 municipis n'hi tenen
entre el 25 i el 50 %, i 16 municipis tenen menys del 25 % del total municipal
vedat gestionat per societats de caçadors locals.

Figura 156: Els municipis d'entorn al centre - Nord de l'illa, a més de Santanyí i Banyalbufar,
són els que presenten més 50 % de la superfície vedada dins l'àmbit municipal gestionada per
societats de caçadors, cosa que contrasta amb la majoria de municipis de la serra de
Tramuntana, del ponent i alguns del Llevant de Mallorca.

Els municipis amb societats de caçadors locals que disposen de vedats amb
superfícies mitjanes de més de 3.000 hectàrees es troben principalment a la
part Sud de l'illa (Santanyí, Campos, Llucmajor, Porreres) a més de Sant
Llorenç i Pollença. D‘altra banda, els municipis amb vedats de societats de
caçadors locals amb superfície mitjanes inferiors a 1.000 ha es situen
principalment a la part oest de l‘illa, sobretot a la serra de Tramuntana, a més
d‘alguns municipis del Pla i del Llevant. Entremig, les societats de caçadors
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amb vedats amb superfícies mitjanes d'entre 1.000 i 3.000 ha es localitzen al
centre nord-est de Mallorca.
En conjunt, 6 municipis disposen de societats de caçadors locals amb vedats
amb superfícies mitjanes de més de 3.000 ha, 20 municipis tenen societats de
caçadors locals amb vedats amb superfícies mitjanes entre 1.000 i 3.000 ha, 20
municipis més compten amb societats de caçadors locals amb superfícies
mitjanes inferiors a 1000 ha, i 7 no disposen de cap societat de caçadors.

Figura 157: Els municipis amb les societats de caçadors més importants en termes de
superfície es localitzen al migjorn, la qual cosa contrasta principalment amb la serra de
Tramuntana on les superfícies mitjanes són menors.

La superfície mitjana dels vedats de les societats de caçadors locals de
Mallorca és de 1.292,77 hectàrees. La societat de caçadors amb el vedat més
extens és la de Santanyí, al migjorn de Mallorca, amb 7.009, 59 ha i la que té
una extensió de caça més petita és Puigpunyent amb 268,16 Ha.
Un assumpte a considerar per part dels vedats de les societats de caçadors és
que la majoria disposen de plans tècnics de règim especial atenent al Decret
72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els
refugis de caça a les Illes Balears. L'article 9 d'aquesta disposició exposa que
els vedats amb pla tècnics de règim especial hauran de destinar
obligatòriament part del vedat de caça a reserva de caça, en una proporció no
inferior al 5% de la superfície del mateix. També és cert que aquesta superfície
destinada a reserva podrà ser substituïda per sembres per a la caça en almeny
un 1% de la superfície del vedat. Amb tot, la majoria de les societats de
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caçadors es decanten per disposar de reserva de caça, la qual cosa té
connotacions territorials important. Així doncs, almenys 5.041, 80 ha (és el 5%
del total vedat per societats locals) es reserva de caça i malgrat ser espais
cinegètics són zones on està prohibida la caça, llevat que l'Administració
competent en la matèria, l'autoritzi prèvia sol·licitud del titular, per danys a
l'agricultura o altres causes degudament acreditades.

10.3.2 Els vedats particulars
Aquests vedats els declara l‘administració competent en matèria de caça a
petició dels propietaris dels terrenys o els titulars d‘altres drets reals o
personals que impliquin l‘ús i el gaudi de l‘aprofitament cinegètic i que
compleixin els requisits legalment establerts a tal efecte. Hi poden caçar els
titulars cinegètics, els seus acompanyants, les persones que el titular ha
autoritzat expressament i per escrit, i els arrendataris.
Segons la legislació vigent, en el cas de caça menor, en terrenys d‘un únic
propietari, la superfície total de la parcel·la o conjunt de parcel·les cadastrals
contigües que els integren ha de ser igual o superior a 25 hectàrees en el cas
de Mallorca i de 20 en les altres illes; en terrenys de diversos propietaris, la
superfície total de les parcel·les cadastrals contigües que els integren ha de ser
igual o superior a 60 hectàrees en el cas de Mallorca i de 50 en les altres illes.
Per a la caça major, les extensions mínimes requerides són 150 i 300
hectàrees respectivament.

Municipi

Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell

% vedat per
Superfície Nombre Superfície
Nombre
vedats
Superfície
vedada
total de
vedats
de vedats
particulars
total
total
vedats particulars particulars sobre sup. mun.
vedada
4.572,00
6.042,00
8.970,00
7.805,00
2.321,00
13.971,00
1.793,00
2.979,00
836,00
8.494,00
14.534,00
3.519,00
14.931,00
5.513,00
1.368,00

3.138,65
4.380,46
7.184,73
5.110,33
2.209,83
9.439,82
1.179,71
2.810,61
609,74
6.515,82
10.360,22
2.993,64
13.914,66
3.613,09
939,00

36
11
58
17
9
44
4
5
2
38
46
19
90
9
3
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3.138,65
1.038,09
4.876,38
4.134,10
748,29
7.724,06
583,14
535,13
66,37
5.796,47
9.008,52
1.892,28
7.853,06
2.384,55
196,85

36
7
57,00
15,00
8,00
40,00
3,00
4,00
1,00
37,00
43,00
18,00
89,00
8,00
2,00

100,00
23,70
67,87
80,90
33,86
81,82
49,43
19,04
10,88
88,96
86,95
63,21
56,44
66,00
20,96

Superfície
mitjana
vedats
Particulars
87,18
148,30
85,55
275,61
93,54
193,10
194,38
133,78
66,37
156,66
209,50
105,13
88,24
298,07
98,43
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Costitx
1.551,00
Deià
1.528,00
Escorca
14.007,00
Esporles
3.550,00
Estellencs
1.341,00
Felanitx
16.972,00
Fornalutx
1.933,00
Inca
5.812,00
Lloret
1.743,00
Lloseta
1.317,00
Llubí
3.484,00
Llucmajor
32.683,00
Manacor
25.980,00
Mancor
2.007,00
Maria
3.079,00
Marratxí
5.428,00
Montuïri
4.100,00
Muro
5.866,00
Palma
19.518,00
Petra
7.033,00
Pollença
14.962,00
Porreres
8.699,00
Puigpunyent 4.171,00
Sa Pobla
4.788,00
Sant Joan
3.844,00
Sant Llorenç 8.165,00
Santa
2.023,00
Eugènia
Santa
8.647,00
Margalida
Santa
Maria 3.740,00
Santanyí
12.432,00
Selva
4.801,00
Sencelles
5.280,00
Ses Salines 3.875,00
Sineu
4.759,00
Sóller
4.218,00
Son Servera 4.275,00
Valldemossa 4.303,00
Vilafranca
2.386,00
TOTAL
361.948,00

1.399,99
669,62
9.227,17
1.766,83
599,98
15.258,68
1.497,62
2.524,62
1.684,62
588,29
3.347,38
29.982,46
21.185,16
1.663,59
2.919,36
2.318,30
3.907,81
3.541,93
5.535,16
6.546,07
13.705,66
8.247,55
2.704,01
3.476,64
3.637,09
6.912,88
1.735,63
7.872,86
3.029,15
11.359,84
3.902,11
4.660,35
3.573,95
4.502,65
1.906,86
3.273,87
2.909,21
2.300,85
280.276,11
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11
5
32
14
6
65
7
23
13
3
13
259
115
10
17
15
13
8
45
22
48
41
17
11
6
34
9
37
9
18
15
37
8
26
14
16
21
12
1.466

760,22
669,62
9.227,17
1.766,83
599,98
8.139,98
1.087,27
2.248,21
595,24
119,70
1.037,64
24.782,05
16.400,47
1.318,39
1.213,61
1.524,02
947,46
547,11
5.355,38
3.836,42
9.387,45
4.237,84
2.435,85
842,35
1.121,92
3.461,40
691,55
4.994,83
1.748,36
4.350,25
1.106,34
1.648,32
2.478,70
1.754,94
1.411,59
1.895,29
2.909,21
811,18
179.440,08

9,00
5,00
32,00
14,00
6,00
56,00
4,00
22,00
11,00
2,00
12,00
258,00
112,00
9,00
16,00
13,00
12,00
7,00
45,00
21,00
47,00
40,00
16,00
10,00
5,00
33,00
8,00
36,00
8,00
17,00
12,00
35,00
5,00
25,00
10,00
15,00
21,00
11,00
1.388,00

2015

54,30
100,00
100,00
100,00
100,00
53,35
72,60
89,05
35,33
20,35
31,00
82,66
77,41
79,25
41,57
65,74
24,25
15,45
96,75
58,61
68,49
51,38
90,08
24,23
30,85
50,07
39,84
63,44
57,72
38,29
28,35
35,37
69,35
38,98
74,03
57,89
100,00
35,26
64,02

Taula 35: Relació de municipis, superfície d'aquests, superfície vedada per vedats
particulars, nombre total de vedats particulars, percentatge municipal vedat per
vedats particulars i superfície mitjana dels vedats particulars. Font: Elaboració
pròpia a partir de dades proporcionades pel Servei de Caça del Consell de
Mallorca en data d'1 de gener de 2013.

Dels 1.466 vedats que existeixen a Mallorca en data d'1 de gener de 2013,
1.388 corresponen a vedats de caça particulars i ocupen una superfície de
179.440,08 hectàrees. A més, el 94,67% dels vedats de Mallorca són vedats
particulars i ocupen el 64,02% de la superfície vedada. Els vedats particulars
poden ser de caça menor, de caça major o ambdues coses. Dominen els
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84,47
133,92
288,35
126,20
100,00
145,36
271,82
102,19
54,11
59,85
86,47
96,05
146,43
146,49
75,85
117,23
78,96
78,16
119,01
182,69
199,73
105,95
152,24
84,24
224,38
104,89
86,44
138,75
218,55
255,90
92,20
47,09
495,74
70,20
141,16
126,35
138,53
73,74
129,28
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vedats de caça menor, però la importància de la caça de la cabra a Mallorca ha
fet que de cada vegada hi hagi més vedats que també inclouen l'aprofitament
de la caça major. La majoria d'aquests es localitzen a la serra de Tramuntana
(abunden al municipi d'Escorca) encara que també n'hi ha alguns al Raiguer i al
Llevant.

Figura 158: Mapa de vedats de caça major i menor a Mallorca. Es distribueixen principalment a
la serra de Tramuntana, encara que n'hi ha alguns a la península de Llevant. La major
concentració es troba entorn al municipi d'Escorca.

Els municipis amb major nombre de vedats es localitzen al Migjorn i Llevant de
l‘illa, i són Llucmajor i Manacor (cada un amb més de 100 vedats) i Algaida,
Campos i Felanitx (entre 51 i 100 vedats). Els municipis del centre –nord del
Pla, la majoria del Raiguer, la part centre –meridional de la serra de
Tramuntana, am és dels municipis extrems del Llevant i Migjorn de Mallorca es
caracteritzen per tenir menys de 25 vedats. La resta de municipis, distribuïts pel
terç centre i septentrional de l‘illa, disposen d‘entre 25 i 50 vedats de caça
particulars. En resum, 36 municipis tenen menys de 25 vedats particulars, 12
en tenen entre 25 i 50, 3 en tenen entre 51 i 100, i només 2 en tenen més de
100. El municipi amb més vedats particulars de Mallorca és Llucmajor amb 258
i el que menys és Búger amb 1.
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Figura 159: Els municipis amb major nombre de vedats particulars de caça, més de 50, es
localitzen entorn al Sud i Sud-Est de Mallorca.

En termes de mitjanes, el 64,02 % de la superfície vedada de Mallorca
correspon a la figura de vedat particular de caça.
Els municipis amb menys del 50 % vedat per vedats particulars es situen entorn
al centre - Nord l'illa a més de Santanyí i Banyalbufar, que és on dominen les
grans extensions territorials vedades i gestionades per societats de caçadors. A
tota la resta de municipis de l'illa que envolten aquest nucli, els vedats
particulars contenen més de la meitat de la superfície municipal vedada. En
termes numèrics, només 20 dels 53 municipis presenten menys del 50 % de la
seva superfície vedada per vedats particulars.
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Figura 160: Els municipis amb més del 50 % vedat per vedats particulars es localitzen arreu
de l'illa excepte al nucli del centre Nord, Santanyí i Banyalbufar, on dominen els espais vedats
per societats locals de caça.

La superfície mitjana dels vedats particulars de Mallorca és de 129, 28 ha. Els
intervals que s‘han utilitzat per representar el mapa temàtic són els mateixos
que s‘han fet servir per representar la superfície mitjana de les societats de
caçadors locals, però dividit per 10.
La major part de municipis mallorquins disposen de vedats particulars amb
superfícies mitjanes entre 100 i 300 ha, i es localitzen bàsicament a les serres
de Llevant i a la serra de Tramuntana, i als seus entorns interiors més
immediats. Per contra, l‘ eix central interior de Mallorca en sentit latitudinal, des
de Muro – Sa Pobla fins a Campos – Llucmajor, és on es troben els municipis
amb superfícies amb vedats particulars amb superfícies mitjanes inferiors a 100
ha. Només un municipi, ses Salines, presenta vedats particulars amb
superfícies mitjanes superiors a 300 ha.
En resum, un sol municipi disposa de vedats particulars amb superfícies
mitjanes superiors a 300 Ha, 31 municipis tenen vedats particulars amb
superfícies mitjanes entre 100 i 300 ha, i 21 municipis disposen de vedats amb
superfícies mitjanes inferiors a 100 ha. El municipi amb la superfície mitjana
dels vedats particulars més elevada és ses Salines amb 495, 74 ha i el que la
té més baixa és Sencelles amb 47,09 ha.
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Figura 161: La majoria dels municipis mallorquins disposen de vedats particulars amb
superfícies mitjanes entre 100 i 300 ha. Aquests es situen, per norma general a les serres de
Llevant i a la serra de Tramuntana, i a les seves proximitats. L‘eix central està dominat per
vedats amb superfícies mitjanes inferiors a 100 Ha.

10.3.2.1

Vedats de societats i vedats particulars

El territori insular mallorquí presenta una intensa estructuració en vedats de
caça. Existeix, com s'ha analitzat anteriorment, una preponderància dels vedats
particulars tant en nombre com en superfície però destaca el pes específic dels
vedats gestionats per societats locals. No obstant això, apareixen buits que no
són vedats de caça entorn als grans nuclis de població (Palma, Inca i
Manacor), al litorals urbanitzat, a indrets de difícil accés i allà on hi ha
predomini de la propietat pública.
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Figura 162: Representació de la superfície vedada a Mallorca entre vedats de societats locals i
vedats particulars.

En funció de la distribució de vedats particulars i vedats de societats de
caçadors que reflexa el mapa anterior se'n poden extreure una sèrie
d'observacions:
 La distribució dels vedats particulars apareix arreu de l'illa però amb una
major intensitat als pols Nord -Est i Sud- Est, a més de la serra de
Tramuntana, espais que destaquen per una relativa baixa pressió
urbanística, localització de biòtops de marina o de muntanya, i predomini
de la mitjana i gran propietat.
 La localització de vedats de caça major a la serra de Tramuntana es
correspon majoritàriament amb espais gestionats per vedats particulars.
 Els vedats de societats de caçadors locals abunden al centre, al Sud-Est
i al Llevant de Mallorca, on formen un teixit vedat pràcticament continu.
A la serra de Tramuntana els vedats de societats són de petites
dimensions i apareixen de forma puntual i dispersa. A grans trets, els
vedats de societats locals s'organitzen entorn a nuclis de població, amb
biòtops i usos dels sòl molt diversos, a zones on abunda la propietat
privada, amb una estructura de petita i mitjana extensió de les parcel·les.
 El fet que fins 4 anys després de l'aparició de la Llei de 1970 no es
comencessin a crear vedats de societats locals explica, en part, que
primer es van vedar amb caràcter particular les finques o agrupacions de
finques amb dimensions suficients per constituir vedats. Posteriorment,
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ja a les portes de la dècada de 1980, és quan gràcies a les facilitats
administratives i amb la finalitat d'evitar intrusions de caçadors forans es
creen els vedats de societats locals als espais dominats per múltiples
parcel·les de petites dimensions entorn als nuclis de la part forana.
 El fet de vedar terrenys obeeix normalment a l'obtenció d'un benefici
econòmic o material per part del propietari de les terres. En la mesura en
què és possible per part del propietari de les terres, la preferència de
vedat sol ser en primer lloc particular, seguit de societat local i en darrer
terme lliure, atenent al patrons que es descriuen seguidament.
a. en la mesura en què és possible bé per raons d'extensió o bé
atenent a acords veïnals, el propietari del terreny opta, en primera
instància, per constituir vedats particulars i gaudir-ne a nivell
privatiu de l'ús o des beneficis que se'n generen de disposar d'un
terreny vedat (gaudir de la caça, obtenir rèdits econòmics o
salvaguardar la propietat privada).
b. quan l'extensió de les finques no són suficients per constituir un
vedat propi o quan l'esforç per localitzar / arribar a acords amb un
elevat nombre de veïns per garantir la continuïtat del vedat és
molt gran, la solució abans de deixar els terrenys lliures, és
integrar-los dins una societat de caçadors. En aquests casos, els
beneficis econòmics solen ser nuls però en canvi el propietari de
la finca (si així ho contemplen els estatuts de la societat) pot
gaudir de la pràctica de la caça dins el vedat de la societat local o
almanco sap qui gestiona cinegèticament els seus terrenys.
c. en darrera instància els terrenys no estan inclosos dins cap vedat
quan la relació del propietari amb la parcel·la és nul·la, no té
interès en la pràctica cinegètica o no té la superfície mínima per
fer un vedat particular ni limita amb cap vedat de societat local.
No obstant això, també hi ha terrenys lliures que esdevenen com
a tals degut a l'existència de conflictes entre el propietari de les
terres i la persona que gestiona el vedat (titular de vedat privat o
directiva de societat de caçadors). D'aquesta manera el propietari
pot gaudir de la pràctica cinegètica dins les seves terres sense
haver d'estar subjecte més que a la normativa que estableix
l'administració competent en la matèria per a la caça en els
terrenys lliures.
 Els espais amb major qualitat ambiental de l'illa (Espais Naturals
Protegits o inclosos dins la Xarxa Natura 2000), si estan vedats, es
corresponen majoritàriament amb vedats particulars. Aquests espais
presenten biòtops poc alterats i alhora les activitats antròpiques també
són limitades, la qual cosa els confereix una certa protecció front a la
rururbanització o als canvis d'usos del sòl, i en conseqüència la qualitat
cinegètica a priori és alta. No obstant això, en nombroses ocasions la
realitat és una altra i la manca d'activitat antròpica (agricultura,
ramaderia, absència de gestió cinegètica, nul·la inversió en caça dels
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propietaris,...) fa que aquests espais presentin un baixa diversitat dels
recurs i forta dependència de les espècies migratòries.
 La distribució territorial de vedats particulars principalment a l'exterior /
extrems de l'illa i la concentració dels vedats de societats local més cap
a l'interior presenta en certa manera un model de pressió cinegètica que
guanya en intensitat cap a l'interior de l'illa, al ser les societats
organitzacions que agrupen un elevat nombre de caçadors.

10.3.3 Els vedats socials
Són vedats la titularitat dels quals correspon a l‘administració pública,
autonòmica o local, i que responen al principi de facilitar l‘exercici de la caça,
en règim d‘igualtat d‘oportunitats a tots els caçadors.
No existeixen actualment vedats socials a Mallorca.

10.3.4 Els vedats públics
Són vedats públics els terrenys de titularitat pública l‘ens propietari dels quals
els destina a la pràctica cinegètica amb caràcter social en el seu àmbit
d‘actuació. Pot gestionar-los per si mateix o mitjançant una societat local de
caçadors. L‘extensió dels vedats públics ha de ser superior a 100 hectàrees.
No existeixen actualment vedats públics a Mallorca.

10.3.5 Els vedats intensius
Són vedats de caça que disposen d‘un pla tècnic de caça de règim intensiu, a
l‘efecte de l‘explotació comercial d‘autoritzacions diàries, amb l‘acreditació
prèvia que el titular de l‘explotació cinegètica exerceix com una activitat
empresarial i compta amb les autoritzacions i declaracions pertinents.
A Mallorca n'hi ha 5. Es tracta de 5 vedats particulars amb un pla tècnic de
règim intensiu, que en total ocupen 1.005, 21 Ha. Dels 5, 2 es localitzen al
municipi de Calvià, 1 Alaró, 1 a Pollença i 1 altra a Porreres, és a dir, 4 es
troben a la serra de Tramuntana i 1 al Pla. La superfície mitjana d‘aquests
vedats és de 201,04 Ha.
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10.3.6 Les zones de caça controlada
Són terrenys que, sense formar part de vedats o de refugis, l‘administració
competent en caça els declara així per raons de protecció, conservació, foment
i aprofitament ordenat dels recursos cinegètics. Hi poden practicar la caça els
caçadors que l‘administració, directament o a través de la societat gestora,
autoritzi expressament.
La superfície d‘aquests terrenys no pot ser inferior a les 50 ha i l‘adscripció de
terrenys a aquest règim no pot ser inferior a quatre anys en el cas de caça
menor i a sis, en el cas de la caça major.
A Mallorca hi ha 6 vedats de caça controlada distribuïts de la següent manera:
1 a Estellencs, 2 a Escorca, 1 a Campanet, 1 a Artà i 1 a Llucmajor. És a dir, 3
a la serra de Tramuntana, 1 al Raiguer, 1 al Llevant i 1 al Migjorn. La superfície
total d‘aquests vedats és de 1.670,58 ha. La zona de caça controlada més gran
és Tossals Verds amb 567,83 ha i la més petita és Ses Fonts Ufanes amb
44,91 ha. Totes aquestes zones de caça controlada estan gestionats per
l'Administració; 3 són gestionades pel Govern de les Illes Balears i 3 pel
Consell de Mallorca. L'activitat cinegètica es limita bàsicament a la caça major,
sobretot per controlar les poblacions de cabres assilvestrades. El Consell de
Mallorca des de principis de la dècada dels 2000 ha realitzat una intensa gestió
cinegètica en favor de la cabra salvatge mallorquina dins les finques de Tossals
Verds, Son Massip i Son Fortuny mitjançant la col·laboració de caçadors i
col·lectius de caça major. Atenent a aquestes actuacions de millora racial
caprina, Son Fortuny és la primera finca pública que disposa del Certificat de
Qualitat de Caça Major distintiu que permet caçar de forma legal la cabra
salvatge mallorquina. Els altres vedats de caça major privats que també
disposen del Certificat de Qualitat de Caça Major són La Victòria, Formentor,
Cala Murta, Es Teix, Ternelles i s'Alqueria d'Avall.
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Figura 163: Mapa de vedats de caça controlada a Mallorca. Es troben a la serra de
Tramuntana, al Llevant i a la marina de Llucmajor.

10.4. Els terrenys no cinegètics
Es consideren terrenys no cinegètics els refugis de fauna i les zones inhabils de
caça. Són espais on no es pot practicar la caça per norma general.

10.4.1 Els refugis de fauna
Són terrenys exclosos de l‘aprofitament cinegètic pel caràcter biològic, científic
o educatiu, a fi d‘assegurar la conservació de determinades espècies de la
fauna silvestre. Han de tenir una superfície mínima de 10 ha, excepte en els
casos de biòtops de caràcter singular, especialment zones humides i altres
hàbitats de caràcter relicte.
La iniciativa per declarar refugis de fauna parteix de l‘administració competent i
la declaració es pot fer d‘ofici o a instància dels consells insulars, dels
ajuntaments o de la propietat. També es pot fer a petició de persones físiques o
jurídiques que tenguin interès de caràcter científic, educatiu o mediambiental,
encara que en aquests casos és necessària la conformitat expressa de la
propietat.
En data d‘1 de gener de 2013, Mallorca compta amb un total de 75 refugis de
fauna. En total ocupen una superfície de 8.531,37 ha.
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Municipi
Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret de vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca de Bonany
Total Mallorca

Antoni Barceló Adrover

Superfície total Superfície de refugis Nombre de refugis
4572
50,17
2
6042
101,84
5
8970
0
0
7805
81,18
1
2321
0
0
13971
1652,69
3
1793
439,21
2
2979
0
0
836
34,29
1
8494
84
2
14534
0
0
3519
55,83
2
14931
18,84
1
5513
65,04
3
1368
40,41
1
1551
0
0
1528
0
0
14007
2601,14
6
3550
0
0
1341
0
0
16972
3,99
0
1933
0
0
5812
16,87
1
1743
0
0
1317
0
0
3484
0
0
32683
80,66
22
25980
28,57
1
2007
58,36
2
3079
0
0
5428
0
0
4100
0
0
5866
1518,18
2
19518
18,08
1
7033
16,99
1
14962
279,42
6
8699
20,24
1
4171
128,93
1
4788
153,45
0
3844
0
0
8165
30,47
1
2023
0
0
8647
0
0
3740
0
0
12432
0
0
4801
390,8
4
5280
2,63
1
3875
0
0
4759
0
0
4218
0
0
4275
14,66
1
4303
544,43
1
2386
0
0
361948
8531,37
75

2015

% refugis dins municipi
1,10
1,69
0,00
1,04
0,00
11,83
24,50
0,00
4,10
0,99
0,00
1,59
0,13
1,18
2,95
0,00
0,00
18,57
0,00
0,00
0,02
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,25
0,11
2,91
0,00
0,00
0,00
25,88
0,09
0,24
1,87
0,23
3,09
3,20
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
8,14
0,05
0,00
0,00
0,00
0,34
12,65
0,00
2,35

Taula 36: Relació de municipis amb la superfície total, superfície dels refugis de
fauna, nombre de refugis de fauna i percentatge de municipi inclòs com a refugis
de fauna.
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Figura 164: Refugis de fauna a Mallorca. El 2013 hi ha a Mallorca 75 refugis de fauna.

Atenent al mapa anterio s‘observa una important presència de refugis a la serra
de Tramuntana – Raiguer, malgrat també n‘hi al Llevant i Migjorn de l‘illa.
També es constata la desigual dimensió superficial d‘aquests espais no
cinegètics.

Figura 165: Nombre de refugis per municipi. Els municipis de Llucmajor, al Migjorn, juntament
amb Escorca i Pollença, al Nord, són els municipis que compten amb major nombre de refugis
de fauna, cosa que contrasta amb nombrosos municipis que no en tenen cap.
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Els 75 refugis de fauna es distribueixen en 27 municipis distints. Per contra, 26
municipis no tenen cap refugi. El municipi amb major nombre de refugis és
Llucmajor amb 22 (són molts però de petita extensió), Escorca i Pollença en
tenen 6 cada un, i els 23 municipis restants tenen entre 1 i 5 refugis. La mitjana
de refugis de fauna per municipi és d‘1,41.
La major part dels municipis sense refugis de fauna es situen al centre de l‘illa
amb extensions cap al Nord, Est i Sud, encara que també n‘hi ha alguns a la
meitat meridional de la serra. A grans trets, els municipis amb major nombre de
refugis es localitzen entorn als punts cardinals Nord i Sud, i en menor mesura
cap a l‘Est i Oest.

Figura 166: Percentatge de superfície municipal integrada en refugis de fauna. Els municipis
amb més d‘un 10% de superfície municipal sotmesa a la figura no cinegètica de refugis de
fauna es situen al terç superior de l‘illa.

Atenent al mapa 7, la major part dels municipis de Mallorca, 46 concretament,
tenen menys d‘un 5% de la superfície integrada en refugis de fauna. Un sol
municipi té entre un 5 i un 10% de la superfície integrada en refugi de fauna i 5
són els municipis que superen el 10%. Cal destacar els elevats percentatges
que assoleixen Escorca (18,57%), Banyalbufar (24,5%) i Muro (25,88%).
Concretament, els municipis amb major extensió de refugis es situen a la
península de Llevant, badia d‘Alcúdia i serra de Tramuntana, coincidint amb
finques de titularitat i d‘ús públic, com Aubarca - Es Verger, S‘Albufera, Menut,
Binifaldó, Mortitx, son Moragues o Planícia, entre d‘altres.

265

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Finca
Planícia
pública

Municipi
Estellencs

Raixa

Bunyola

Mortitx
Binifaldó
Caubet

Antoni Barceló Adrover

2015

Titularitat
Estatal - Consell de
Mallorca
Estatal - Govern de
les Illes Balears

Superfície
393,20

Escorca
Escorca
Bunyola

Estatal
Estatal
Govern de les Illes
Balears

806,96
450,02
3,47

Coma des
Prat

Escorca

Govern de les Illes
Balears

250,10

Albarca, Es
Verger,
S'Alqueria
Menut
Comuna
Vella de
Sant Martí
Cúber

Artà

Govern de les Illes
Balears

1.681,73

Escorca
Muro

347,75
107,55

Míner Gran
S'Albufera

Escorca
Muro - Sa Pobla

Sa Duaia

Artà

Estatal
Ajuntament de
Muro
Govern de les Illes
Balears
Estatal
Govern de les Illes
Balears
Govern de les Illes
Balears

Escorca

60,04

436,11
532,81
1.296,60
407,82

Total
6.774,22
Taula 37: Relació de finques públiques declarades com a refugi de caça, municipi
de localització, titularitat i superfície.

Figura 167: Finques públiques declarades refugi de fauna.
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Del total de superfície declarada com a refugis de fauna (8.531,37 ha), el 79,40
% es correspon amb finques de titularitat pública (la majoria del Govern de les
Illes Balears) i el 20,59 % restant amb finques privades. La majoria de refugis
de titularitat privada són finques de petites dimensions, fet que possiblement
s'explica atenent que les grans finques opten per obtenir rendes
complementàries a partir de la caça.

10.4.2 Les zones inhàbils de caça
Són terrenys mancats de pla tecnicocinegètic, sense planificació cinegètica. És
a dir, espais que no són vedats, ni zones de caça controlada, ni refugis ni
terrenys gestionats d‘aprofitament comú.

10.5. Els terrenys gestionats d’aprofitament comú
Els terrenys gestionats d‘aprofitament comú, anomenats popularment terrenys
lliures, són, d‘acord amb la legislació vigent, terrenys que poden gestionar
consells insulars, ajuntaments o societats locals de caçadors, sempre que
disposin del pla tècnic corresponent. Es tracta de terrenys no vedats ni tampoc
inclosos dins refugis de fauna, susceptibles d‘aprofitament cinegètic sempre
que el municipi en qüestió s‘hagi acollit al Pla Marc que elabora anualment el
Consell de Mallorca o aquests terrenys lliure disposin d‘un pla de gestió propi.
Segons el Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es
regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de
febrer de 2012 el contingut mínim del pla marc, aplicat comarcalment per mitjà
de la Resolució anual de vedes, és el següent: espècies cinegètiques,
calendari de caça, dies hàbils, limitacions horàries, si escau, i límit màxim de
captures. El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de
generar i actualitzar d‘ofici la cartografia dels terrenys lliures de cada àmbit
municipal sobre la qual s‘estableix el pla marc, i hi ha de garantir l‘accés a
aquesta informació als ajuntaments i als caçadors.
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Figura 168: Mapa de municipis adherits al Pla Comarcal dels terrenys lliures per a la
temporada 2013 – 2014.

Els terrenys de règim cinegètic comú tenen una demanda social molt important
sobretot part dels caçadors mancats de recursos o que no disposen d‘un vedat
de caça. En aquest sentit, la taula 3 ofereix unes dades totalment inèdites
sobre els terrenys lliures. S‘ha calculat la superfície municipal lliure a partir de
la següent fórmula:
SUPERFÍCIE LLIURE MUNICIPAL = SUPERFÍCIE MUNICIPAL TOTAL – (ESPAIS CINEGÈTICS
+ SUPERFÍCIE DE REFUGIS DE FAUNA + NUCLIS).
Nota: Els espais cinegètics inclouen els vedats de caça i les zones de caça controlada.

Els nuclis es refereix a les superfícies edificades (nuclis urbans, zones
esportives, aeroports,...) que no són susceptibles d‘aprofitament cinegètic. És
una capa elaborada pel Consell de Mallorca a partir d‘altres fonts com el Pla
Territorial de Mallorca, el mapa topogràfic,... per tal de representar les
superfícies construïdes. No obstant aquesta capa no representa les vies de
comunicació ni les vivendes / edificis construïdes de forma dispersa en sòl
rústic, que a efectes d‘aquest article i també legals són considerades zones de
seguretat.
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Municipi

Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret de
Lloseta
vistalegre
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del
Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
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Superfície Superfície Superfície Superficie Superficie Percentatge
Total (ha) vedada (ha)
nuclis
de refugis
de
de terrenys
urbans (ha) de fauna terrenys
lliures
(ha)
lliures (ha)
4572
6042
8970
7805
2321
13971
1793
2979
836
8494
14534
3519
14931
5513
1368
1551
1528
14007
3550
1341
16972
1933
5812
1743
1317
3484
32683
25980
2007
3079
5428
4100
5866
19518
7033
14962
8699
4171
4788
3844
8165
2023
8647
3740

3138,65
4380,46
7184,73
5110,33
2209,83
9900,44
1179,71
2810,61
609,74
6515,82
10360,22
3038,55
13914,66
3613,09
939,00
1399,99
669,62
10087,17
1766,83
851,56
15258,68
1497,62
2524,62
1684,62
588,29
3347,38
30035,99
21185,16
1663,59
2919,36
2318,30
3907,81
3541,93
5535,16
6546,07
13705,66
8247,55
2704,01
3476,64
3637,09
6912,88
1735,63
7872,86
3029,15

78,65
723,26
118,17
587,22
30,18
231,34
22,1
135,98
18,04
269,13
2479,25
53,67
443,4
580,91
73,47
14,48
50,18
135,17
74,01
5,28
469,56
9,86
286,75
13,06
92,61
62,69
987,36
1160,53
29,38
65,87
1134,64
55,02
297,03
5751,3
69,73
476,63
122,99
101,5
295,42
54,34
367,57
39,13
402,9
108,48

50,17
101,84
0
81,18
0
1652,69
439,21
0
34,29
84
0
55,83
18,84
65,04
40,41
0
0
2601,14
0
0
3,99
0
16,87
0
0
0
80,66
28,57
58,36
0
0
0
1518,18
18,08
16,99
279,42
20,24
128,93
153,45
0
30,47
0
0
0

1304,53
836,44
1667,10
2026,27
80,99
2186,53
151,98
32,41
173,93
1625,05
1694,53
370,95
554,10
1253,96
315,12
136,53
808,20
1183,52
1709,16
484,16
1239,77
425,52
2983,76
45,32
636,10
73,93
1578,99
3605,74
255,67
93,77
1975,06
137,17
508,86
8213,46
400,21
500,29
308,22
1236,56
862,49
152,57
854,08
248,24
371,24
602,37

28,53
13,84
18,59
25,96
3,49
15,65
8,48
1,09
20,81
19,13
11,66
10,54
3,71
22,75
23,04
8,80
52,89
8,45
48,15
36,10
7,30
22,01
51,34
2,60
48,30
2,12
4.83
13,88
12,74
3,05
36,39
3,35
8,67
42,08
5,69
3,34
3,54
29,65
18,01
3,97
10,46
12,27
4,29
16,11

12432
4801
5280
3875

11359,84
3902,11
4660,35
3573,95

764,24
61,01
50,84
166,74

0
390,8
2,63
0

307,92
447,08
566,18
134,31

2,48
9,31
10,72
3,47
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Sineu
4759
4502,65
72,72
0
183,63
3,86
Sóller
4218
1906,86
222,7
0
2088,44
49,51
Son Servera
4275
3273,87
312,55
14,66
673,92
15,76
Valldemossa
4303
2909,21
89,55
544,43
759,81
17,66
Vilafranca de
2386
2300,85
79,21
0
5,94
0,25
Bonany
Total Mallorca
361948
281946,75
20397,8
8531,37 51072,08
14, 11
Taula 38: Relació de municipis amb la superfície total, superfície vedada,
superfície dels nuclis i espais edificats, superfície dels refugis de fauna, superfície
dels terrenys cinegètics de règim comú o lliures i percentatge dels municipi lliure.

Figura 169: Percentatge de terrenys d‘aprofitament comú o lliure per municipis.Una franja
central, que s‘estén des de la badia de Muro fins al Migjorn de municipis amb baix percentatge
de terrenys cinegètics comuns, separa el Llevant, amb municipis que disposen d‘entre el 5 i
25% del terreny lliure, del costat Oest insular, amb municipis que disposen també de
percentatges mitjans de terrenys lliures (5-25%) i d‘altres que tenen molt d‘espai lliure (>25%).

A partir d‘aquests càlculs s‘obté que a Mallorca hi ha un total de 52.742,72 ha
considerades com a terreny lliures, que equival a un 14,11 % del total de l‘illa.
No obstant això cal insistir que no tota aquesta superfície és caçable, puix que
s‘han de tenir en compte les zones de seguretat com ara vivendes rurals o
camins, entre d‘altres, així com les disposicions presents a la legislació en
vigor.
Per una banda, els tres municipis amb major superfície lliure són Palma
(8.213,46 ha), Manacor (3.605,74 ha) i Inca (2.983,76 ha), mentre que per
l‘altra, els tres amb menor superfície lliure són Vilafranca de Bonany (5,94 ha),
Binissalem (32,41 ha) i Lloret (45,32 ha).
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Atenent a les dades obtingues i observant el mapa 8, els municipis amb major
percentatge de terrenys lliures es situen al quadrant Oest de l‘illa.
Concretament, són 11 els municipis que tenen més del 25% de la superfície
municipal lliure. Estellencs, Deià, Inca i Sóller són municipis que disposen
d‘entorn a la meitat de la superfície municipal com a terreny cinegètic de règim
comú. Cal destacar aquí també que municipis molt poblats com la Palma,
juntament amb Marratxí i Inca tenen gran part del territori lliure.
D‘altra banda, 16 municipis tenen menys d‘un 5% de la superfície municipal
lliure, i es localitzen principalment a una franja que s‘articula de forma vertical
entorn al centre del pla de Mallorca i s‘obre de cap als municipis del Migjorn.
Aquesta franja separa el Llevant de Mallorca, on es localitzen municipis que
disposen d‘un percentatge d‘entre el 5 i el 25 % de superfície municipal lliure, i
nombrosos municipis de la meitat Oest de l‘illa, que també disposen d‘entre el 5
i el 25% com a lliure.
A grans trets, els municipis amb major superfície lliure es localitzen a prop de
les grans aglomeracions urbanes (Palma, Inca i Marratxí), als municipis dels
seus encontorns, i a zones del centre – Sud de la serra de Tramuntana amb
façana litoral com ara Sóller, Deià, Estellencs i Andratx. Oposadament els
municipis del Pla i del Migjorn són els que tenen la taxa més baixa de superfície
lliure. La resta de municipis disposen de percentatges mitjans de superfície
lliure, entre un 5 i un 25%, malgrat cal considerar que la major part de
superfície lliure practicable es troba al Llevant i a la serra de Tramuntana, ja
que l‘eix de municipis del Raiguer (que en certa manera pot coincidir amb l‘eix
viari Palma – Alcúdia) concentra una elevada pressió urbana i uns usos del sòl
sovint incompatibles amb l‘activitat cinegètica. De suma importància també és
la consideració que els municipis amb menor terreny lliure són aquells on hi ha
les societats de caçadors més potents en termes socials i territorials (Santanyí,
Llucmajor, Campos, Porreres, Santa Margalida, Pollença,...).

10.6. Altres terrenys no cinegètics
Són terrenys on no es pot caçar per raons de conservació o de seguretat per a
les persones i béns.

10.6.1 Els terrenys cinegètics en espais naturals protegits
El règim dels terrenys cinegètics inclosos en espais naturals protegits a
l‘empara de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, o de la legislació autonòmica corresponent, i dels inscrits a la Unió
Europea com a zona d‘especial protecció d‘aus, s‘han de regular pel que es
disposa en els plans o els instruments d‘ordenació, ús i gestió de l‘espai natural
corresponent, en el marc de les disposicions generals que els afecten.
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Per una banda, l'article 11 i en endavant de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a
la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) defineix les
categories dels espais naturals protegits, en funció dels béns i valors la
protecció dels quals es pretén. Són les següents:
a) Parcs naturals.
b) Paratges naturals.
c) Reserves naturals, que poden ser integrals i especials.
d) Monuments naturals.
e) Paisatges protegits.
f) Llocs d‘interès científic i microreserves.
Per altra banda, les zones d'especial protecció d'aus (ZEPA) formen part de la
xarxa ecològica europea Xarxa Natura 2000. Les ZEPA són àrees favorables
per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En
aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d‘abril de
1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s‘inclouen les zones de
reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals.

Figura 170: Mapa dels Espais Naturals Protegits i ZEPA a Mallorca. Font: Ideib.caib.es
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Figura 171: Mapa dels Espais Naturals Protegits i ZEPA terrestres, excepte Cabrera, Sa
Dragonera i illots. Font: elaboració pròpia a partir de les capes del mapa anterior.

Figura 172: Mapa dels espais cinegètics a Mallorca amb la superposició de les capes dels
Espais Naturals Protegits i ZEPA terrestre.
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Figura 173: Espais vedats inclosos dins Espais Naturals Protegits o ZEPA.

Els càlculs realitzats a partir dels mapes exposats posen de relleu que
70.299,81 ha vedades estan afectades per alguna figura d'Espai Natural
Protegit o Zona d'Especial Protecció d'Aus, en total són 472 vedats afectats (la
majoria privats). Aquestes xifres equivalen a dir que un 25,08 % de la superfície
vedada i un 32,19 % dels vedats estan integrats, total o parcialment, dins
alguna figura de protecció ambiental.
La suma total de la superfície terrestre protegida sota la figura d'Espais
Naturals Protegits i / o Zona d'Especial Protecció d'Aus ascendeix a 85.430, 29
ha, que atenent a la dada anterior de vedats afectats (70.299,81 ha), suposa
que més del 80 % de la superfície protegida mitjançant les figures esmentades
és vedat de caça. Per tant, es pot afirmar que la caça i els vedats juguen un
paper molt important en la conservació dels hàbitats i de les espècies.
L'article 39.1 de la LECO indica que ‹‹la Conselleria de Medi Ambient ha
d‘informar preceptivament, abans de la seva execució, sobre qualsevol pla o
projecte que, sense tenir una relació directa amb la gestió d‘un lloc de la xarxa
'Natura 2000' o sense ser necessari per a aquesta gestió, pugui afectar-lo de
forma apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans o
projectes. Aquest informe té per objecte l‘avaluació de les repercussions
ambientals del pla o projecte en relació amb els objectius de conservació de
l'esmentat lloc ››. Aquesta disposició te efectes sobre l'aprovació dels preceptius
plans tècnics de caça, malgrat la revisió jurídica feta a través del Consell de
Mallorca indica que l'aplicació de la LECO afecta només als vedats amb plans
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tècnics de règim intensiu ja que aquests suposen un consum de recurs, uns
impactes que s'han de regular i unes mesures correctores que s'han d'establir i
aplicar. Els altres plans de règim general i especial, que són la gran majoria,
són plans que limiten l'ús i per ells mateixos ja supediten els aprofitaments a la
sostenibilitat per la qual cosa no afecten a la LECO ni a la XN 2000.

10.6.2 Les zones de seguretat
En els terrenys cinegètics hi ha determinades zones on no es pot practicar la
caça. Són les denominades zones de seguretat, en les quals les armes s‘han
de portar descarregades. Amb caràcter general, es prohibeix disparar en
direcció a una zona de seguretat, sempre que hi pugui arribar el projectil, llevat
que la configuració del terreny intermedi sigui de tal forma que resulti del tot
impossible batre la zona de seguretat.
Zona de seguretat
Vies i camins públics, i vies fèrries
El domini públic hidràulic i embassaments
La zona de domini públic marítim terrestre
Nuclis de població urbans i rurals, i també les
seves proximitats

Límits de la zona de seguretat per a la
caça menor (es dupliquen per a la caça
major)
25 metres
Les establertes en la legislació específica.
Les establertes en la legislació específica.
100 metres

Els edificis habitables aïllats, els edificis agraris
o ramaders en ús, els jardins i els parcs
públics, les àrees recreatives, les zones
d‘acampada i els terrenys esportius

100 metres

Taula 39: Zones i distàncies de seguretat per a la pràctica cinegètica.

10.7. Breu comparativa dels espais vedats 2008 – 2013 per al
conjunt de l’illa de Mallorca
Els terrenys de caça es troben en constant evolució i sovint hi ha ampliacions i
segregacions de vedats, així com altes i baixes de nous espais cinegètics.
A partir de les dades publicades en el llibre La caça a Mallorca (Barceló, 2009),
s‘ha realitzat una comparativa entre 2008 i 2013 sobre el nombre de vedats, la
superfície vedada, la mitjana de superfície dels vedats i la superfície de
terrenys no vedats per al conjunt de l‘illa de Mallorca.
Nombre de vedats
Superfície vedada

2008
1406
268.659,15

2013
1466
280.276,11

Diferència
60
11.616,96

Taula 40: Comparativa 2008 – 2013 pel que fa a nombre de vedats, superfície
vedada, superfície mitjana dels vedats i superfície de terrenys no vedats pel
conjunt de l‘illa de Mallorca.
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Entre 2008 i 2013, el nombre total de vedats s‘ha incrementat en 60 i la
superfície vedada en 11.616,96 hectàrees. Cal tenir en compte que durant
aquest període de 5 anys hi ha hagut, a part d‘altes de vedats, baixes,
ampliacions i segregacions de terrenys cinegètics. Així mateix, el 2013 el
Servei de Caça del Consell de Mallorca compta amb dades digitals molt
precises quan a superfície vedada, resultat d‘una intensa tasca de revisió i
actualització de límits, correccions d‘errors materials,... En tot cas, la tendència
d‘aquest darrer quinquenni és creixent.
En percentatges, el nombre de vedats entre 2008 i 2013 ha augmentat un
4,26% i la superfície vedada s‘ha vist incrementada en un 4,32%. Els terrenys
cinegètics, doncs, presenten un complex dinamisme territorial, alhora que
l‘administració també inverteix recursos en actualitzar i precisar les dades
mitjançant l‘ús de noves tecnologies.

10.8. Discussió
L‘activitat cinegètica assumeix una gran importància territorial a Mallorca,
atenent que hi ha 1.466 vedats de caça que disposen de 280.276,11 ha
vedades (77,44 %). Altrament, 51.072,08 ha (14,11 %) són terrenys cinegètics
de règim comú, i 1.670,58 ha (0,46%) corresponen a zones de caça controlada,
xifres sempre en referència a la superfície insular. En conjunt, el 92,01% de
Mallorca són terrenys susceptibles d'aprofitament cinegètic.
La Llei 6/2006 de 12 d‟abril, balear de caça i pesca fluvial, classifica els vedats
en vedats de societats locals, vedats particulars, vedats socials i vedats
intensius. En nombre destaquen els vedats particulars, dels quals n‘hi ha 1388,
però en superfície vedada cal considerar que els 78 vedats de societats locals
assoleixen 100.836,03 ha, el que equival a un 35,97% de la superfície vedada.
Són absents els vedats socials i pel que fa vedats intensius, la majoria ubicats
a la serra de Tramuntana, n‘hi ha 5 amb una superfície de 1.005,21 ha. Una
altra figura cinegètica són les zones de caça controlada, de les quals n‘hi ha 6 a
Mallorca, la meitat de les quals es troben a la Serra i les altres es troben
distribuïdes pel Raiguer, Llevant i Migjorn. Les zones de caça controlada
ocupen 1670,58 ha, són gestionades per l'Administració i sols s'hi practica la
caça major sobretot com a control de les poblacions caprines.
Els refugis de fauna són terrenys exclosos de l‘aprofitament cinegètic pel
caràcter biològic, científic o educatiu, atenent a raons de conservació
d‘espècies. A principis del 2013 hi ha a Mallorca 75 refugis de fauna, els quals
ocupen una superfície 8531,37 ha. Els indrets de Mallorca amb més superfície
sota la figura de refugis de fauna són la serra de Tramuntana juntament amb
l‘Albufera de Muro – sa Pobla i la península de Llevant.La major part correspon
a espais naturals protegits i a finques públiques. Entorn al 80 % de la superfície
dels refugis es de titularitat pública.
Els terrenys cinegètics de règim comú o terrenys lliures són espais no vedats ni
sotmesos a refugis de fauna o a d‘altres figures de protecció, susceptibles
d‘aprofitament cinegètic sempre que disposin d‘un pla tècnic o que el municipi
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on es troben s‘hagi acollit al pla marc que elabora anualment l‘administració
competent en caça. Segons els càlculs realitzats a Mallorca hi ha un total de
52.742,72 ha de terrenys lliures, el que suposa un 14,11 % del total de la
superfície insular estudiada. A grans trets, la major part dels espais lliures es
troben entorn al municipi de Palma i Inca, i als municipis amb façana marina del
centre i sud de la Serra.
A Mallorca, a diferència de la majoria de comunitats autònomes espanyoles, no
existeix oferta pública de caça. En termes de propietat dels terrenys cinegètics
es presenta un fort contrast entre la superfície vedada de caràcter privat, que
és superior al 98 %, i la pública, que no arriba al 2 % del total vedat. En aquest
sentit, pareix ésser que les societats de caçadors i la presència de terrenys de
règim cinegètic comú ha suplert la necessitat de crear vedats socials. Quant a
les finques públiques, l'Administració s'ha decantat prioritàriament per la
creació de refugis de caça front a figures cinegètiques. Sembla que una de les
principals raons que poden explicar aquesta situació s'argumenta tenint en
compte criteris de seguretat atenent a l'alt grau d'ús públic que tenen aquests
espais (senderisme, sobretot). Sí bé es cert que hi ha nombroses modalitats de
caça, la majoria tradicionals, que no utilitzen armes de foc i que no presenten
cap tipus d'incompatibilitat amb usos lúdics i públics.
El fet que les zones de caça controlada gestionades per l'Administració estiguin
situades a zones de muntanya ha propiciat actuacions de gestió de la cabra, la
principal espècie present, amb les conseqüents millores racials i poblacionals
de la cabra salvatge mallorquina, promoció de la caça major i foment de
modalitats com la caça amb cans i llaços. Si aquestes zones de caça
controlada s'haguessin localitzat a altres indrets i amb presència d'altres
espècies, és ben possible que això hagués conduït a un escenari diferent al
que tenim avui dia amb la promoció d'altres espècies cinegètiques i altres
modalitats de caça. En certa manera, l'acció administrativa condiciona de forma
important l'esdevenir de l'activitat cinegètica, com ja s'ha comprovat, per
exemple, a la llum dels canvis normatius relatius a les extensions mínimes
necessàries per a la creació de vedats de caça.
La distribució dels vedats no és homogènia. Mallorca presenta una gran zona
vedada a la part centre i Sud, que contrasta amb l'alternança de zones vedades
i altres no vedades a la serra de Tramuntana, el Llevant i el corredor Palma Inca - Alcúdia.
És al centre i migjorn de l‘illa on el tapís de vedats és més compacte, fet que
coincideix amb uns usos del sòl i unes tipologies de vedats característiques.
Predominen cultius de secà, marines i puigs amb domini forestal. Es tracta
d‘espais amb relleus força planers, excepte les zones aturonades del Pla i els
puigs de Llevant, amb clima sec o semiàrid i màquies o pinars, com a principals
formacions vegetals naturals. En termes humans, no existeix cap gran
aglomeració urbana però sí un gran nombre de pobles, llogarets i
urbanitzacions litorals, que en determinades ocasions fragmenten la continuïtat
dels vedats. Les densitats de població en la majoria de municipis són inferiors a
100 habitants / km2, si bé a indrets com Felanitx, Manacor, Llucmajor, Ses
Salines o Vilafranca es supera aquesta xifra. L‘agricultura i la ramaderia
extensiva són encara activitats tradicionals importants. Pel que fa a caça,
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destaca la presència de típiques espècies sedentàries de caça menor com el
conill, la llebre, la perdiu, el tudó i migratòries com la tórtora o el tord, entre
d‘altres. És en aquesta zona on es troben els municipis amb major nombre de
vedats i amb més superfície vedada, i les societats de caçadors amb vedats
més potents en termes territorials.
En canvi, la serra de Tramuntana, el Llevant i entorn a l‘eix del Raiguer que
uneix Palma i Alcúdia, passant per Inca, presenten notables espais sense
vedar. L'accessibilitat a la Serra i la pressió urbana residencial o turística,
segons els indrets, sembla que són els principals factors que condicionen que
hi hagi importants zones no acotades.
Per una banda, la serra de Tramuntana i les muntanyes de Llevant es
caracteritzen bàsicament per la seva força topogràfica, important pluviositat
amb clima humit o subhumit, i formacions vegetals que van des d‘indrets
d‘alzinars espessos i ombrívols a zones on gairebé la vegetació és absent. A la
complexa accessibilitat, s'hi ha d'afegir que la majoria d‘activitats agrícoles,
ramaderes i forestals tradicionals, antuvi molt importants i fonamentals per a
l‘equilibri biòtic, han quedat reduïdes a la mínima expressió, cosa que ha
afectat negativament a la fauna cinegètica i protegida. La pressió antròpica és
moderada i és on es localitzen les menors densitats de població, excepte als
municipis de Sóller, Capdepera i Son Servera que presenten densitats
superiors als 200 habitants per km2. A la serra de Tramuntana i al Llevant
mallorquí és on es localitzen les úniques poblacions de caça major de Mallorca,
la cabra salvatge mallorquina i la cabra assilvestrada. Les migratòries, tord i
cega bàsicament, són les espècies de caça menor més rellevants actualment.
És aquí on es troba un elevat nombre de refugis de fauna d'extensió
considerable.
D‘altra banda, l'entorn de Palma i la seva connexió al llarg del Raiguer amb
Inca i Alcúdia també presenten notables buits sense vedar. En realitat són
espais amb elevat potencial cinegètic amb relleus planers, clima sec, diversitat
de biòtops i varietat d‘activitats agropecuàries però que es troben intensament
transformats per la pressió urbana i les infraestructures de comunicació, i
també per la poca però intensa activitat agrícola i ramadera. Les densitats de
població són molt altes. Als municipis d'Inca, Marratxí i Palma, la densitat de
població és major a 500 habitants per km2. Les espècies cinegètiques més
importants són el tudó, la perdiu i les migratòries hivernants com el tord.
El conjunt territorial integrat per la serra de Tramuntana, les muntanyes d‘Artà,
Palma i el seu corredor amb Inca i Alcúdia es caracteritza majoritàriament per
haver-hi una densitat mitjana o baixa de vedats per municipi i una combinació
diversa de municipis amb variables valors categòrics de superfície municipal
vedada i superfícies mitjanes dels vedats. Això sí, la capital insular, Palma, i
Inca coincideixen en presentar valors baixos de superfície municipal vedada i
superfícies mitjanes de vedats atenent a la pressió urbana. Els vedats de les
societats de caçadors són relativament importants en termes territorials però
febles quant a qualitat cinegètica atenent a la fragmentació d'usos.
Basant-se en totes aquestes dades i al treball realitzat amb les capes digitals
dels límits municipals, vedats de caça, vedats de caça controlada, refugis de
fauna i nuclis, s‘ha realitzat un mapa cinegètic de Mallorca.
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Figura 174: Mapa d‘espais cinegètics de Mallorca, que inclou vedats, vedats de caça
controlada, refugis de fauna, nuclis i, per defecte, els terrenys lliures.

La figura 174 es pot representar a mode de síntesi com un model geomètric. La
serra de Tramuntana ve a ser un rectangle on conflueixen espais vedats (la
majoria particulars), terrenys lliures, zones de caça controlada i refugis de
fauna de considerables dimensions. El Raiguer es dibuixa com un triangle,
ampla a la badia de Palma i estret cap a la badia d'Alcúdia, que es composa
per la presència fragmentada de vedats (privats i particulars) de relativa qualitat
cinegètica atenent a la gran pressió urbana i d'infraestructures associades,
terrenys de règim cinegètic comú sobretot entorn a les grans ciutats i alguns
refugis de fauna de petita i mitjana dimensió. El centre és constituït per un
rombe asimètric que comprèn part de les badies del Nord, el Pla i una ampla
franja del Migjorn de Mallorca. L'integra un teixit compacte de vedats de caça,
privats i de societats de caçadors, amb pocs refugis i escassos espais lliures.
Finalment, un triangle representa el sector del Llevant amb trets molt similars a
la serra de Tramuntana, és a dir, grans espais vedats (aquí però amb major
presència dels de societats de caçadors), importants refugis de fauna i
considerables redols de terreny lliure. A grans trets, aquest conjunt de figures
geomètriques representen la distribució dels espais cinegètics i no cinegètics a
Mallorca.
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Figura 175: Model de síntesi i representatiu dels espais cinegètics i no cinegètics a Mallorca.

L'anàlisi de la distribució dels Espais Naturals Protegits (ENP) i de les Zones
d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) posa de relleu l'alt grau d'interconnexió entre
aquestes figures i els espais vedats; més del 80 % d'aquest tipus de superfície
protegida és vedat. La caça, doncs, ha esdevingut i esdevé una activitat de
notòria transcendència en la conservació de les espècies i dels ecosistemes.
Per tant, és important que a l'hora de desenvolupar normativa sectorial o de
realitzar actuacions es tengui en compte la relació simbiòtica entre caça i
conservació, sempre que conflueixin criteris de sostenibilitat.
A mode de resum, es pot establir una classificació de condicionants geogràfics
físics i humans per definir la qualitat dels espais cinegètics de Mallorca. Com a
condicionants geogràfics de caràcter físic intervenen principalment els factors
de relleu, el tipus i estat de conservació dels hàbitats i la tipologia i densitat
d'espècies caçables. Com a condicionants geogràfics humans s'han de tenir en
compte, entre d'altres, l'estructura de la propietat, les dimensions de les
parcel·les, el tipus d'aprofitament agrari, l'estructura dels nuclis urbans, la
pressió rururbana, el desenvolupament turístic i urbanístic, la realitat social de
l'entorn, i la legislació existent.
Amb tot, es constata la importància territorial i el dinamisme dels espais
cinegètics i no cinegètics a Mallorca.

280

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

11. CAÇA I SOCIETAT I: ASPECTES SOCIALS DE LA
CAÇA
11.1. Procediment
S'elabora una base de dades de titulars de llicències de caça, tenint en compte
el període d'un any natural, comprès entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de
novembre de 2013. Els camps necessaris per a l'anàlisi pretès són: municipi de
residència del titular de llicència de caça, data de naixement, tipus de llicència i
gènere. D'acord amb aquesta informació es realitzen càlculs d'ordenació i filtre
amb el full de càlcul, per obtenir el nombre total de caçadors a Mallorca, el
nombre total de caçadors d'altres indrets, la piràmide d'edats o la distribució per
sexes, entre d'altres. L'anàlisi cartogràfic i la representació temàtica de dades
s'ha realitzat amb el programa SIG ArcGIS, Arcmap 10. En tot moment s'ha
respectat la Llei de Protecció de Dades.

11.2. Caça i titulars de llicències de caça a Mallorca
Per determinar la importància de l‘activitat cinegètica resulta de gran interès
quantificar el nombre de practicants, dada bàsica i fonamental que permet
establir índexs socials i territorials que ajudaran a interpretar la caça des de
l‘òptica geogràfica.
‹‹La caça com a activitat d‟esplai és un fenomen de gran importància a molts de
països, amb una forta tradició als mediterranis, on ha interessat tant el seu
valor esportiu com l‟aportació dietètica de proteïnes que pot haver representat.
[...] L‟interès ecològic social, econòmic, en fi, geogràfic del fenomen cinegètic
és elevat i justifica més investigacions i estudis dels que fins avui s‟han
publicat. ›› (Aguilar i Mayol, 1988).
‹‹Pel que respecta al canvi dels artefactes i sistemes de caça, és indubtable el
seu perfeccionament amb el temps, encara que puguin coexistir en el temps i
en l‟espai sistemes tradicionals (filats, lloses, garbellets, etc.) amb altres molt
més sofisticats, com l‟escopeta de repetició. [...] Pel seu caràcter social, la
caça, com qualsevol altra activitat, ha sofert una remodelació concomitant amb
el canvi general de l‟illa d‟aquest segle. Per una sèrie de fets (pas d‟una
autarquia a una economia bolcada cap al turisme) és precisament pels anys 60
quan el nostre esquema de consum sofreix les més fortes transformacions
degut al fet que l‟esclat turístic augmenta el nivell econòmic de vida i de renta. ››
(Brunet, 1988).
La llicència de caça és un document personal i intransferible que expedeix
l‘administració competent en la matèria i que el caçador ha de dur durant la
pràctica de l‘activitat cinegètica. Es pot obtenir la llicència de caça a partir dels
281

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

14 anys o dels 16 per a la caça major. El període de validesa de les llicències
de caça pot ser d‘1, 2 o 3 anys.
A partir de dades de llicències de caça es determina el nombre de caçadors a
Mallorca, però cal depurar adientment aquests registres ja que un mateix
caçador pot tenir una o més llicències de caça. La pretensió consisteix en
obtenir el nombre de titulars de llicència de caça, és a dir, el nombre de
caçadors reals. De fet, fins aleshores els treballs geogràfics que plantegen
aquestes qüestions són els elaborats per Brunet (1985, 1988), Aguilar i Mayol
(1988) i Barceló (2009, 2013).
Municipi
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva

Titulars de
llicència de caça
2013
343
267
301
126
65
207
15
148
34
221
425
138
450
159
102
69
32
11
176
15
695
47
561
64
257
87
926
754
136
116
504
158
211
3534
150
408
288
51
266
82
164
82
286
255
402
216

% sobre el total de
titulars de llicència de
caça
2,21
1,72
1,94
0,81
0,42
1,34
0,10
0,95
0,22
1,43
2,74
0,89
2,90
1,03
0,66
0,45
0,21
0,07
1,14
0,10
4,48
0,30
3,62
0,41
1,66
0,56
5,97
4,86
0,88
0,75
3,25
1,02
1,36
22,79
0,97
2,63
1,86
0,33
1,72
0,53
1,06
0,53
1,84
1,64
2,59
1,39
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Població 2012
5508
19586
5367
12149
877
7629
560
7795
1015
6276
51114
2590
9964
11421
3861
1159
747
267
4915
380
18388
692
30066
1346
5674
2294
36994
40831
1330
2152
34583
2855
6963
407648
2908
16191
5486
1886
12871
2047
8993
1702
11922
6473
13384
3798

% de caçadors
sobre població
total
6,23
1,36
5,61
1,04
7,41
2,71
2,68
1,90
3,35
3,52
0,83
5,33
4,52
1,39
2,64
5,95
4,28
4,12
3,58
3,95
3,78
6,79
1,87
4,75
4,53
3,79
2,50
1,85
10,23
5,39
1,46
5,53
3,03
0,87
5,16
2,52
5,25
2,70
2,07
4,01
1,82
4,82
2,40
3,94
3,00
5,69

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca
TOTAL

102
159
153
687
154
116
129
15504

Antoni Barceló Adrover

0,66
1,03
0,99
4,43
0,99
0,75
0,83
100,00

3187
5227
3763
14150
12165
2027
2971
876147

2015

3,20
3,04
4,07
4,86
1,27
5,72
4,34
1,77

Taula 41: Relació per municipis de titulars de llicència de caça, percentatge de
titulars de llicències de caça sobre el total, població total i percentatge de titulars
de llicència de caça sobre el total de població. Font: Elaboració pròpia a partir de
les dades ofertes pel Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca i IBESTAT
(Institut d'Estadística de les Illes Balears).

En el període comprès entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de novembre de
2013, a Mallorca hi ha registrats un total de 15.504 titulars de llicència de caça
amb residència a l'illa. El municipi amb major nombre de titulars de llicències de
caça és Palma amb 3.534 llicències de caça (22,79% del total) seguit de
Llucmajor amb 926 (5,97% del total), Manacor amb 754 (4,86% del total),
Felanitx amb 695 (4,48% del total), Sóller amb 687 (4,43% del total), Inca amb
561 (3,62% del total) i Marratxí amb 504 (3,25% del total). Aquests 7 municipis
sumen prop del 50 % del total de titulars de llicències de caça. Si a més s'hi
afegeixen els municipis que tenen més de l'1,50% de titulars de llicències de
caça, que són Campos, Calvià, Pollença, Santanyí, Alaró, Algaida, Porreres,
Santa Margalida, Alcúdia, Sa Pobla, Lloseta i Santa Maria, s'obté per resultat
que aquests 12 municipis més els 7 anteriors sumen gairebé les 3/4 parts dels
caçadors de Mallorca.
D'altra banda, els municipis amb menor nombre de titulars de llicències de caça
són Escorca amb 11 (0,07 del total), Estellencs amb 15 (0,1% del total),
Banyalbufar amb 15 (0,1% del total), Deià amb 32 (0,21% del total), Búger amb
34 (0,22% del total), Fornalutx amb 47 (0,3% del total). Aquests 7 municipis
sols no assoleixen l'1% del total de titulars de llicències de caça de Mallorca. A
més, hi ha 19 municipis més que no arriben a un 1% del total de titulars de
llicències de caça. Són els municipis de Puigpunyent, Lloret, Ariany, Costitx,
Santa Eugènia, Sant Joan, Llubí, Sencelles, Consell, Valldemossa, Maria,
Andratx, Vilafranca, Mancor, Campanet, Binissalem, Petra, Sineu i Son
Servera. En conjunt, aquests 25 municipis només assoleixen entorn al 15%
dels titulars de llicències de caça.
La resta de titulars de llicències de caça és reparteix entre 9 municipis que són
Bunyola, Selva, Muro, Artà, Esporles, Sant Llorenç, Capdepera, Ses Salines i
Montuïri.
Si es comparen aquestes dades amb la població total s'observa que en bona
part els municipis amb major nombre de titulars de llicències de caça es
corresponen amb aquells que disposen d'un major nombre de població i a la
inversa. No obstant això, s'observen alguns casos que s'escapen a aquesta
regla genèrica com ara Campos que amb menys de 10.000 habitants aporta
gairebé un total de 3% del total de caçadors i Capdepera, Son Servera i
Andratx que amb poblacions d'entorn al 11.000 i 12.000 habitants sols aporten
un 1% de titulars de llicències de caça al conjunt de l'illa.
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Cal tenir en compte que, en termes generals, els municipis amb molta població
estrangera, com per exemple Andratx (el 2012, el 35,9 % de la població és
estrangera), experimenten xifres relativament baixes de titulars de llicències de
caça. El contrari ocorre amb municipis amb menor població estrangera, com
ara Campos (el 2012, el 20,66% de la població són estrangers), que tenen un
major nombre de titulars de llicències de caça. Aquestes dades també es veuen
més o menys accentuades atenent a la dedicació econòmica de la població: a
major nombre d'afiliacions a la seguretat socials del sector turístic menor és el
nombre de titulars de llicències de caça i viceversa.
Si es realitza una comparativa entre Palma i la part forana, Palma amb un
46,52 % de la població de l'illa aporta el 22,79 % dels titulars de llicències de
caça a Mallorca mentre que la part forana amb un 53,47 % de la població total
n'aporta el 77,21 % restant. Per a l‘any 1981, segons Aguilar i Mayol (1988),
Palma aporta el 38,80 % de les llicències de caça (no titulars) i la part forana el
61,20 % restant. Així, en 32 anys la part forana ha guanyat pes quan a nombre
de caçadors en contraposició a Palma que n‘ha perdut. Per tant, com major és
l‘index de població urbana, menor és el nombre de caçadors.

Figura 176: Palma, que concentra quasi la meitat de la població de l'illa, és l'únic municipi amb
més de 1000 titulars llicències de caça. Els municipis de menys de 250 titulars de llicències de
caça es localitzen al Pla, Llevant i bona part de la serra de Tramuntana. Els municipis del sud i
sud-est de l'illa (excepte Ses Salines), Calvià, Sóller, Serra, Santa Margalida, i el corredor
sinuós que enllaça Marratxí amb Inca i Pollença conformen els municipis que disposen d'entre
250 i 1000 titulars de llicències de caça. Es pot observar, en termes generals, una relació
directa entre extensió del municipi i nombre de titulars llicències de caça.

L'anàlisi de titulars de llicències de caça en relació a la població total canvia
substancialment l'escenari plantejat en els paràgrafs anteriors. Ara són els
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municipis amb menor nombre de població els que assoleixen major
protagonisme. La mitjana de caçadors sobre la població total és, pel conjunt de
Mallorca d'1,77 %. Dels 53 municipis de l'illa, 46 estan per sobre i 7 per sota
d'aquesta mitjana. Els municipis amb major nombre de titulars de llicències de
caça en relació al total de població són Mancor amb un 10,23%, Ariany amb un
7,41 %, Fornalutx amb un 6,79 %, Alaró amb un 6,23 %, Costitx amb un 5,95%,
Valldemossa amb un 5,72 %, Selva amb un 5,69 %, Algaida amb un 5,61 %,
Montuïri amb un 5,53 %, Maria amb un 5,39 %, Campanet amb un 5,33 %,
Porreres amb un 5,25 % i Petra amb un 5,16 %. La majoria d'aquests pobles
són de la Tramuntana o Pla de Mallorca.
Per contra, el municipis amb menor nombre de titulars de llicències de caça són
Calvià amb un 0,83 %, Palma amb un 0,87 %, Andratx amb un 1,04 %, Son
Servera amb un 1,27 %, Alcúdia amb un 1,36 %, Capdepera amb un 1,39 %,
Marratxí amb un 1,46 %, Sant Llorenç amb un 1,82 %, Manacor amb un 1,85%,
Inca amb un 1,87 % i Binissalem amb un 1,90%. Es tracta de les principals
ciutats de Mallorca i les seves àrees d'influència, i municipis litorals amb alta
activitat turística.
La resta de municipis, 29 concretament, disposen de xifres d'entre el 2,07 % i el
4,86% de titulars de llicències de caça en relació a la població total.
Per al 1981 (Aguilar i Mayol, 1988) els municipis mallorquins amb major
percentatge de llicències de caça en comparació amb la població total són
Mancor (15%) i Algaida (12,9%), i els que menys Escorca (1,7%) i Banyalbufar
(2,1%).
Retornant a l‘actualitat, a Palma, el percentatge de caçadors sobre la població
total és del 0,87% i a la part forana és del 2,55%. També cal dir que a l'illa de
Mallorca, del total dels 876.147 habitants, 690.323 són espanyols i 185.824 són
estrangers. Si es realitza el mateix càlcul sense tenir en compte la població
estrangera el percentatge de caçadors sobre la població resident a Mallorca de
nacionalitat espanyola és del 2,24%.
Per a l'any 2010 (Barceló, 2013), el percentatge de caçadors sobre la població
total és d'un 2,21% a Espanya i d'un 1,22% pel conjunt d'Europa. En aquest
cas la mitjana insular actual està entremig de la mitjana nacional i l'europea.
Per al 1981 segons dades d‘Aguilar i Mayol (1988) el percentatge de llicències
(no de titulars) per habitants és del 4,06%.
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Figura 177: Palma, Inca i Manacor configuren tres pols d'atracció de municipis d'influència (la
majoria amb façana litoral) en els quals es localitzen els valors més baixos de titulars de
llicències de caça en relació a la població total. D'altra banda, annexos a n'aquests pols, es
localitzen agrupacions de municipis que basculen entorn a l'interior de l'illa, a més d'alguns
altres de la Serra, que disposen dels valors més elevats. La resta de municipis, amb valors
intermedis, es reparteixen majoritàriament pel sud i la serra de Tramuntana i s'uneixen gràcies
a un eix central de connexió conformat per termes municipals de reduïda i mitjana extensió.

11.2.1 Edat i sexe dels titulars de llicències de caça

Dels 15.504 titulars amb llicència de caça en vigor a Mallorca, l'1,28 % té
menys de 21 anys, el 16,95 % té entre els 21 i 40 anys, el 39,76 % té una edat
entre els 41 i els 60 anys, el 37,75 % té una edat entre 61 i 80 anys, i un 4,41
% té més de 81 anys. Pel conjunt, hi ha 5.118 titulars de llicències de caça que
tenen 65 o més anys, la qual cosa equival a dir que un 33,01 % dels titulars de
llicències de caça de Mallorca són jubilats. Cal anotar que les persones majors
de 65 anys o pensionistes menors d'aquesta edat disposen de la llicència de
caça gratuïta.
Per al 1981, segons Aguilar i Mayol (1988), el nombre de caçadors menors
d'edat no arriba a l'1,5 %.
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Grup d'edat (anys)
<21
21 - 30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
>81
Total

Titulars
198
813
1.815
2.929
3.211
3.630
2.224
684
15.504

2015

Percentatge
1,28
5,24
11,71
18,89
20,71
23,41
14,34
4,41
100,00

Taula 42: Grups d'edats dels titulars de llicències de caça a Mallorca entre l'1 de
desembre de 2012 i 30 de novembre de 2013. Font: Elaboració pròpia a partir de
les dades ofertes pel Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
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Figura 178: Representació dels grups d'edat dels titulars de llicències de caça a Mallorca,
entre l'1 de desembre de 2012 i 30 de novembre de 2013.

En termes generals, s'observa una clara tendència a l‘envelliment dels titulars
de llicències de caça i una notable manca de relleu generacional. Els grups
d'edats fins a 50 anys assoleixen poc més d'un terç (37,12 %) del total de
titulars de llicències de caça mentre que la resta és molt superior a aquesta
xifra (62,87%). En el cas d'altres comunitats com Extremadura (Rengifo
Gallego, 2012) s'aprecia també aquest mateix fenòmen i els grups d'edat en
què es concentren el major nombre de caçadors és el comprès entre els 40 i
els 64 anys.
Actualment, l'edat mitjana del caçador mallorquí és de 56 anys, i els dos
caçadors en actiu més veterans tenen 97 anys.
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Del total dels 15.504 titulars de llicències de caça a Mallorca, 208 són dones i la
resta homes. Dit en termes percentuals, el col·lectiu de caça de Mallorca està
format per un 98,66 % d‘homes i un 1,34 % de dones.
Aguilar i Mayol (1988), per a l‘any 1981, apunten que la caça és un esplai
típicament masculí: el percentatge de dones que obtenen llur llicència és
inferior a un punt.
Sexe dels titulars de llicències de caça
1,34%

Dones
Homes
98,66%

Figura 179: Distribució per sexes dels titulars de llicències de caça a Mallorca.

11.2.2 Distribució dels titulars de llicències de caça per gèneres i
en relació a la població major a partir 15 anys.
Per afinar més encara les dades, es presenta una distribució municipal dels
titulars de llicències de caça per gènere masculí i femení. Pel que fa al
gènere femení, els municipis amb major nombre absolut de llicències de
caça femenines són Palma amb 52, Sóller amb 13, Manacor i Llucmajor amb
12, i Bunyola amb 11. D‘altra banda, 16 municipis, Búger, Capdepera, Deià,
Lloret, Llubí, Maria, Montuïri, Muro, Petra, Puigpunyent, Sant Joan, Sant
Llorenç, Santa Eugènia, Sencelles, Ses Salines i Son Servera, no disposen
de cap titular de llicència de caça femenina.
Així mateix, en aquest apartat s‘analitza el percentatge de titulars de
llicències de caça en relació a la població major a partir 15 anys. L‘edat
mínima per poder disposar de llicència de caça és de 14 anys però les dades
d‘estadística de població a les quals s‘ha pogut tenir accés comprèn els
llindars de 10 a 14 anys i de 15 a 19 anys. En aquest sentit, a la taula que es
presenta més endavant s‘han comparat, en l‘àmbit municipal, els titulars de
llicència de caça amb la població masculina i femenina a partir de 15 anys.
Tenint en compte aquesta nova taula, el 4,18% de la població masculina de
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Mallorca a partir de 15 anys és titular de llicència de caça. D‘altra banda, pel
conjunt de Mallorca el 0,06 % de la població femenina a partir de 15 anys és
titular de llicència de caça.
Comparant els titulars de llicència de caça amb la població a partir de 15
anys, s‘observa com els percentatges són superiors als de la taula 1 que ho
compara amb el total de la població. Pel que fa a la població masculina, a
Mancor i Escorca, s‘observa com més del 20% de la població a partir de 15
anys disposa de llicència de caça. Seguidament, Lloseta, Vilafranca,
Campos, Lloret, Sóller, Santa Eugènia, Porreres, Petra, Maria, Algaida,
Campanet, Valldemossa, Montuïri, Selva, Costitx, Fornalutx, Alaró i Ariany,
tenen que entre el 10,58 % i el 15,40 %, de la població masculina a partir de
15 anys són titulars de llicència de caça. La resta, són municipis amb menys
del 10% de la població masculina a partir de 15 anys que té llicència de
caça.
En referència a la població femenina, les xifres percentuals són molt baixes
en termes generals. Malgrat això, Ariany, Estellencs i Mancor tenen més d‘1
% de titulars de llicència de caça femenins sobre la població femenina a
partir de 15 anys. A continuació, als municipis d‘Artà, Sóller, Valldemossa,
Lloseta, Alaró, Fornalutx, Selva, Costitx, Bunyola, Banyalbufar i Escorca hi
ha entre un 0,19 % i un 0,93% de titulars femenins amb llicència de caça
sobre la població femenina a partir de 15 anys. La resta de municipis
disposen de xifres menors o nul·les de titulars femenins amb llicència de
caça sobre la població femenina a partir de 15 anys.
Les dades sobre titulars de llicències de caça femenines són escasses, però
el paper de la dona en la caça ha estat i és important. Per exemple, l'Arxiduc
Lluís Salvador d‘Aústria (1847-1915) a l'obra Las Baleares por la palabra y el
grabado esmenta que la caça a coll és molt popular entre els pagesos de les
zones muntanyoses sobretot a Valldemossa, on tothom disposa de dos o
tres colls, i fins i tot, hi participen sovint les dones. Rullan (1986) esmenta
que és habitual la denominació de colls amb el nom de personatges
femenins del món pagés com és el coll de sa Madona. La mateixa
denominació es repeteix, per exemple, a la finca de Pastoritx (Valldemossa)
on hi ha un coll denominat En Madona. Francisca Colom Colom "Sa
Rosseta" de Valldemossa en una entrevista per a la revista Miramar
(Cañellas, 1992) reconeix que va començar a caçar de nina amb el seu pare.
La seva sogra ja li contava que anava a caçar pel Bosc de Can Gotzo i
possava fresses al coll del costat perquè els tords anassin als seus filats. Tal
i com demostren aquests testimonis una modalitat de caça en la qual han
participat activament les dones ha estat en la caça de tords a coll. De fet, per
al període estudiat, el 33,65 % del total de dones titulars de llicència de caça
disposen de llicències per a la caça sense armes de foc.
Recentment, la Real Federación Española de Caza ha creat una àrea
d‘igualtat i un considerable nombre de dones participen directament en
activitats competitives relacionades amb la caça.
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Municipi

Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa
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% de
% de titulars
titulars
Titulars
Població Població
femenins
Titulars
Titulars
masculins
de
masculina femenina
sobre
llicència de llicència de
sobre
llicència
2012, a
2012, a
població
caça 2013 caça 2013
població
de caça
partir de partir de
femenina a
masculina femenina
masculina
2013
15 anys
15 anys
partir de 15
a partir de
anys
15 anys

343
267
301
126
65
207
15
148
34
221
425
138
450
159
102
69
32
11
176
15
695
47
561
64
257
87
926
754
136
116
504
158
211
3534
150
408
288
51
266
82
164
82

336
266
298
123
61
201
14
147
34
210
421
136
445
159
101
67
32
10
174
13
690
46
552
64
251
87
914
742
129
116
497
158
211
3482
150
406
285
51
263
82
164
82

7
1
3
3
4
6
1
1
0
11
4
2
5
0
1
2
0
1
2
2
5
1
9
0
6
0
12
12
7
0
7
0
0
52
0
2
3
0
3
0
0
0

2202
8358
2363
5237
396
3185
291
3096
442
2560
21612
1078
4134
5014
1582
508
341
145
2013
183
7853
304
12279
583
2373
940
15673
16950
541
934
14055
1229
2972
168483
1223
6836
2410
772
5361
865
3880
726

290

2297
8194
2179
5173
380
3235
222
3185
438
2615
21636
1128
4212
4803
1515
501
315
107
2077
163
7711
294
12339
575
2364
961
15301
17084
554
889
14171
1181
2940
178506
1233
6993
2254
776
5137
919
3830
704

15,26
3,18
12,61
2,35
15,40
6,31
4,81
4,75
7,69
8,20
1,95
12,62
10,76
3,17
6,38
13,19
9,38
6,90
8,64
7,10
8,79
15,13
4,50
10,98
10,58
9,26
5,83
4,38
23,84
12,42
3,54
12,86
7,10
2,07
12,26
5,94
11,83
6,61
4,91
9,48
4,23
11,29

0,30
0,01
0,14
0,06
1,05
0,19
0,45
0,03
0,00
0,42
0,02
0,18
0,12
0,00
0,07
0,40
0,00
0,93
0,10
1,23
0,06
0,34
0,07
0,00
0,25
0,00
0,08
0,07
1,26
0,00
0,05
0,00
0,00
0,03
0,00
0,03
0,13
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
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Eugènia
Santa
Margalida

286
282
4
5193
4989
5,43
0,08
255
252
3
2607
2703
9,67
0,11
402
399
3
5951
5732
6,70
0,05
Santanyí
216
210
6
1617
1605
12,99
0,37
Selva
102
102
0
1362
1315
7,49
0,00
Sencelles
159
159
0
2297
2214
6,92
0,00
Ses Salines
153
152
1
1559
1613
9,75
0,06
Sineu
687
674
13
6103
6044
11,04
0,22
Sóller
154
154
0
5188
5155
2,97
0,00
Son Servera
116
114
2
900
862
12,67
0,23
Valldemossa
129
128
1
1191
1231
10,75
0,08
Vilafranca
15504
15296
208
365950 374554
4,18
0,06
TOTAL
Taula 43: Relació municipal amb el total de titulars amb llicència de caça, titulars
masculins amb llicència de caça, titulars femenins amb llicència de caça, població
masculina el 2012, població femenina el 2012, percentatge de titulars masculins
de llicència de caça sobre població masculina a partir de 15 anys i percentatge de
titulars femenins de llicència de caça sobre població femenina a partir de 15 anys.
Santa Maria

11.2.3 Titulars de llicències d’armes a Mallorca
Per a determinar el total de caçadors sovint s‘utilizen dades de llicències de
caça, que poden estar en vigor un o més anys. No obstant això, cal tenir en
compte que hi pot haver caçadors que en el període d‘estudi, sigui per la raó
que sigui, no disposin de la llicència de caça en vigor però que sí que disposin
dels mitjans legals per a practicar la caça. Una font complementària de
rellevant interès en aquest camp és el nombre de llicències d‘armes esportives,
bé siguin emprades en caça o en el tir. Cert és que hi haurà un reduït nombre
de titulars que només empraran les armes per practicar el tir i que tampoc no
es tendran en compte les modalitats que no utilitzen armes de foc, A més,
també hi ha gent que disposa de llicència d‘armes i de caça, i no practica ni la
caça ni el tir sinó que simplement les té per a justificar la tinença d‘armes.
Malgrat aquestes excepcions, les dades que es poden obtenir per al conjunt de
l‘illa de Mallorca són molt aproximatives per conèixer el potencial total de
caçadors. Sigui com sigui, aquestes dades ofertes són ben útils per posar de
manifest la cultura social vinculada amb la tinença d‘armes esportives, la
majoria utilitzades per a la caça.

291

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Figura 180: Mapa representatiu del nombre de llicències D i E per intervencions d‘armes a les
Illes Balears. Les Intervencions d'Armes de Mallorca sumen 26.887 llicències d'Escopetes i
2.039 llicències de rifles. Per districtes la que en té més és Palma. Extret de Barceló (2014).

Per a l‘any 2008, segons dades de la Guardia Civil, es comptabilitzen a
Mallorca un total de 26.887 llicències d‘armes tipus E (escopeta) i 2.039
llicències d‘armes tipus D (rifles). En aquest cas, cada llicència d‘armes es
correspon amb una persona. En la majoria dels casos, les persones que tenen
llicències d‘armes tipus E també en tenen una de tipus D. En qualsevol cas,
com a mínim, per al 2008, 26.887 persones de Mallorca disposen de llicències
d‘armes. Pel mateix any, segons Barceló (2009) el nombre de titulars de
llicències de caça a Mallorca era de 21.261 persones, la qual cosa significa que
hi ha 5.626 persones que disposen de llicència d‘arma però que no disposen de
llicència de caça. Aquestes dades plantegen el fet que hi ha un important
nombre de persones que disposen d‘armes de caça i que pels motius que
siguin no la practiquen (manca de terrenys, manca de caça, pèrdua d‘afició,
herència d‘armes de familiars, practica del tir esportiu,...) i que en teoria molts
d‘ells són potencials caçadors.
11.2.4 Relació entre nombre de titulars de llicències de caça i
hectàrees vedades dins l’àmbit municipal
La combinació del nombre de titulars de llicència de caça amb les hectàrees
susceptibles d'aprofitament cinegètic (d'ara en endavant, ha SAC) permet
determinar el nombre teòric d'hectàrees de caça per caçador dins cada
demarcació municipal. S'entén com a ha SAC la suma d'hectàrees que
corresponen a vedats de caça més les hectàrees dels terrenys d'aprofitament
cinegètic comú (terrenys lliures). No obstant això, es tracta d‘un índex teòric
atenent a les elevades possibilitats de mobilitat dins l‘illa.
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NUCLI
Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret de vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca de Bonany
TOTAL
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Titulars llicència de caça
343
267
301
126
65
207
15
148
34
221
425
138
450
159
102
69
32
11
176
15
695
47
561
64
257
87
926
754
136
116
504
158
211
3.534
150
408
288
51
266
82
164
82
286
255
402
216
102
159
153
687
154
116
129
15.504

ha SAC
4443,18
5216,9
8851,83
7136,6
2290,82
12086,97
1331,69
2843,02
783,67
8140,87
12054,75
3409,5
14468,76
4867,05
1254,12
1536,52
1477,82
11270,69
3475,99
1335,72
16498,45
1923,14
5508,38
1729,94
1224,39
3421,31
31614,98
24790,9
1919,26
3013,13
4293,36
4044,98
4050,79
13748,62
6946,28
14205,95
8555,77
3940,57
4339,13
3789,66
7766,96
1983,87
8244,1
3631,52
11667,76
4349,19
5226,53
3708,26
4686,28
3995,3
3947,79
3669,02
2306,79
333018,83

2015

ha SAC/titulars
12,95
19,54
29,41
56,64
35,24
58,39
88,78
19,21
23,05
36,84
28,36
24,71
32,15
30,61
12,30
22,27
46,18
1024,61
19,75
89,05
23,74
40,92
9,82
27,03
4,76
39,33
34,14
32,88
14,11
25,98
8,52
25,60
19,20
3,89
46,31
34,82
29,71
77,27
16,31
46,22
47,36
24,19
28,83
14,24
29,02
20,14
51,24
23,32
30,63
5,82
25,64
31,63
17,88
21,48

Taula 44: Titulars amb llicència de caça, hectàrees susceptibles d'aprofitament
cinegètic (ha SAC) i ha SAC/caçador. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
ofertes pel Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
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Per al conjunt de Mallorca, la mitjana resultant d‘hectàrees SAC per caçador és
de 21,48 encara que hi ha grans diferències entre el municipi amb més ha
SAC per caçador, que és Escorca (1.024,61 ha SAC per caçador), i el municipi
amb menys ha SAC per practicant de l‘activitat cinegètica, que és Palma (3,89
ha SAC per caçador). Els municipis de Palma, Lloseta, Sóller, Marratxí, Inca,
Consell, Alaró, Mancor, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Muro, Binissalem,
Alcúdia, Esporles i Selva es troben per sota la mitjana i els 38 municipis
restants disposen de més ha SAC que la mitjana establerta.
Com a dada comparativa, per a l‘any 1978, segons Brunet (1988) les hectàrees
acotades per llicència de caça, en el conjunt de les Balears eren 11,26. Es
tracta d‘una xifra significativa, malgrat faci referència a llicències de caça i no a
titulars i sigui pel conjunt de les Balears. La xifra resultant per al 1978 és
gairebé la meitat de la que apareix per als 2013, la qual cosa s‘explica a
l‘actualitat per l‘increment del terreny vedat i per la disminució del nombre de
caçadors. El 1978 hi ha, pel conjunt de Balears, 1.098 vedats que sumen
271.378 ha vedades i 24.186 llicències de caça, mentre que pel 2013 hi ha just
a Mallorca 333.18,33 ha SAC i 15.504 titulars de llicències de caça. A grans
trets ha augmentat el terreny susceptible d‘aprofitament cinegètic i ha disminuït
el nombre de caçadors, la qual cosa dóna per resultat un increment d‘espai
caçable.
Si s‘estableix un òptim d‘entre 15 i 25 hectàrees per caçador, ens trobam que
31 municipis disposen de més de 25 ha vedades per titular de llicència de caça,
9 municipis tenen menys de 15 hectàrees vedades per caçador, i 13 tenen
entre 15 i 25 hectàrees vedades per caçador. Aquests càlculs, d‘una manera
teòrica, ens permeten definir municipis que «exporten» caçadors cap a altres
termes municipals, municipis clarament receptors de caçadors i d'altres
d'equilibrats tenint en compte el criteri establert. Nogensmenys, cal valorar la
tipologia de les modalitats que es practiquen i el tipus de relleu de cada
municipi, ja que aquest trets poden condicionar la qualitat de la pràctica
cinegètica. Per exemple, hi ha modalitats com la caça a coll que no necessita
d'extensions massa grans en contraposició a d'altres com la caça de la perdiu
amb ca de mostra o a la caça amb cans eivissencs. De la mateixa manera no
és el mateix 15 hectàrees de terreny a la marina de Llucmajor que la mateixa
extensió a la serra de Tramuntana.
En resum, les dades exposades a la taula anterior també accepten la
interpretació que els municipis amb menys caçadors per hectàrea seran els que
gaudiran d‘unes millors condicions per a la caça ja que hi haurà menys pressió
cinegètica i disposaran de més terreny hàbil, tot el contrari que els caçadors
que habiten en municipis amb poques hectàrees per titular, que s‘hauran de
conformar amb el terreny de què disposen o s‘hauran de desplaçar a altres
indrets.
A grans trets, els municipis amb menor nombre d'ha SAC / titular de llicència de
caça són Palma i Inca, i els seus municipis d'influència més propers. Els
municipis amb un nombre equilibrat i alta disponibilitat d'ha SAC / titular de
llicència de caça no presenten un patró regional clarament definit i es
reparteixen arreu de l'illa.
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Figura 181: Les ciutats de Palma i Inca creen un efecte polaritzador sobre els municipis del
Raiguer i encontorns, ja que configuren un corredor est-oest composat per municipis que
demanden terrenys de caça (disposen de menys de 15 ha SAC / titular de llicència de caça) o
equilibrats (disposen d'entre 15 i 25 ha SAC / titular de llicència de caça). La majoria de la resta
de municipis ubicats al Pla, Llevant, Migjorn i Serra de Tramuntana es poden considerar com a
municipis que ofereixen terrenys de caça al disposar més de 25 ha SAC / titular de llicència de
caça.

11.3. Distribució de les llicències de caça per modalitats
A Mallorca hi ha diferents tipus de llicències de caça segons la modalitat a
practicar i l‘edat del caçador. S‘expedeixen llicències de classe A, de classe B,
de classe C i les llicències amb recàrrec.
Classe A. Són les llicències per caçar amb armes de foc i qualsevol altre
procediment autoritzat.
-

Classe A1: per a caçadors a majors de 18 anys
Classe A2: per a caçadors d‘entre 14 i 18 anys
Classe A3: per a caçadors d‘estats no membres de la UE i no
residents per caçar durant dos mesos
Classe A4: pròrroga de la llicència A3 per a dos mesos
Classe A5: llicencia temporal de 5 dies per l‘arruix de perdiu i faisà

Classe B. Són les llicències per caçar amb qualsevol procediment autoritzat,
excepte amb armes de foc (caça de la perdiu amb reclam i bagues, falconeria,
cans de caça, tords a coll, arc, cabres amb cans i llaç,...).
-

Classe B1: per a caçadors majors de 18 anys
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Classe B2: per a caçadors d‘entre 14 i 18 anys
Classe B3: per a caçadors d‘estats no membres de la UE i no
residents per caçar durant dos mesos
Classe B4: pròrroga de la llicència B3 per a dos mesos

Classe C. Són llicències especials per caçar amb reclams de perdiu mascle,
amb falcons o amb fura, i necessiten anar acompanyades d‘una llicència del
tipus A (si s‘utilitzen armes de foc) o B (si no s‘utilitzen armes de foc).
-

Classe C1: falconeria. Necessita obligatòriament una llicència del
tipus A o B
Classe C2: perdiu de reclam mascle, amb escopeta o bagues.
Necessita obligatòriament una llicència del tipus A o B
Classe C3: fura. Necessita obligatòriament una llicència del tipus A o
B
Classe C5: llicència especial per a trofeus de caça homologables. És
temporal per un mes.

Recàrrec per a caça major: És un suplement de les llicències de A o B per
poder caçar peces de caça major. Es pot tramitar simultàniament o amb
posterioritat a la llicència, però per força ha de integrar-se com a part d‘una
llicència; per sí mateixa no constitueix una llicència.
Entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de novembre de 2013, i segons dades de
la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca, s'han tramitat 17.423
llicències de caça. A continuació es presenta la seva distribució:
Classe de
Nombre
Recàrrecs
llicència
A1
14.601
2043
A2
94
6
A3
54
20
A4
0
A5
0
B1
1.359
46
B2
54
4
B3
0
B4
0
C1
34
C2
1.103
C3
91
C5
33
TOTAL
17.423
2.119
Taula 45: Tipus, nombre i recàrrecs de llicències tramitades entre l'1 de desembre
de 2012 i el 30 de novembre de 2013.

En el període objecte d'estudi el 84,65 % de llicències expedides és de classe
A; el 8,11 %, de classe B i el 7,24 %, de classe C. Cal destacar la gran
predominança de les llicències tipus A sobre les altres. No obstant això, és
considerable el nombre de caçadors (8,11% del total de llicències) que
practiquen la caça sense armes de foc. Pel que fa a modalitats especials, la
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més practicada és la perdiu amb reclam amb 1.103 llicències de caça (6,33%
del total de llicències).
El desembre de 2008, i segons dades de la Direcció General de Medi Forestal i
Protecció d‘Espècies, el 81 % de llicències expedides era de classe A; el 6 %,
de classe B i el 13 %, de classe C (Barceló, 2009).
Comparant dades entre el 2008 i el 2013, les llicències de classe A han
augmentat 3,65 punts percentuals, les de classe B 2,11 punts percentuals i les
de classe C han descendit 5,76 punts percentuals. Es constata aquí un
increment en llicències amb i sense arma de foc i un descens en les modalitats
especials de falconeria, perdiu amb reclam i fura.
Per a l‘any 1981 i en el conjunt de les Illes Balears, segons dades d‘Aguilar i
Mayol (1988), la majoria de caçadors (un 86,5%) són majors d‘edat i sol·liciten
caçar amb tot tipus d‘arma (la majoria serà amb escopeta) exclusivament a les
illes –o a províncies costaneres d‘acord amb la llei espanyola-. Un nombre
important (un 3,03%) renuncien a l‘arma de foc: cal considerar que aquest
nombre correspon a caçadors de filats (tords a coll o aucells fringílids), encara
que molts practicants d‘aquestes formes de caça obtenen llicències de caça A3
(Són llicències de caràcter provincial, per a major d‘edat i tot tipus d‘art de
caça) i practiquen alternativament la caça amb arma de foc i altres modalitats.
Finalment, durant el període objecte d'estudi actual, la Direcció Insular de Caça
del Consell de Mallorca ha expedit un total de 2.119 recàrrecs per a la caça
major. Aquesta dada suposa que el 13,36 % dels caçadors que han tramitat la
llicència de caça a Mallorca practica la caça major. D‘entre aquests 2.119
recàrrecs de caça major, 2.069 van associats a llicències per a la caça amb
arma de foc i 50 a llicències per a la caça sense armes de foc (cans i llaços o
caça amb arc)

11.4. Caçadors d’altres comunitats autònomes i estrangers
amb llicència de caça de Mallorca
A més dels 15.504 titulars de llicències esmentats anteriorment amb residència
a Mallorca, cal tenir en compte 67 persones d‘altres comunitats autònomes
espanyoles que entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de novembre de 2013
varen tramitar la llicència per a la caça a Mallorca.
D‘aquestes, la majoria (un 88 %) eren de Madrid, Catalunya i la Comunitat
Valenciana. Destaca sobretot Madrid, amb una aportació del 48% de titulars de
llicències d'altres comunitats autònomes. La resta de comunitats autònomes
són Andalusia, Castella La Manxa, Múrcia, Aragó i País Basc.
D‘entre aquests 67 titulars de llicències de caça, 1 corresponen a una dona la
resta són homes.
L'edat mitjana dels titulars de llicències de caça d'altres comunitats autònomes
és de 49 anys, és a dir, 7 anys menys que l'edat mitjana dels caçadors insulars.
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Caçadors d'altres comunitats autònomes

12%
16%

48%

Madrid
Catalunya
Comunitat Valenciana

24%

Altres

Figura 182: Distribució per comunitats autònomes dels titulars espanyols de llicències de caça
a Mallorca no residents a l'illa.

Per altra banda, també cal tenir en compte la presència fixa o puntual a
Mallorca de caçadors de països estrangers. Els que hi viuen de forma fixa
solen ser aficionats a la caça que aprofiten la seva residència per practicar
l'activitat i la resta són turistes atrets per la caça menor als vedats intensius
(arruixos de perdiu, principalment) o per la caça del trofeu de la cabra salvatge
mallorquina (Balearean boc).
En total s'han detectat 287 titulars de llicència de caça de països estrangers,
dels quals 97 són titulars amb permís de residència i els 190 són turistes
visitants. Com a dada a tenir en compte, d'aquests 190 turistes, 54 procedeixen
de països no comunitaris.
Els darrers anys s'ha observat un important auge dels turistes que escullen
Mallorca com a destí per a la caça. Per una banda, hi ha 3 vedats intensius de
caça menor que ofereixen la modalitat d'arruix (Las Barracas a Calvià,
Formentor a Pollença i sa Bastida entre Llucmajor i Porreres) i 7 vedats amb
Certificat de Qualitat de Caça Major que ofereixen el Balearean boc. Els turistes
de caça menor solen ser britànics o de països del centre i Nord d'Europa i
vénen en grups. En canvi els turistes de caça major solen ser americans,
russos, àrabs o europeus que viatgen individualment o en grups molt reduïts.
De fet, dels 287 titulars estrangers amb llicència de caça a Mallorca, 71 han
tramitat el recàrrec per a la caça major.
En qualsevol cas, es tracta normalment de practicants de l'activitat cinegètica
amb alt poder adquisitiu. La mitjana d'edat dels caçadors estrangers, residents
o visitants, és de 54 anys.
Finalment, per concloure amb aquest apartat, si sumam les llicències de
caçadors d'altres comunitats autònomes més les d'estrangers, tenim que a
Mallorca, entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de novembre de 2013, un total
de 15.858 persones han tramitat algun tipus de llicència de caça
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Procedència dels titulars de llicència de caça
0,42%

1,81%

Residents
Altres CCAA
97,77%

Estrangers

Figura 183: Distribució per procedència dels titulars de llicència de caça a Mallorca.

11.5. Comparativa de dades per al quinquenni 2008-2013
L'any 2009 es va publicar el llibre La Caça a Mallorca (Barceló, 2009), el qual
disposa d'un capítol dedicat a la distribució de les llicències de caça a Mallorca.
Aquest apartat possibilita la realització de tota una sèrie de comparacions reals
entre l'any 2008 i el 2013. Les dades disponibles i localitzades no permeten fer
comparacions històriques més enllà de les que es presenten atenent que la
caça al llarg dels anys ha estat gestionada des de diferents ens competencials,
amb diverses metodologies de classificació, i no es disposen de totes les sèries
evolutives.
11.5.1 Comparativa de titulars de llicències de caça per municipis
2008 - 2013
Per a l'any 2013 es comptabilitzen a Mallorca un total de 15.504 titulars de
llicència de caça residents a l'illa, mentre que el 2008 se'n comptabilitzaven
21.261. Per aquest període s'ha produït una disminució de 5.757 titulars de
llicències de caça. És a dir, el 2013 hi ha per a Mallorca una mitjana del 27,08%
menys de titulars de llicències de caça que el 2008.
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Titulars de llicència de
caça 2008
Alaró
378
Alcúdia
530
Algaida
355
Andratx
192
Ariany
79
Artà
253
Banyalbufar
19
Binissalem
188
Búger
45
Bunyola
245
Calvià
592
Campanet
148
Campos
652
Capdepera
212
Consell
117
Costitx
80
Deià
37
Escorca
16
Esporles
220
Estellencs
20
Felanitx
973
Fornalutx
57
Inca
860
Lloret
76
Lloseta
311
Llubí
108
Llucmajor
1.222
Manacor
1.095
Mancor
144
Maria
135
Marratxí
670
Montuïri
200
Muro
301
Palma
5.164
Petra
183
Pollença
567
Porreres
394
Puigpunyent
57
Sa Pobla
490
Sant Joan
115
Sant Llorenç
213
Santa Eugènia
94
Santa Margalida
403
Santa Maria
326
Santanyí
529
Selva
231
Sencelles
136
Ses Salines
250
Sineu
202
Sóller
875
Son Servera
200
Valldemossa
137
Vilafranca
165
TOTAL
21.261
Municipi

Antoni Barceló Adrover

Titulars de llicència de
caça 2013
343
267
301
126
65
207
15
148
34
221
425
138
450
159
102
69
32
11
176
15
695
47
561
64
257
87
926
754
136
116
504
158
211
3534
150
408
288
51
266
82
164
82
286
255
402
216
102
159
153
687
154
116
129
15504

Diferència 2013 2008
-35
-263
-54
-66
-14
-46
-4
-40
-11
-24
-167
-10
-202
-53
-15
-11
-5
-5
-44
-5
-278
-10
-299
-12
-54
-21
-296
-341
-8
-19
-166
-42
-90
-1630
-33
-159
-106
-6
-224
-33
-49
-12
-117
-71
-127
-15
-34
-91
-49
-188
-46
-21
-36
-5757

2015

% de
diferència
-9,26
-49,62
-15,21
-34,38
-17,72
-18,18
-21,05
-21,28
-24,44
-9,80
-28,21
-6,76
-30,98
-25,00
-12,82
-13,75
-13,51
-31,25
-20,00
-25,00
-28,57
-17,54
-34,77
-15,79
-17,36
-19,44
-24,22
-31,14
-5,56
-14,07
-24,78
-21,00
-29,90
-31,56
-18,03
-28,04
-26,90
-10,53
-45,71
-28,70
-23,00
-12,77
-29,03
-21,78
-24,01
-6,49
-25,00
-36,40
-24,26
-21,49
-23,00
-15,33
-21,82
-27,08

Taula 46: Municipis, titulars de llicència de caça a l‘any 2008, titulars de llicència
de caça l‘any 2013, diferència de titulars entre l‘any 2008 i 2013, i percentatge de
diferència entre ambdós anys. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades ofertes
per la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
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Els 53 municipis de Mallorca, sense cap excepció, presenten una disminució de
titulars de llicències de caça entre el 2008 i el 2013.
Del total de municipis, 38 tenen un disminució inferior a la mitjana i 15 la tenen
superior. Els 10 valors de disminució mínima els experimenten els municipis de
Manacor (-5,56%), Selva (-6,49%), Campanet (-6,76%), Alaró (-9,26%),
Bunyola (-9,80%), Puigpunyent (-10,53%), Santa Eugènia (-12,77%), Consell
(-12,82%), Deià (-13,51%) i Costitx (-13,75%) mentre que els 10 màxims es
localitzen a Alcúdia (-49,62%), Sa Pobla (-45,71%), Ses Salines (-36,40%), Inca
(-34,77%), Andratx (-34,38%), Palma (-31,56%), Escorca (-31,25%), Manacor
(31,14%), Campos (-30,98%) i Muro (-29,90%).
La disminució de 5.757 llicències de caça entre el 2008 i el 2013 és una dada a
considerar, ja que suposa que de cada 4 caçadors que hi havia del 2008, el
2013 només n'hi a 3, a grans trets. Com a causa més influent, sense descartarne d'altres que s'exposaran més endavant, es pot considerar la important crisi
que travessa l'economia insular.
‹‹Los datos sitúan la construcción como el motor de la economía junto con el
turismo; el problema aparece cuando la crisis mundial empieza a afectar a la
economía en España; concretamente en las Islas en 2008 se empiezan a notar
los efectos, a pesar de que se mantiene un crecimiento positivo, con un
descenso muy significativo en 2009, entrando en recesión (datos negativos).››
(Vecina et al., 2013).
És concretament a partir del 2008 quan els efectes de la crisi afecten tots els
sectors de les Balears, però en major mesura tot el relacionat amb la
construcció i la demanda de mà d'obra. Segons dades de l'Institut Nacional
d'Estadística el 2007 la taxa d'atur de la població de les Illes Balears era del
9,15% del primer trimestre i del 9,01 el quart trimestre, en canvi el 2012 la taxa
d'atur de la població balear és del 28,01% el primer trimestre i del 24,03% el
quart trimestre (Es prenen com a referència el primer i el quart trimestre, que és
quan més es practica l'activitat cinegètica.)
Pel que a la variació de titulars de llicències de caça s'observa com la
disminució és menys acusada en petits i mitjancers municipis de la serra de
Tramuntana i del Pla de Mallorca, mentre que per contra les disminucions més
fortes es localitzen a Palma, Inca i Manacor, i a nombrosos municipis costaners
lligats al sector de la construcció i els serveis.
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Taxa d'atur de la població de les Illes Balears 2007 - 2013
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
Taxa d'atur de la població

10,00%
5,00%

0,00%

Figura 184: Evolució de la taxa d'atur en la població de les Illes Balears per al període 20072013. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE (www.INE.es)

Figura 185: La major part dels municipis de Mallorca presenten disminucions superiors al 20%
de titulars de llicències de caça entre 2008 i 2013. La majoria d'aquest municipis es troben al
sud, sud-est, sud-oest i nord de l'illa. Els municipis que experimenten disminucions de titulars
de llicències d'entre el 10 i el 20 % es situen sinuosament entorn al terç central de l'illa,
agrupant sobretot municipis del centre, i seguint l'eix Artà - Valldemossa. Finalment, els 5
municipis disposen de disminucions inferiors entre els dos anys objecte d'estudi, es localitzen
agrupats i alineats a la part central del peu de mont de la serra de Tramuntana.
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Una dada que cal tenir en compte en aquest context és que hi pot haver
persones que, per les raons que siguin, cacen sense llicència de caça. Per al
període d‘estudi actual, 1 de desembre de 2012 – 30 de novembre de 2013, es
recompten un total de 32 denúncies per no disposar de llicència de caça (cosa
que suposa el 10,77% del total de denúncies efectuades dins el període
d‘estudi).
Per acabar amb aquest apartat es presenta una evolució històrica en termes
absoluts del nombre de llicències de caça expedides a les Illes Balears entre
1933 i 2010, a partir de diferents fonts. Les dades entre 1933 i 1982 s'han
recollit de Aguilar i Mayol (1988), entre 1983 i 2003 provenen de l'Anuario de
Estadística Agraria, les de 2004, 2006 i 2007 de la publicació l'Estat del Medi
Ambient de les Illes Balears (2009) i les de 2005, 2008, 2009 i 2010 de la
Dirección General de Desarrollo Rural i Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. No es
disposa de dades per als dos primers anys de la dècada de 1970 atenent que
per a 1971 les dades estan repartides entre els Govern Civils i ICONA i les de
1972 no s'han localitzades (Aguilar i Mayol, 1988). A partir de l'any 2005, el
Govern de les Illes Balears comença a expedir llicències anuals, bianuals i
trianuals, i alhora es produeixen canvis en el tipus de programes informàtics de
gestió de dades de llicències, per la qual cosa aquestes dades s'han
d'interpretar dins un context de variació metodològica a l'hora de realitzar
recomptes. Altrament, a partir de l'any 2010, les competències en matèria de
caça són transferides als respectius Consells Insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, amb la conseqüent dispersió de centres recaptadors de
dades.
Des de l'any 1933 la tendència general del nombre de llicències de caça és
creixent, exceptuant alguns casos com l'any 1936 (inici de la Guerra Civil
espanyola), el període de postguerra durant la dècada de 1940, els anys
d'arribada de la mixomatosi del conill (1955 - 1959) o l'any de l'explosió nuclear
de Txernòbil (abril de 1986) i en el qual el Parlament va prohibir la caça d'aus
migratòries. L'any 2010 mostra una fortíssima caiguda del nombre de llicències
de caça en relació als anys anteriors, que malgrat s'hagi de considerar un
marge d'error degut a les causes estructurals apuntades, reflexa l'inici de la
tendència regressiva actual.
Un altre aspecte que s'ha de considerar és el gran bot quantitatiu del nombre
de llicències de caça entre 1970 i 1973, en què gairebé es dupliquen les dades.
Això es degut principalment a l'entrada en vigor de nova normativa cinegètica
com la Llei de Caça de 1970 i el decret associat de 1971.
Any
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Llicències
3.811
6.489
4.201
893
2.539
2.304
3.667
3.218

Any
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

Llicències
1.653
1.770
1.929
2.283
2.795
3.390
4.387
5.343
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Any
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Llicències
31.336
25.874
26.091
26.508
27.521
26.961
26.603
26.067

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

1941
1967
1993
3.722
6.501
26.741
1942
1968
1994
7.641
9.908
26.396
1943
1969
1995
5.411
11.123
26.150
1944
1970
1996
4.970
11.890
26.507
1945
1971
1997
2.316
S/D
25.225
1946
1972
1998
2.794
S/D
25.849
1947
1973
1999
2.539
20.065
25.277
1948
1974
2000
2.625
21.190
24.912
1949
1975
2001
2.173
23.894
24.745
1950
1976
2002
1.984
24.093
24.436
1951
1977
2003
2.138
23.932
23.702
1952
1978
2004
2.081
24.543
22.997
1953
1979
2005
2.253
24.302
25.757
1954
1980
2006
2.246
25.312
28.516
1955
1981
2007
2.217
27.532
27.187
1956
1982
2008
1.497
29.050
27.694
1957
1983
2009
1.313
29.081
28.172
1958
1984
2010
1.476
29.132
19.304
Taula 47: Evolució del nombre de llicències de caça a les Illes Balears entre 1933
i 2010. Font: Les dades entre 1933 i 1982 s'han recollit d'Aguilar i Mayol (1988),
entre 1983 i 2003 provenen de l'Anuario de Estadística Agraria, les de 2004, 2006 i
2007 de l'Estat del Medi Ambient de les Illes Balears (2009) i les de 2005, 2008,
2009 i 2010 de la Dirección General de Desarrollo Rural i Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente del Gobierno de España.

Llicències de caça a les Illes Balears
35000
30000
25000
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Figura 186: Evolució de les llicències de caça a les Illes Balears entre 1933 i 2010.

Actualment, la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca treballa en
millores i actualitzacions de programes informàtics que permetin obtenir dades
per múltiples filtres sobre dades relatives a llicències de caça.
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11.5.2 Comparativa del percentatge de caçadors sobre la
població total 2008- 2013
El percentatge de caçadors sobre la població total ha sofert una variació
negativa de - 0,84% entre 2008 i 2013. Pel conjunt de l'illa s'ha passat de
disposar de 2,61 caçador per cada 100 habitants el 2008 a 1,77 caçadors per
100 habitants el 2013. En aquest període la població total de l'illa de Mallorca
ha augmentat el 7,6%. Per al 2008 la població era de 814.215 habitants i per a
les dades disponibles el 2013 és de 876.147 habitants.
En aquest apartat també s'ha de tenir en compte l'increment de població en
nombrosos pobles de la part forana, aspecte que accentua que els processos
de disminució del nombre de caçadors sigui major o menor.
Municipi
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria

% caçadors sobre
població total 2008
7,53
3,04
7,84
1,76
9,89
3,72
3,21
2,78
4,24
4,23
1,24
5,78
7,44
1,95
3,60
8,27
5,15
5,52
4,74
5,24
5,58
7,89
3,04
6,43
5,66
5,08
3,68
2,88
13,41
6,44
2,15
7,64
4,47
1,35
6,57
3,42
7,80
3,35
4,04
6,16
2,63
6,31
3,80
5,93

% de caçadors sobre
població total 2013
6,23
1,36
5,61
1,04
7,41
2,71
2,68
1,90
3,35
3,52
0,83
5,33
4,52
1,39
2,64
5,95
4,28
4,12
3,58
3,95
3,78
6,79
1,87
4,75
4,53
3,79
2,50
1,85
10,23
5,39
1,46
5,53
3,03
0,87
5,16
2,52
5,25
2,70
2,07
4,01
1,82
4,82
2,40
3,94

305

Percentatge de
diferència 2008 - 2013
-1,31
-1,68
-2,23
-0,72
-2,48
-1,01
-0,54
-0,88
-0,89
-0,71
-0,40
-0,45
-2,93
-0,56
-0,96
-2,32
-0,87
-1,40
-1,16
-1,29
-1,80
-1,10
-1,17
-1,67
-1,13
-1,28
-1,18
-1,04
-3,18
-1,05
-0,70
-2,10
-1,43
-0,48
-1,41
-0,90
-2,55
-0,64
-1,97
-2,16
-0,81
-1,50
-1,40
-1,99
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Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca
Mitjana
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4,51
6,97
4,68
5,26
6,22
6,63
1,76
6,93
6,29
2,61

3,00
5,69
3,20
3,04
4,07
4,86
1,27
5,72
4,34
1,77

2015

-1,51
-1,29
-1,48
-2,22
-2,15
-1,78
-0,49
-1,21
-1,94
-0,84

Taula 48: Comparativa entre 2008 i 2013 del percentatge de caçadors sobre la
població total. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades ofertes per la Direcció
Insular de Caça del Consell de Mallorca i La Caça a Mallorca (Barceló, 2009).

Dels 53 municipis de Mallorca, 11 estan per sota la diferència mitjana de
-0,84% i els 42 restants per sobre. No es presenta un patró clar quan a major o
menor grau de diferència de municipis que varien el percentatge de caçadors
sobre la població total, encara que els municipis que presenten una major
diferència són, majoritàriament, els que el 2008 tenir valor percentuals més
elevats de caçadors sobre la població total. De la mateixa manera, els
municipis amb valors més baixos el 2008 són els que actualment presenten
menor disminució, atenent ja a la baixa representació existent del col·lectiu de
caçadors dins la població total.

Figura 187: Percentatge de diferència de titulars de llicència de caça en relació a la població
total entre 2008 i 2013. Tots els municipis de Mallorca sense excepció presenten una
disminució en el percentatge entre 2008 i 2013 de titulars de llicència de caça en relació a la
població total. Els municipis amb baixades superiors a 2 punts percentuals es situen entorn a
un prim eix vertical de municipis des de Sineu, Costitx i Ariany fins a Campos i Ses Salines, a
més de Mancor. Són tots municipis que per al 2008 disposaven de més d'un 5% de titulars de
llicència de caça en relació a la població total i que actualment més acusat la baixada de titulars
llicències de caça en relació a la població total. Els municipis amb percentatges de diferència
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inferiors a un punt percentual es localitzen, a grans trets, entorn als punts cardinals Nord, Est i
Oest. Es tracta dels municipis que menys variació acusen, bé perquè són municipis on el
percentatge de titulars de llicència de caça en relació a la població a la població el 2008 ja era
baix i ara també ho és (Palma i la seva àrea d'atracció, els municipis turístics de Son Servera,
Sant Llorenç i Capdepera), o que la relació per al 2008 ja era alta i ara també ho segueix
essent (municipis de la Serra). Finalment, la resta de municipis han experimentat baixades
d'entre 1 i 2 punts percentuals.

11.5.3 Comparativa dels grups d'edats dels titulars de llicències
de caça 2008 - 2013
En referència als grups d'edats dels titulars de llicències de caça, entre 2008 i
2013 també hi ha dades molt significatives.
Grup d'edat (anys)
<21
21 - 30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
>81
Total

Titulars 2008
393
1578
3293
4482
4740
3992
2348
435
21261

Titulars 2013
198
813
1815
2929
3211
3630
2224
684
15504

Diferència
-195
-765
-1478
-1553
-1529
-362
-124
249
-5757

% de diferència
-49,62
-48,48
-44,88
-34,65
-32,26
-9,07
-5,28
57,24
-27,08

Taula 49: Comparativa entre 2008 i 2013 dels grups d'edats dels titulars de
llicències de caça a Mallorca. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de
Barceló (2009) i de les dades ofertes per la Direcció Insular de Caça del Consell
de Mallorca (2013).

Analitzant la taula 7 s'observa que la disminució més intensa de titulars de
llicències de caça s'ha produït en els grups d'edat de menys de 40 anys.
Seguidament, els grups d'edat d'entre 41 i 60 anys també experimenten
disminucions importants, superiors al 30% respecte del 2008. No obstant això,
els grups d'edats de 61 a 70 anys i de 71 a 80, presenten disminucions però
molt allunyades de les experimentades pels grups d'edat citats anteriorment. Es
tracta de diferències, en ambdós casos, de menys del 10% respecte del 2008.
Finalment, el grup d'edat de més de 81 anys mostra un creixement
considerable dels 57,54% respecte del 2008.
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Grups d'edat dels titulars de llicències de caça
2008- 2013
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Figura 188: Comparativa entre els anys 2008 i 2013 dels diferents grups d'edat de titulars de
llicències de caça. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Barceló (2009) i de les
dades ofertes per la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca (2013).

Basant-se en les dades exposades, es pot afirmar que tots els grups d'edats
de titulars de llicències de caça, menys el de major edat (>81 anys),
experimenten diferències negatives entre 2008 i 2013. La diferència, però, és
major com més jove és el grup d'edat. Els grups d'edat de 61 a 70 anys i de 71
a 80 presenten diferències menors. Com a aspecte a destacar, cal esmentar
que el grup de més de 81 anys, augmenta un 57,24% respecte del 2008.
Atenent a aquests resultats cal tenir en compte que la crisi econòmica afecta
als grups d'edats més joves, els quals experimenten taxes d'atur importants.
Tot això condueix a les persones a realitzar esforços i ajustaments econòmics, i
en ocasions, a prescindir d'activitats ocioses com la caça. La llicència de caça
té un cost econòmic (l'A1 és la llicència més demandada i per al 2013 té un
cost de 17,67 €), excepte per a les persones que acreditin la condició de
jubilats, pensionistes o majors de 65 anys, d'acord amb el que preveu l‘article
29.11 de la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12
d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives. Aquest factor,
entre d'altres relacionats amb el poder adquisitiu o de la modalitat que es
practica, explicaria en certa manera la baixa disminució o fins i tot l'augment de
titulars de llicències de caça entre 2008 i 2013 en els grups d'edats de més de
60 anys.
D'altra banda, també cal fer una altra consideració important respecte dels
grups d'edats i és que el col·lectiu de caçadors envelleix de forma notòria per
manca de relleu generacional. El 2008 l'edat mitjana del caçador mallorquí era
de 52 anys (Barcelo, 2009) i el 2013 és de 56 anys.
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11.5.4 Comparativa sobre les hectàrees de superfície susceptible
d'aprofitament cinegètic 2008- 2013
Les hectàrees susceptibles d'aprofitament cinegètic (ha SAC) per titular de
llicència de caça han sofert una variació positiva del 28,16% entre l'any 2008 i
el 2013, és a dir, s'ha passat de 16,76 ha SAC/titular el 2008 a 21,48 ha
SAC/titular el 2013. Abans de tot, cal fer una important consideració
metodològica i és que per a l'any 2008 (Barceló, 2009) només es varen
computar les hectàrees vedades. Per fer les dades el màxim de compatibles
entre els dos anys d'estudi s'ha procedit a sumar, per municipi i per a l'any
2008, les hectàrees vedades i les hectàrees de terrenys cinegètics comú,
malgrat aquesta darrera variable incloïa també els refugis de fauna i els nuclis
urbans (cosa que no ocorre pel 2013 degut al detallat tractament de les dades
amb SIG). En aquest sentit s'ha d'acceptar l'existència, per a l'any 2008, d'un
cert error als municipis amb refugis (municipis de la serra de Tramuntana o
Artà, per exemple) o amb nuclis urbans considerables (Palma, Inca o Manacor,
per exemple).
Municipi
Alaró
Alcudia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla

Ha SAC / Titulars
2008
12,09
8,87
23,43
42,03
29,38
55,45
94,42
15,07
18,58
34,03
19,46
23,78
22,90
26,08
11,70
19,40
41,30
875,44
16,09
67,05
17,44
33,91
6,76
22,89
4,23
32,19
25,73
23,72
13,92
22,81
8,12
19,42
19,54
3,94
38,43
26,40
22,07
69,05
9,93

Ha SSAC/Titulars
2013
12,95
19,54
29,41
56,64
35,24
58,39
88,78
19,21
23,05
36,84
28,36
24,71
32,15
30,61
12,30
22,27
46,18
1024,61
19,75
89,05
23,74
40,92
9,82
27,03
4,76
39,33
34,14
32,88
14,11
25,98
8,52
25,60
19,20
3,89
46,31
34,82
29,71
77,27
16,31
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Diferència 2008 2013
0,86
10,67
5,98
14,61
5,86
2,94
-5,64
4,14
4,47
2,81
8,90
0,93
9,25
4,53
0,59
2,87
4,88
149,17
3,66
22,00
6,30
7,01
3,06
4,14
0,53
7,14
8,41
9,15
0,20
3,17
0,39
6,18
-0,34
-0,05
7,88
8,42
7,64
8,21
6,39

% de
diferència
7,12
120,33
25,54
34,77
19,96
5,30
-5,98
27,48
24,07
8,25
45,75
3,91
40,38
17,37
5,08
14,79
11,83
17,04
22,74
32,81
36,15
20,66
45,26
18,06
12,59
22,18
32,69
38,59
1,41
13,89
4,86
31,83
-1,76
-1,17
20,51
31,88
34,61
11,89
64,33
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Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa
Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca
Mitjana
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33,62
38,42
20,73

46,22
47,36
24,19

12,60
8,94
3,46

37,46
23,26
16,69

21,46
11,12
23,68
20,78
37,54
17,07
23,56
4,82
21,38
31,98
14,46
16,76

28,83
14,24
29,02
20,14
51,24
23,32
30,63
5,82
25,64
31,63
17,88
21,48

7,37
3,12
5,34
-0,65
13,70
6,25
7,07
1,00
4,26
-0,35
3,42
4,72

34,34
28,07
22,56
-3,12
36,48
36,61
30,01
20,73
19,93
-1,09
23,66
28,16

Taula 50: Comparativa entre 2008 i 2013 de les ha SAC / titular de llicència de
caça. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Barceló (2009) i de les
dades ofertes per la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca (2013).

Entre el 2013 i el 2008, per al conjunt de Mallorca, la diferència d'hectàrees de
susceptibles d'aprofitament cinegètic és de 4,72 ha / titular, la qual cosa
equival a un 28,16 % de variació positiva.
Dels 53 municipis mallorquins, 35 es troben per sota d'una diferència mitjana
entre 2008 i 2013 de 28,16 ha SAC/ titular de llicència de caça, mentre que 18
es troben per sobre.
S'observa que 5 municipis, Banyalbufar, Selva, Muro, Palma i Valldemossa,
presenten valors negatius. Com ja s'ha apuntat abans, aquest fet s'interpreta
atenent que els municipis en qüestió presenten refugis de fauna o grans nuclis
urbans que el 2008 van ser comptabilitzats com a terrenys lliures. A tota la resta
els valors són positius. Cal esmentar casos com Escorca en el qual per al 2013
hi ha un augment de 149,17 ha SAC / titular de llicència de caça, i extrems com
Alcúdia en què entre 2008 i 2013 es dupliquen les ha SAC / titular de llicència
de caça.
En general i d'acord amb les dades obtingudes, excepte les excepcions
esmentades anteriorment, es presenta una relació directa entre descens de
llicències de caça i augment d'ha SAC / titular de llicència de caça. Dit d'una
altra manera, el 2013 hi ha menys caçadors que el 2008 però, com que els
terrenys de caça són els mateixos o augmenten, aquests disposen de més
espai susceptible d'aprofitament cinegètic.
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Figura 189: Representació de la diferència d'Ha SAC per titular de llicència de caça entre 2008
i 2013. El mapa que es presenta s'ha d'interpretar amb precaució, ja que per al 2013 s'ha
introduït una major precisió en el tractament de dades. No obstant això, i des del punt de vista
estadístic, els municipis de Banyalbufar, Selva, Muro, Palma i Valldemossa presenten una
evolució negativa d'ha SAC per al 2013 en relació al 2008. Aquest fet respon a que per al 2008
els refugis de fauna i els nuclis urbans es consideraven com a terrenys lliures. Seguidament,
els municipis amb increments entre el 0 i el 25% es localitzen majoritàriament a meitat nord de
l'illa, mentre que els que tenen increments entre el 25% i el 50% es situen principalment a la
meitat sud. Només dos municipis presenten un increment percentual d'ha SAC superiors al
50%, i són Sa Pobla i Alcúdia.

11.5.5 Altres comparatives 2008- 2013
Es presenten a continuació de forma resumida, altres comparatives entre 2008
i 2013, a partir de les dades disponibles en la publicació La Caça a Mallorca
(2009)
Any 2008

Any 2013

Diferència

% de diferència

Dones caçadores

388

208

-180

-46,39

Recàrrecs de caça major

2650

2119

-531

-20,04

Recàrrec arma

2622

2069

-553

-21,09

Recàrrec sense arma

28

50

22

78,57

Caçadors altres CCAA

144

67

-77

-53,47

Caçadors no comunitaris

19

54

35

184,21

Taula 51: Comparativa entre 2008 i 2013 de dones caçadores, recàrrecs de caça
major, recàrrecs amb arma, recàrrecs sense arma, caçadors d'altres comunitats
autònomes i caçadors no comunitaris. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
de Barceló (2009) i de les dades ofertes per la Direcció Insular de Caça del
Consell de Mallorca (2013).
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Entre 2008 i 2013 el nombre de dones caçadores a Mallorca ha disminuït en
gairebé la meitat (-46,39 %), disminució molt similar també a la vinguda de
caçadors d'altres comunitats autònomes (-53,47 %). Possiblement la crisi
econòmica hagi afectat a aquests dos col·lectius.
Els recàrrecs per a la caça de cabres també experimenten un descens d'entorn
al 20%, si bé aquest resultat percentual coincideix amb els recàrrecs associats
amb arma de foc dista molt de la variació dels recàrrecs sense arma de foc que
han augmentat un 78,57%. El menor descens dels recàrrecs sobre altres valors
analitzats pot ser degut al major poder adquisitiu dels practicants de la caça
major, mentre que l'augment dels recàrrecs de caça major sense arma de foc
pot respondre al foment i auge recent de dues modalitats ancestrals emparades
per normativa favorable: la caça amb cans i llaços i la caça amb arc.
Finalment, malgrat no disposar de dades completes sobre caçadors de la
Comunitat Europea per a l'any 2008, si que s'han pogut contrastar dades amb
l'arribada de caçadors d'altres països no comunitaris. L'augment és del
184,21%, la qual cosa indueix a considerar les oportunitats que ofereix Mallorca
com a destí de turisme cinegètic fonamentat principalment en la caça de la
cabra salvatge mallorquina als vedats amb Certificat de Qualitat de Caça Major
i la pràctica de la caça menor en la modalitat d'arruix als vedats intensius. Cal
apuntar que bon part daquests espais de caça amb interès turístic es situen a
la serra de Tramuntana.

11.6. Discussió
L'anàlisi del vessant social de la caça a Mallorca resulta interessant per
determinar el nombre total de caçadors existents, la seva localitat de
residència, l'edat, la distribució per sexes, el nombre de caçadors en relació
amb el total de població, el nombre de superfície cinegètica útil per caçador, el
tipus de llicències més freqüents o la importància del turisme cinegètic.
A partir de les dades proporcionades per la Direcció Insular de Caça del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, per al període establert
entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de novembre de 2013, s'han calculat
15.504 titulars de llicències de caça a Mallorca. La major concentració de
caçadors es localitzen a la capital insular, Palma, amb un 22,79% del total. El
77,21% restant es distribueix entre els municipis de la part forana. Existeix una
alta correlació entre titulars de llicències de caça i la població i l'extensió de les
demarcacions municipals.
Les xifres més altes de titulars de llicències de caça en termes absoluts a la
part forana les trobam als municipis del sud i sud-est de l'illa (Llucmajor,
Manacor i Felanitx) i als principals nuclis del Raiguer (Inca i Marratxí) i de la
Serra (Sóller). Oposadament, es situen els municipis amb baixa població i/o de
petita extensió de la serra de Tramuntana i del Pla com Escorca, Estellencs,
Banyalbufar, Deià, Búger, Fornalutx, Puigpunyent, Lloret, Ariany i Costitx.
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Una anàlisi més detallada de les demarcacions municipals turístiques i d'altres
molt poblades com Marratxí possiblement ens conduiria a veure notòries
diferències entre els antics nuclis de població que concentren la majoria de
caçadors i els nous assentaments o espais turístics que presenten densitats
baixes d'aficionats a la caça. D'aquí se'n deriva l'arrelament rural dels
practicants de l'activitat cinegètica, que malgrat es trobin immersos dins una
societat posturística encara senten atracció per la terra i per les activitats
directament o indirectament relacionades amb el medi agrari.
Pel que fa al nombre de caçadors en relació a la població total, s'obté que per
al conjunt de l'illa hi ha 1,77 caçadors per cada 100 habitants. És a dir, hi ha 1
caçador per cada 56 habitants. Els índexos més elevats es localitzen a
municipis de la Serra i del Pla com ara Mancor, Ariany, Fornalutx, Alaró, Costitx,
Valldemossa, Selva, Algaida, Montuïri o Maria, mentre que els menys elevats
es troben a les grans ciutats o a municipis costaners molt lligats a l'activitat
turística com ara Calvià, Palma, Andratx, Son Servera, Alcúdia, Capdepera,
Marratxí, Sant Llorenç, Manacor, Inca o Binissalem. Si s'analitza el nombre de
titulars amb llicència de caça per gèneres en relació a la població masculina i
femenina susceptible de disposar de llicència, les xifres assoleixen un 4,18% i
un 0,06 %, respectivament. La distribució per municipis varia poc de la
presentada més amunt en el cas dels homes, però en canvi per al gènere
femení els municipis amb major percentatge de dones caçadores sobre la
població femenina són municipis relativament petits de la serra de Tramuntana
(Mancor, Estellencs, Escorca, Banyalbufar, Bunyola, Selva, Fornalutx i Alaró) o
del Pla de Mallorca (Ariany i Costitx) amb molt d'arrelament a la caça del tord
amb filats.
Pel que fa a les edats dels titulars de les llicències de caça es presenta una
clara tendència a l‘envelliment del col·lectiu cinegètic i una manca de relleu
generacional. Els grups d'edat de més de 50 anys superen clarament els de
menys de 50 anys. El grup d'edat de caçadors de més de 81 anys és gairebé
3,5 vegades superior al grup d'edat de menys de 21 anys. L'edat mitjana del
titulars de llicència de caça a Mallorca és de 56 anys. En el cas d'Extremadura i
pel que fa als reptes de manca de relleu generacional, Rengifo Gallego (2012)
proposa treballar per transmetre una imatge associada de la caça amb la
conservació entre els grups més joves de la societat. En aquesta tasca s'hi han
d'implicar els col·lectius de caçadors i empreses del sector, grups més
interessats que ningú en donar-li prolongació a aquest exercici tradicional. Així
mateix, la caça es practicada majoritàriament per homes. Les dones caçadores
a Mallorca sols suposen l'1,34% del total. Un tret a considerar és que un terç de
les dones amb llicència de caça practiquen l'activitat cinegètica sense arma de
foc, destacant com ja s'ha dit la modalitat tradicional de coll.
La comparació de dades de titulars de llicències de caça amb les dades de
titulars de llicències d'armes D i E que gestiona la Guàrdia Civil permet avaluar
la gent que disposa d'armes de caça però que no practica l'activitat cinegètica.
La diferència entre titulars que disposen de llicències d'armes però que no en
tenen de caça és, per al 2008, de 5.626 persones. Malgrat sigui una dada molt
general (no té en compte les modalitats de caça sense armes de foc, no té en
compte la gent que només es dedica al tir esportiu i no a la caça,...) sí que
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permet intuir que hi ha un elevat nombre de titulars de llicència de caça que no
practica l'activitat cinegètica (no disposa de mitjans econòmics per pagar el
vedat, interès en custodiar armes, pèrdua d'afició,...)
A Mallorca la mitjana d'ha SAC (hectàrees susceptibles d'aprofitament
cinegètic) és de 21,48 hectàrees per caçador, malgrat s'observen grans
diferències entre municipis. L'anàlisi d'aquestes dades permeten definir
municipis que "exporten" caçadors cap a d'altres termes municipis, municipis
receptors de caçadors i altres d'equilibrats. En termes generals, Palma, Inca i
els seus municipis d'influència més propers presenten un caràcter clarament
demandant de terrenys de caça mentre que la resta de municipis són ofertants.
Els municipis amb xifres equilibrades i altes d'ha SAC / titular de llicència de
caça es situen arreu de l'illa, excepte l'àrea de gravitació exercida per l'eix
Palma - Inca.
Durant el període objecte d'estudi, a Mallorca s'han expedit 17.423 llicències de
caça. La gran majoria d'aquestes responen a la classe A, amb arma de foc. De
fet, però les modalitats sense armes de foc (tords a coll, arc, falconeria, cabres
amb llaç i perdiu amb reclam i bagues) compten amb nombrosos seguidors i
tant l'Administració com els col·lectius afectats han promogut aquestes
modalitats durant el darrers anys (foment de la caça de cabres amb cans i llaç,
autorització de la caça de la perdiu amb bagues, autorització de la caça major
amb arc, facilitats per a la pràctica de la falconeria, ajustament dels dies de
caça durant la temporada per evitar interferències entre la caça del tord en les
modalitats d'escopeta i coll,...)
Pel que fa a caçadors no residents a l'illa, entre l'1 de desembre de 2012 al 30
de novembre de 2013, s'identifiquen 67 persones d'altres comunitats
autònomes i 287 estrangers que han practicat la caça a Mallorca. D'aquests
darrers, 97 disposen d'un permís de residència i els 190 restants són turistes
(136 comunitaris i 54 no comunitaris). Aquestes dades fan considerar la
importància de Mallorca com a destí de turisme cinegètic, modalitat
caracteritzada per l'alt poder adquisitiu dels turistes. L'oferta és fonamenta
principalment en la caça del Balearean boc a les muntanyes mallorquines i
també en els arruixos de perdiu i faisà que s'organitzen en els vedats de règim
intensiu.
Barceló (2009) presenta un capítol dedicat a les distribució de les llicències a
l'illa amb dades del 2008 i la seva estructura permet realitzar una comparativa
molt fidedigna amb els resultats obtinguts en aquest treball per al quinquenni
2008 - 2013.
Concretament i en quant a titulars de llicències de caça, entre el 2008 i el 2013,
s'ha produït un descens de 5.757 titulars de llicències de caça, el que significa
que el 2013 hi ha un 27,08% menys de titulars de llicències de caça que el
2008. Aquest descens s'accentua més als grans nuclis urbans de Palma, Inca i
Manacor, a més de municipis costaners lligats al turisme i a la construcció. Per
contra, la disminució és menys acusada als nuclis del Pla i de la Serra de
Tramuntana. La sèrie històrica continuada de llicències de caça a les Illes
Balears entre 1933 i 2010 permet observar els diferents períodes de recessió
d'actius en la pràctica cinegètica (Guerra Civil, anys de postguerra, arribada de
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la mixomatosi o accident nuclear de Txernòbil), però en cap cas fins aleshores
es detecta un escenari similar a l'actual que es correspon amb una forta crisi
econòmica combinada amb una manca de relleu generacional.
Si es té en compte el percentatge de caçadors sobre la població total es
presenta una variació negativa de - 0,84 punts percentuals entre 2008 i 2013.
Pel conjunt de l'illa s'ha passat de disposar de 2,61 caçador per cada 100
habitants el 2008 a 1,77 caçadors per 100 habitants el 2013. A més de la
disminució del col·lectiu de caçadors, la població total de l'illa ha augmentat el
7,6% cosa que accentua, en major o menor mesura, la minva del percentatge
de caçadors en relació a la població total. Els municipis amb baixades majors
es situen seguint un eix centre - sud de l'illa, mentre que els municipis amb
menors diferències es disposen entorn als punts cardinals Nord, Est i Oest.
En referència a la comparativa 2008 - 2013 dels grups d'edat dels titulars de
llicències de caça, s'observa que tots els grups, menys el de major edat (>81
anys), han disminuït. Amb tot, les diferències són més acusades com més jove
és el grup d'edat. Aquest fet indica un envelliment de la població del col·lectiu
per manca relleu generacional, encara que també s'ha de tenir en compte la
crisi econòmica. Amb tot, s'ha passat d'una edat mitjana del caçador mallorquí
de 52 anys per al 2008 a 56 anys per al 2013.
Les hectàrees de superfície susceptible d'aprofitament cinegètic (ha SAC) per
titular de llicència de caça han sofert una variació del 28,16% entre l'any 2008 i
el 2013, és a dir, s'ha passat de 16,76 ha SSAC/titular el 2008 a 21,48 ha
SSAC/titular el 2013. Cal dir que aquestes dades s'han de tractar amb cautela
atenent que s'han produït variacions metodològiques entre el 2008 i el 2013,
però és evident que si el nombre de practicants disminueix i la superfície per
caçar és la mateixa o similar, l'espai que correspon a cada caçador augmenta.
Finalment, s'han de considerar altres aspectes susceptibles d'anàlisi
comparatiu entre 2008 i 2013. En aquest sentit, s'ha de dir que el nombre de
dones caçadores a Mallorca ha disminuït en gairebé la meitat, els recàrrecs per
a la caça de cabres experimenten un descens entorn al 20% (aquest
percentatge coincideix amb els recàrrecs associats amb arma de foc però
difereix substancialment dels recàrrecs sense arma de foc que han augmentat
un 78,57%) i s'ha produït un augment del 184,21% de titulars de llicències de
caça no comunitaris.
Els resultats obtinguts demostren que socialment la caça és una activitat molt
dinàmica i, en una societat post turística com la mallorquina, està molt
associada a les tendències econòmiques del moment i de l'entorn.
L'heterogeneïtat de l'estructura social i ocupacional de la població insular
denota diferències molt significatives en el territori que sobrepassen l'abast
d'aquest estudi. És ben segur que hi ha inèrcies de fons i molt complexes que
fan que la caça a Mallorca perduri amb força en el temps i en l'espai, malgrat
els efectes de la crisi econòmica recent. Per exemple, cal apuntar com a
hipòtesis que és més que probable que la vinguda per raons laborals de gent
de comunitats molt caçadores com les dues castelles, Andalusia o Extremadura
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ha pal·liat un descens més pronunciat de caçadors mallorquins que amb el
temps han deixat la caça per noves activitats d'oci.
Amb tot, es pot afirmar, per una banda, que la vida i l'oci urbà és contraposat a
l'afició per l'activitat cinegètica, i per l'altra, que la caça encara avui i sobretot a
la part forana juga un paper molt destacat com a activitat de recreació rural.
La manca de relleu generacional, accentuada per la crisi econòmica del
moment, es presenta com el principal problema social al qual s'enfronta
l'activitat cinegètica a Mallorca. Un col·lectiu que assoleix gairebé el 2% de la
població total de Mallorca i gestiona més del 90% de la superfície insular ha de
tenir capacitat per plantejar solucions convincents per donar continuïtat a
l'activitat des del punts de vista social, ambiental i econòmic.
Socialment cal treballar per fomentar la caça en els joves i promoure també la
integració de la dona en l'entorn cinegètic. Ambientalment, és necessari aplicar
mesures que compatibilitzin aprofitament, conservació i ètica. I econòmicament,
cal valorar l'activitat econòmica que es genera entorn a la caça. Finalment, el
paper de l'administració, amb arguments tècnics i una normativa clara, és
fonamental perquè la caça perduri socialment en el temps actuals sense perdre
el caràcter tradicional i coadjuvant en la gestió dels hàbitats i en la conservació
de les espècies.
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12. CAÇA I SOCIETAT II: LES SOCIETATS DE
CAÇADORS
12.1. Procediment
L'anàlisi de la gènesi i desenvolupament del fenomen associacionista en l'àmbit
cinegètic a Espanya es realitza a partir de la recerca en publicacions
geogràfiques específiques sobre la matèria (tesis doctorals i articles,
principalment). Destaquen com a fonts de referència les aportacions de
Fernández García (1986), Mulero Mendigorri (1991, 1995), Martínez Garrido
(1991, 2009), González Pellejero (1993) y Bajo Cuadrado (2006).
La descripció dels orígens i evolució de les associacions de Mallorca s'ha fet a
partir de bibliografia bàsica sobre la temàtica. Resulten d'interès les
publicacions de Brunet (1988), Seguí (2000), Socies i Societat de Caçadors de
Montuïri (2004), (Barceló, 2002, 2009, 2013, 2014), Barceló i Seguí, (2003a,
2003b, 2003c, 2004, 2006), Castelló (2006), Mas (2006), Mateu (2009),
Ordinas i Binimelis (2007) i Murray (2012).
La caracterització dels trets socials, territorials i ambientals de
l'associacionisme cinegètic en el marc territorial de l'illa de Mallorca s'ha
realitzat a partir d'una enquesta dissenyada a propòsit (Annex 4 ) i contestades
per la majoria d'associacions El llistat d'associacions i entitats cinegètiques s'ha
obtingut de Barceló (2009) i ha estat revisat i actualitzat el 2013 per la Direcció
Insular de Caça del Consell de Mallorca i per la Federació Balear de Caca.

12.2. Les societats de caçadors a Espanya
Les organitzacions locals de caça o societats de caçadors tenen un important
protagonisme dins el context cinegètic espanyol. Aquestes entitats aglutinen a
la majoria dels caçadors presents en els municipis (sobretot de la part forana),
executen accions d'ordenació i gestió cinegètica i canalitzen demandes cap a
l'administració, altres organitzacions cinegètiques o propietaris de terres. Així
mateix, davant la privatització de terrenys de caça, les societats de caçadors
són el baluard defensiu dels drets del caçador modest, que sens dubte és el
més abundant a Espanya (Mulero Mendigorri, 1991).

12.3. El naixement i evolució de les societats de caçadors a
Espanya
El segle XIX suposa importants canvis en la vida social espanyola, un dels quals
és l‘emergència del moviment associatiu. Segons González Pellejero (1993)
les associacions amb finalitats recreatives (casinos de cazadores) són
freqüents, congregades entorn a una o diverses activitats a partir de les quals
els aficionats intercanvien impressions o comentaris.
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Una de les primeres associacions de caçadors de les quals l'autora citada té
constància, el Gremi de Caçadors de Calatayud, es forneix a l‘edat mitjana. El
rei Jaume I el Conqueridor els concedeix una cacera, dins la qual els obliga a
guardar un període de veda. Més endavant, s‘amplien els territoris vedats i,
després, Jaume II d‘Aragó en confirma els privilegis.
Avançant en el temps, a mitjan segle XIX es crea la Sociedad de Caza de
Madrid. És una societat de caçadors aristocràtics o club social d'elit, cosa que
la diferencia amb claredat de les que es generalitzen en els darrers vint anys
del segle XIX.
A partir de la Llei de Caça de 1879 es comencen a implantar les societats de
caçadors. Sorgeixen de forma coetània al moviment associatiu general i tenen
els seus orígens entorn a la primera república. Algunes d‘aquestes societats es
desenvolupen a partir de les societats de tir al colom que ja existeixen, encara
que les noves societats emergeixen amb el clar objectiu d‘aconseguir l‘aplicació
efectiva de la llei, tant per a vigilar els que practiquen la caça furtivament com
per a controlar la venda de caça en els mercats.
Les societats de finals del segle XIX estan integrades per burgesos ciutadans,
apassionats de la caça per afició, però sense terrenys de caça suficients per a
poder-la practicar. La manca d‘espais de caça és el principal punt comú dins el
col·lectiu de caçadors.
El desenvolupament de la premsa especialitzada en el segle XIX és fonamental
per a consolidar les societats de caçadors, ja que és un mitjà per a crear
corrents d‘opinió amb tendència a generar canvis legals i a contribuir al
desenvolupament moral i intel·lectual del país. La Ilustración Venatoria
(Madrid), El Cazador (Madrid), Boletín de los Aficionados la Caza a la Caza
(Barcelona), La Caza (Valencia) El Semanal: Revista de Caza y Pesca
(Pamplona), Revista Venatoria (Huesca) o Boletín de Pesca y Caza (Figueres)
són algunes de les publicacions més rellevants de l‘època (Gonzélez Pellejero,
1993).
El 1889, a iniciativa de Juan Maria Conde i de Gregorio Martínez, neix la
Asociación General de Cazadores de España amb l‘objectiu de defensar i de
fomentar les espècies cinegètiques atenent als perjudicis greus creats per la
caça amb finalitat comercial. El compliment efectiu de la Llei de caça és una de
les pretensions més desitjades. (González Pellejero, 1993).
No és fins al 1898 quan la Asociación General de Cazadores comença el seu
camí amb el comte de Zenete com a president. Posteriorment i rere la dimissió
de la junta directiva el mes de març de 1899, s'elegeix president a Joaquín
Sobrino. La Caza Ilustrada, revista cinegètica dirigida per Juan María de
Conde, és l‘òrgan oficial d‘expressió de l‘entitat. L‘associació passa greus
conflictes, com l‘enfrontament per la propietat de la caça entre caçadors i
agricultors, per la qual cosa intenta acostar posicions basant-se en la necessitat
de comptar amb el suport del col·lectiu agrari per a desenvolupar l‘activitat.
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Figura 190: Il·lustració prou explicativa del que devien ser els conflictes entre el dret de
propietat i el de caça del final del segle XIX a l‘Estat espanyol. Font: La Caza Ilustrada.

Poc a poc, l‘associació tracta d‘aconseguir competències legals àmplies, ja no
només en vigilància, sinó també en resolució de judicis, fet que posa de
manifest el mal funcionament del sistema legal i de vigilància. Malgrat les
nombroses dificultats, tant internes com externes, l‘associació sovint a
instàncies de Conde aconsegueix millores per als caçadors, com les rebaixes
en el preu de les llicències o les rebaixes en les tarifes per a transportar cans
dins el ferrocarril. Pel que fa a aquest darrer assumpte, els caçadors es queixen
dels greuges comparatius que pateixen front a altres passatgers, ja que han de
treure mig bitllet de tercera per al ca i, a més, no el poden dur a devora, mentre
que els altres viatgers poden transportar fins a 30 kg d‘equipatge.
Després d‘uns 20 anys des de l‘aprovació i sense el desplegament de cap
reglament, la Llei de Caça de 1879 queda desfasada front als nous problemes
emergents, per la qual cosa s‘anuncia una nova llei de caça per al
començament del segle XX. En aquest nou escenari un dels temes que més
preocupen els caçadors és la creació de vedats que, per una banda, fomenten
la caça i, per l‘altra, limiten l‘accés als terrenys. Mentrestant, s‘acusa la junta
directiva de la Asociación General de Cazadores d‘actuar en contra dels
interessos dels caçadors, sobretot per temes relacionats amb l‘aprovació de la
nova llei. La col·laboració de l'associació amb la revista La Caza Ilustrada és
gairebé nul·la.
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Figura 191: A cavall entre el segle XIX i XX, la legislació cinegètica és un tema àmpliament
tractat des del col·lectiu de caçadors, associacions i mitjans de comunicació especialitzats.
Font: La Caza Ilustrada.

El 1901 l‘associació presenta uns nous estatuts que, entre d‘altres qüestions,
plantegen obtenir una llei de vedats equitativa i associar tots els caçadors en
una federació nacional.
En la Llei de Caça de 1902 i en el Reglament de 1903 que la desplega es
reforcen les societats de caçadors. Concretament, a l‘article 57 del Reglament
es fa referència als requeriments necessaris de les societats de caçadors que
tenen com a comesa protegir la caça i perseguir els infractors. En el Reglament
es preveu que els guardes jurats siguin nomenats per les societats de
caçadors, i que exerceixin les funcions en tots els termes municipals de la
província on resideix la societat.
Durant aquest període, la Asociación General de Cazadores canvia de directius
i batalla amb fronts diversos, encara que un dels més importants és la lluita
contra el comerç de la caça. Mentrestant neix una nova publicació, la Revista
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Caza y Pesca (1911 - 1918), la qual posteriorment es substituïda per la Revista
Cinegética Ilustrada.
El 1913 s'organitza el I Congreso Nacional de Cazadores i en les conclusions
aprovades i enviades al Govern s'afirma que la caça és res nullius, que la caça
és una riquesa pública que l'estat té el deure de regular administrativament i es
fan correccions a la Llei de Caça de 1902. El congrés també posa de manifest
l'existència de problemes i conflictes a les diferents regions espanyoles, per la
qual cosa es planteja la possibilitat de crear un federació de societats de
caçadors.
Els primers indicis d‘un projecte seriós de Federació de Caça i Pesca
d‘Espanya són de l‘any 1908, encara que és el 1913 quan apareixen
documents escrits sobre la creació d‘una federació. Paral·lelament neixen arreu
de la geografia espanyola societats de caçadors amb els objectius de perseguir
els infractors, fer pressió normativa i lluitar contra el caciquisme.
Els conflictes no afluixen i durant la dècada de 1920 una de les principals lluites
en el món de la caça s'estableix entre els caçadors urbans pretendents d'una
caça esportiva contra els caçadors rurals d'ofici. És una lluita pels drets de
caça i per la forma d'aprofitament del recurs, tot emmarcat en un model social
canviant.
El 1930 s'acorda la creació d'una federació de societats de caçadors, un vell
somni de la Asociación General de Cazadores, que compta inicialment amb
uns 11.000 afiliats. Els treballs es centraven novament en fomentar la guarderia
i en realitzar repoblacions. Una de les pretensions era que la federació tingués
representació al Comité Permanente del Consejo Superior de Pesca y Caza,
depenent de la Dirección de Montes.
És a partir de 1940 quan s‘estableix fermament la Federació Espanyola de
Caça, que des del començament de segle s‘ha intentat constituir i s‘intenta
donar-li continuïtat, però les enveges, els interessos personals i el
mercantilisme ho impedeixen. El primer president fou el coronell de la Guàrdia
Civil Joaquín España Cantos. A partir d‘aquest moment, les societats de
caçadors disposen d‘una entitat de representació nacional, que considera la
caça des del vessant esportiu en els seus estatus.
En el període de postguerra, atenent a les consideracions del Règim, la
federació tracta d'aconseguir un estricte control de les persones que practiquen
l'afició cinegètica i s'estableix una estructura regional, entre d'altres qüestions
organitzatives.
Posteriorment, en la Llei de caça de 1970 i en el Reglament de 1971 s‘atorga
un paper molt important a les societats de caçadors, sobretot pel que fa a la
participació en la gestió de terrenys de caça controlada, a la representació en
els consells provincials de caça i en els consells locals de caça, i a la vigilància
de l‘activitat cinegètica. L‘article 43 del Reglament de 1971 fa referència
explícita a les societats de caçadors col·laboradores que preveu la Llei 1/1970,
de 4 d'abril, de Caça :
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«Artículo 43. Sociedades Colaboradoras
1. El Servicio otorgará el título de Sociedades Colaboradoras del mismo en
favor de aquellas Entidades que cumplan o se comprometan a cumplir los
siguientes fines:
a) Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, relativas a la caza.
b) Elevar al Servicio sugerencias encaminadas al perfeccionamiento de la
legislación cinegética.
c) Actuar, de manera eficaz, en la conservación, fomento y racional
aprovechamiento de la riqueza cinegética nacional.
2. Las Sociedades de cazadores que traten de obtener el título de Sociedades
Colaboradoras, habrán de solicitarlo de la Jefatura Nacional del Servicio a
través de la Jefatura Provincial que por razón administrativa corresponda y
deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Estar legalmente constituidas.
b) Acreditar que la Sociedad posee un marcado carácter social y un número de
socios que sea superior a ochenta.
c) Invertir, como mínimo, el 75 por 100 de todos los ingresos de la Sociedad en
actividades o trabajos que redunden de forma directa en la mejor protección,
conservación y fomento de la riqueza cinegética.»
A partir del desenvolupament de les primeres lleis de caça autonòmiques a
finals dels anys vuitanta arran del traspàs de les competències en matèria de
caça a les comunitats autònomes, són aquestes qui en els respectius
documents normatius atorguen una especial importància a les societats de
caçadors.
Les societats i els clubs de caçadors juguen un paper molt important en l'àmbit
social de la caça i existeixen més de 6.000 entitats d'aquesta tipologia (Barceló,
2013). Atenent a la notòria implantació social i territorial de les societats de
caçadors en l'àmbit espanyol, la quantia esmentada resulta d'especial
consideració en un estat que disposa de 8.117 municipis.

12.3.1 Característiques de les societats de caçadors
La Llei de caça de 1970 estableix nous paràmetres d'accés a la pràctica
cinegètica. Es tipifiquen els diferents tipus de vedats i simultàniament es
privatitzen cinegèticament un gran nombre de terrenys que fins aleshores eren
d'accés lliure a qualsevol caçador.
Si bé fins a l'aparició d'aquesta llei les societats de caçadors eren relativament
escasses encara que amb un sòlida organització, i s'havien creat sota
consignes d'ordenació cinegètica i convivència social, no estaven absentes
d'un cert contingut autodefensiu front a la creixent invasió de caçadors foranis
(Mulero Mendigorri, 1991). L'emergència en aquest context de les societats de
caçadors locals compta amb els elements propis de les associacions venatòries
(protecció i foment de la caça, aprofitament racional dels recursos,...) però
també es tracta d'una estratègia defensiva per evitar l'arribada massiva de
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caçadors d'altres àrees i per assegurar la pràctica cinegètica als caçadors
locals (Fernández García, 1986; Martínez Garrido, 2009).
És a partir d'aquí quan les societats de caçadors es converteixen en una de les
escasses opcions per al caçador modest, alhora que en els entorns rurals
actuen com a bastions de defensa contra la "invasió" de caçadors forasters
sobretot urbans. Per això, s'adopten criteris selectius i restrictius per admetre
socis que es tradueixen en condicionants relatius a qüestions de propietat de
terres, localitats de residència o parentesc amb el lloc on s'estableix la societat
(Fernández García, 1986; Mulero Mendigorri, 1991).
Per tal de disposar d'una defensa més sòlida, bona part de les societats de
caçadors s'acullen a l'emparament de la Federació Espanyola de Caça,
creixent el nombre d'afiliats en tot el territori espanyol (Mulero Mendigorri,
1991). Amb el temps també han aparegut altres entitats cinegètiques d'àmbit
nacional que també vetllen per la caça des del punt de vista social i recreatiu
com ara la Unión Nacional de Asociaciones de Caza.
Les societats de caçadors presenten una notable implantació arreu de tot el
territori nacional. No obstant això, la distribució espacial de l'associacionisme
cinegètic permet establir relacions entre la ubicació de les àrees de major
desenvolupament de l'associacionisme de la caça i els indrets on el moviment
associatiu general i obrer (centres tèxtils, miners, siderúrgics, construcció i
reparació de ferrocarrils o vaixells) va conèixer una major floriment (González
Pellejero, 1993). En aquest sentit, el Nord d'Espanya ha estat capdavanter,
cosa que també es reflexa en la titularitat dels vedats de caça. Mentre que a les
regions de l'Espanya septentrional dominaven els vedats privats de caça de
titularitat d'entitats locals, juntes de caça i societats de caçadors, més al sud,
encara que hi hagués una gran diversitat, el domini corresponia a la titularitat
de les persones físiques. En principi les causes es deuen a l'estructura de la
propietat de la terra de les regions del Nord, atenent a l'existència d'una gran
propietat de titularitat pública, i al fet que, deliberadament, en algunes regions
com Navarra o el País Basc es va optar per adequar la Llei de Caça de 1970 a
una gestió de la caça amb una orientació més social en la que es donava
preferència als caçadors locals i a les societats de caçadors abans que al
mercat i a la comercialització de la caça (Martínez Garrido, 2009). De fet, una
part considerable de referències geogràfiques que tracten el moviment
associatiu de l'àmbit cinegètic provenen d'estudis
d'autores i autores
d'universitats del Nord peninsular (Fernández García, 1985, 1986; González
Pellejero, 1993; Bajo Cuadrado, 2006).
Amb tot, a d'altres indrets com a Extremadura la rellevància de les societats de
caçadors és també molt notòria. Els clubs esportius locals, a més de complir
amb la important funció social al garantir l'accés a la caça dels caçadors més
modests, gestionen la major part dels territoris de caça de la regió, més d'1,6
milions d'hectàrees (temporada de caça 2009-2010), el que representa quasi el
40% de la superfície vedada (Rengifo Gallego, 2012). Aquests terrenys
afronten, entre d'altres avantatges, d'una menor pressió impositiva. Així mateix,
la Direcció General competent en assumptes cinegètics ha convocat ajudes per
als clubs esportius locals.
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Amb el temps les societats de caçadors evolucionen i lluny de ser uniformes,
presenten una important varietat tant en objectius com en modalitats.
Fernández García (1986) apunta, en el cas d'Astúries, les següents:
 societats federades que tenen com a objecte la defensa de l'espai
rural de la invasió urbana.
 societats federades, ubicades en zones urbanes, que articulen
d'alguna forma la demanda dels ciutadans.
 societats no federades, però reconegudes com a tals.
 altres fórmules assimilables a les del punt anterior, com són els
casos, en què els ostentadors dels drets cinegètics són
"propietaris de veïnats dels poble", associacions de veïnats, etc.
Aquests exemples demostren l'expansió que ha assolit el concepte de
l'associacionisme cinegètic i les múltiples formes derivades de la interpretació
legislativa, sempre conduents a legitimar un espai on poder practicar la caça.
Un altre aspecte que Mulero Mendigorri (1991) adverteix en el cas de les
províncies de Córdoba i Jaen, però que és perfectament extensiu a d'altres
indrets de la geografia espanyola, és el "creixement en crisi" de les societats de
caçadors. La pugna pel control territorial dels terrenys de caça té sovint
motivacions econòmiques, per la qual cosa aquestes organitzacions locals de
caça han d'assumir importants despeses per competir amb caçadors forasters
per disposar de terrenys cinegètics en igualtats de condicions. Al no poder
afrontar aquest repte econòmic l'espai gestionat per les societats de caçadors
disminueix qualitativament i quantitativament, alhora que augmenta el nombre
d'associats. La situació s'agreuja degut a la reduïda existència d'alternatives
viables que permetin la caça al practicant modest (terrenys lliures, vedats
socials o vedats de caça controlada).
En ocasions, com en el cas de Castella-la Manxa, quan són societats foranes
les que es fan amb els drets cinegètics d'un vedat municipal és freqüent que els
veïns puguin caçar les peces de pèl o que cacin amb les mateixes condicions
que els socis (Martínez Garrido, 1991). Sens dubte, estratègies com aquestes
contribueixen a minvar situacions conflictives.
Finalment, també cal apuntar que les societats de caçadors han d'afrontar
problemàtiques diverses com el doble enfrontament entre propietaris i no
propietaris, caçadors i agricultors i dissensions en el sí de les pròpies societats
de caçadors (Mulero Mendigorri, 1991). Aquests factors posen de manifest
l'existència dels punts més dèbils de les societats de caçadors. L'experiència
d'haver vist com algunes societats importants han desaparegut, i davant
l'encariment i de cada dia major escassesa dels terrenys de caça, ha derivat en
l'existència de societats de caçadors molt actives, funcionals, amb
reconeixement legal dins de la normativa sectorial i amb representació davant
l'administració.

324

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

12.4. Les societats de caçadors a Mallorca
La importància cinegètica de Mallorca es tradueix també en un ric teixit social,
arrelat als entorns rurals i vertebrat entorn a les societats de caçadors. Són la
prova evident que la caça ha perdut el seu caràcter històric d'activitat
restringida a les classes altes i en l'actualitat s'estén a totes les esferes socials.
El valor social d'aquestes organitzacions locals fonamentades per promoure i
defensar la caça ha estat definit com un dels més nodrits de la comunitat de les
Illes Balears, i sens dubte, lidera al fora vila (Seguí, 2000).
Des de la perspectiva històrica i geogràfica, l'associacionisme cinegètic ha
suposat la el punt de partida de diferents treballs de recerca que s'han vist
publicats en forma de llibres monotemàtics (Socies i Societat de Caçadors de
Montuïri, 2004; Barceló i Seguí, 2006), capítols de llibres (Barceló, 2009, 2013,
2014), (Castelló,2007) i (Mas, 2007), articles temàtics (Brunet, 1988), (Barceló,
2002), (Barceló i Seguí, 2003a, 2003b, 2003c, 2004), Mateu (2009) o
referències destacades dins capítols (Ordinas i Binimelis, 2007, Murray, 2012),
entre d'altres.
Malgrat tot, la majoria de les referències esmentades són d'àmbit local. Esdevé
necessari aportar una visió de conjunt per a tota l'illa per tal de poder avaluar
l'abast històric, social, territorial i ambiental de les societats de caçadors
insulars.
12.4.1 Els orígens i emergència de les primers societats de
caçadors a Mallorca
Bover i Rosselló (2003) citen el que en el s. XIII podria ser un precedent antic
d‘associacionisme a Mallorca. El 1264 Pere Marquès lloga tota la caça de la
seva devesa, comprada a Joan Verí en el terme de Felanitx a Bartomeu de
Safareig, a Bernat Malaquí, a Arnau Bou, a Bartomeu de Codina i a Arnau
Robert. Es tracta, sens dubte, d'una agrupació de caçadors que s'ajunta per
optar a terrenys cinegètics.
Avançant a temps més recents, Barceló (2009) ofereix dades de l'any 1876
sobre l'aprovació a Palma de les bases per a l‘«Asociación General de
Cazadores de Mallorca y disposiciones particulares para los de Palma y su
término».
El 1899 es té constància documental de l‘existència de l‘Asociación de
Cazadores La Veda, amb domicili a Palma, «Mercado, 14». L‘objecte d‘aquesta
associació, entre altres punts, era:
1r. El foment de la caça
2n. La defensa dels interessos dels caçadors
3r. L‘estímul per tots els mitjans legals dels guardes i les persones
constituïdes en autoritat per aconseguir el compliment més exacte de la Llei de
caça
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4t. Tenir delegacions als pobles per complir millor les finalitats de la
societat.
Segons dades de González Pellejero (1993) el 1930, a l'assemblea de
caçadors celebrada a Madrid per decidir la creació d'una federació nacional, hi
van assistir membres de la societat de caçadors de Palma de Mallorca en
representació de les Illes Balears. Més endavant, a la dècada de 1940, es van
establir les federacions regionals. La zona de les Balears va ser designada com
la XII Federació Regional de Caça amb seu a Palma de Mallorca. En aquest
període es creen algunes societats a Mallorca, algunes de les quals encara
existeixen (Felanitx, Palma, Pollença, Alcúdia o la Veda de Sant Llorenç) i
d'altres que han desaparegut (Sóller).
La Llei de 1970 suposa la creació de centenars de vedats privats a partir de
finques mitjanceres i grosses, cosa que limita en gran mesura l‘accés lliure dels
caçadors a molts de terrenys de caça. Així, a poc a poc, queden només com a
terrenys lliures les finques de petita extensió que per si mateixes no s‘han
pogut constituir com a vedats privats. Aquesta situació fa que nombrosos
caçadors es traslladin des de Palma o des d‘altres indrets urbans a caçar a
municipis forans amb el consegüent enuig de propietaris i de caçadors del
poble. Amb aquestes circumstàncies comencen a emergir les societats de
caçadors emparades en la Llei de 1970, les quals, a més d‘aspirar a crear
vedats propis a partir de l‘annexió de múltiples parcel·les que conformen els
terrenys lliures, tenen com a objectiu possibilitar la caça al caçador més
modest, assegurar la caça al caçador local i defensar-se de «la invasió» del
caçador forà (Barceló, 2009).
En el cas de la creació de la Societat de Caçadors de s'Horta (TM de Felanitx),
i, com moltes altres, la iniciativa respon a evitar la vinguda de caçadors externs.
‹‹Des de finals de la dècada dels anys seixanta i durant els anys setanta,
coincidint amb la vinguda massiva de gent d‟altres comunitats i degut al
progressiu augment del nombre de caçadors dins terres sortarrines, el
malestar dels propietaris locals anà en augment. La gent de s‟Horta no coneixia
la majoria dels caçadors, les guardes d‟ovelles s‟arremolinaven per mor dels
cans que encalçaven per tot arreu, adesiara faltaven coloms als colomers, es
feia una tronadissa cada diumenge i, en definitiva, la qualitat de la caça
disminuïa. En conseqüència la sensació de la gent del poble era que la caça
s‟aprofitava principalment per caçadors externs, els quals no tenien gens
d‟esment a la propietat. Amb aquest panorama, en Toni Bassol, en Joan Vetla,
en Tomeu de ca na Pau, n‟Andreu Talaieta, en Tomeu Dalaró, en Jaume
Bassol, en Miquel Devertit i molts altres caçadors, pagesos i propietaris varen
començar a plantejar la idea que tot aquest desgavell s‟havia d‟aturar.››
(Barceló, 2007, pàg. 84).
A d'altres indrets de Mallorca, la creació de societat de caçadors no sols respon
a salvaguardar fruits, ramats i béns diversos sinó també a garantir la integritat
física dels propietaris tal i com es pot documentar a partir de testimonis orals o
tal i com es pot extreure de la següent cita de Brunet (1988, pàg. 25):
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‹‹La caza furtiva preocupa a los habitantes de la zonas rurales. Un grupo de
cazadores agredieron a un propietario de un predio.››
(Diario de Mallorca, octubre 1978).
Situacions com aquestes són el detonant per començar a constituir les
societats de caçadors i els corresponents vedats aprofitant un procediment, tal
volta vorejant els límits de la legalitat. La societat de caçadors en qüestió
presenta a l‘ajuntament una sol·licitud mitjançant la qual es veden tots els
terrenys lliures del terme municipal, inclosos els que tenen autorització dels
propietaris, els quals cedeixen els drets de caça a les societats de caçadors, i
els terrenys de propietaris «desconeguts» o simplement desinteressats en la
gestió cinegètica dels terrenys o dels cultius, a causa de les petites dimensions
de les finques. El projecte se sotmet a exposició pública i el secretari municipal
en dóna fe amb les al·legacions, si n‘hi ha. Les societats de caçadors sol·liciten
la declaració de vedat a l‘Institut de Conservació de la Naturalesa (ICONA), i hi
adjunten tota aquesta documentació. A partir d‘aquí, el vedat es concedeix
quasi de forma immediata. D‘aquesta manera i amb una espècie de silenci
positiu, tenint en compte, a més, que la caça no té propietari, es declara vedat
de la societat de caçadors en qüestió els terrenys de tot o de part del terme
municipal que amb anterioritat no han estat declarats vedats privats (Castelló,
2007).

Figura 192: Anunci al Boletín Oficial de Baleares del mes de novembre de l'any 1980 que
anuncia que la Societat de Caçadors de Sineu procedirà a sol·licitar l'ampliació del vedats
social fent-ho extensiu als lliures el Terme Municipal. Per la qual cosa, els propietaris que no
estiguin conformes en formar part de l'esmentat vedat ho han de manifestar explícitament a
l'Ajuntament. Font: Boletín Oficinal de Baleares.
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‹‹La feina d‟anar de casa en casa [per aconseguir les signatures] era molt
important, perquè si es deia a la gent que un determinat dia passàs a firmar
quasi mai s‟hi presentava, i per tant s‟havia d‟insistir. Així doncs, de casa en
casa i un poquet cada vespre, es van reunir multitud de signatures per crear el
vedat. Ara bé, també s‟ha de dir que malgrat els propietaris estaven contents
perquè així podrien caçar tranquils dins les seves tanques, també estaven molt
gelosos del que era seu i conseqüentment els sabia molt de greu que els altres
socis també poguessin caçar dins les seves finques. Aquí l‟habilitat
negociadora dels impulsors de la societat era fonamental. Una de les frases
freqüents era “Bé, tu podràs anar per tot, però els altres també podran venir a
caçar dins les teves propietats. Tots tendrem els mateixos drets i deures i ens
hem de mirar d‟entendre. Ara, si no ens posam d‟acord tots, no farem res!”.››
(Barceló, 2007, pàg, 86).
D'aquesta manera les societats de caçadors i els afiliats corresponents creixen
d‘una forma exponencial, malgrat que el règim d‘accés estigués regulat per
determinades condicions, com la tinença de propietats dins el vedat o lligams
familiars o domicili de residència al poble en el qual es trobava el vedat. Les
societats prest varen manifestar algunes deficiències de la nova llei, ja que
consideraven que hi havia un desfasament entre la gran representativitat social
i territorial de les societats i l‘escassa presència en la Llei i reivindicaren majors
facilitats administratives i econòmiques, i també la presència en els òrgans
decisius en matèria de caça (Barceló, 2009).
A les primeres directives els costava molt aconseguir socis i que aquests
adquirissin com a seva la finalitat social de l‘associació. Es pagaven quotes
simbòliques i la regulació era molt primitiva. Amb el pas dels anys no només els
caçadors, els socis i els habitants dels diferents pobles amb societats de
caçadors veren la seva necessitat, eficàcia i utilitat en la gestió del territori i la
gestió cinegètica. Per la seguretat de les seves propietats en terrenys rústics,
de collites i bestiar, moltes societats optaren per contractar guardes per
defensar els seus interessos, i els de tots els propietaris i pagesos del terme.
Amb l‘ajuda dels Ajuntaments, de la Federació Balear de Caça, del Consell de
Mallorca i del Govern Balear es varen estructurar, i actualment ningú no concep
un terme que no estigui gestionat per una o més societats de caçadors (Mas
Mir, 2007).
Amb el pas dels anys, la majoria de les societats de caçadors s‘ha adherit a la
Federació Balear de Caça o a altres entitats sorgides més recentment, amb els
objectius de tenir més representativitat i de comptar amb una defensa més
sòlida dels interessos dels caçadors (Barceló, 2009).
Actualment, la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial modificada per la Llei
6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives,
i posteriorment per la Llei 3/2013, de 17 de juliol fa especial esment a les
societats de caçadors i, entre d‘altres aspectes, disposa trets específics que
faciliten la creació de vedats de societats locals i s‘hi preveu la dotació d‘ajudes
per a aquestes entitats.
‹‹Article 55/ De les entitats col·laboradores, Federació Balear de Caça i
societats de caçadors
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4. Les societats de caçadors poden ser privades o locals. Les privades no
tenen cap limitació específica i es regeixen per la normativa aplicable, amb
caràcter general, en matèria associativa; i les locals han de tenir àmbit
geogràfic relatiu a un municipi o a un nucli de població, caràcter no lucratiu i
cumplir els requisits que s‟estableixin reglamentàriament quant a l‟organització i
el funcionament.
5. Les societats locals de caçadors que compleixin les condicions a l‟efecte
establertes reglamentàriament per la conselleria competent en matèria de caça,
tindran reconeguda la seva funció social i es beneficiaran de les ajudes que
siguin establertes amb aquesta finalitat. ››
Actualment a Mallorca existeixen un total de 86 associacions relacionades amb
l'activitat cinegètica. D'aquestes, 59 són d'àmbit local i pertanyen a un municipi
concret mentre que les altres 27 agrupen diferents associacions o estan
constituïdes amb finalitats concretes (promoció d'una modalitat de caça, raça
de ca o gremi professional, bàsicament) i abasten tot el conjunt insular.
Dels 53 municipis mallorquins, 50 disposen almenys d‘una societat de
caçadors. Alhora hi ha demarcacions municipals representades per més d‘una,
com són Felanitx, Fornalutx, Sóller, Manacor, Andratx o Sencelles. La
presència de més d‘una societat de caçadors per municipi respon, sovint, a
l‘existència de diferents assentaments de població dins el territori municipal o a
la diferenciació de modalitats de caça. Els únics municipis que no disposen de
cap societat de caçadors es troben localitzats a la serra de Tramuntana i són
Deià, Escorca i Estellencs. Aquests tres municipis, juntament amb Banyalbufar,
són els que per a l‘any 2013 disposen de menys llicències de caça. Per tant, hi
ha una important relació entre nombre de caçadors i existència de societat de
caçadors.
Municipi
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca

Societat / associació
Societat de Caçadors d'Arts Tradicionals d‘Alaró
Societat de Caçadors d' Alcúdia
Societat de Caçadors d'Algaida
Societat de Caçadors de sa Coma Calenta
Societat de Caçadors la Paz
Societat de Caçadors Atotxa d'Ariany
Societat de Caçadors Bellpuig d'Artà
Societat de Caçadors de Banyalbufar
Societat de Caçadors de Binissalem
Societat de Caçadors de Búger
Associació de Caçadors de Bunyola
Societat de Caçadors de Calvià
Societat de Caçadors es Verger de Campanet
Societat de Caçadors de Campos
Societat de Caçadors de Capdepera
Societat de Caçadors es Vinyet
Societat de Caçadors Arts Tradicionals
No hi ha cap societat de caçadors.
No hi ha cap societat de caçadors.
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Esporles
Estellencs

Felanitx

Fornalutx
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Sa Pobla
Pollença
Porreres
Puigppunyent
Ses Salines
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Sencelles
Sineu
Sóller
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Societat de Caçadors d'Esporles
No hi ha cap societat de caçadors.
Societat de Caçadors de Felanitx
Societat de Caçadors de s'Horta
Societat de Caçadors de Son Nadal
Club Son Mesquida
Associació de Caçadors Camp de sa Vinya
Societat de Caçadors de Fornalutx
Societat de Caçadors sa Bassa
Societat de Caçadors d'Inca
Societat de Caçadors sa Conillera
Societat de Caçadors de Lloseta
Societat de Caçadors Castro Lupino
Societat de Caçadors de Llucmajor
Societat de Caçadors de Manacor
Associació Cultural i Esportiva es Tudó de Son Macià
Societat de Caçadors de Mancor de la Vall
Societat de Caçadors sa Guàtlera de Maria
Societat de Caçadors i Pescadors de Pòrtol
Societat de Caçadors de Montuïri
Societat de Caçadors la Becada
Societat de Caçadors de Palma
Societat de Caçadors de Petra - Bonany
Societat de Caçadors la Veda
Societat de Caçadors de Pollença
Societat de Caçadors La Porrerense
Societat de Caçadors Puigpunyent-Galilea
Societat de Caçadors de ses Salines i Colònia de Sant Jordi
Societat de Caçadors de Sant Joan
Societat de Caçadors la Veda (Sant Llorenç i Son Carrió)
Societat de Caçadors Puig d'en Marron
Societat de Caçadors Hero
Societat de Caçadors de Santa Maria
Societat de Caçadors de Santanyí
Societat de Caçadors de Muntanya
Societat de Caçadors el Velar
Societat de Caçadors de Biniali (SOCABI)
Societat de Caçadors de Sineu
Societat de Caçadors Serra de Tramuntana de Sóller
Societat de Caçadors Arts Tradicionals de Sóller
Associació de Propietaris i Caçadors dels Monts Reials de
Sóller
i Fornalutx
Societat
de Caçadors
la Veda

Son Servera
Valldemossa
Societat de Caçadors Arts Tradicionals de Valldemossa
Vilafranca
Societat de Caçadors de Vilafranca
Taula 52: Relació de societats de caçadors de Mallorca d'àmbit local.
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Figura 193: Implantació municipal de societats de caçadors d'àmbit local.

D‘altra banda, hi ha també 27 associacions o clubs creats per a la defensa i la
promoció de la caça en general, de determinades races de cans, espècies de
caça o modalitats.
La Federació Balear de Caça, l'Associació Balear d'Entitats de Caça i
l'Associació de Societats de Caçadors de Mallorca són agrupacions
d'associacions i tenen com a objectiu fomentar l'associacionisme cinegètic i
defensar diferents interessos vinculats a l'activitat cinegètica. La Fundació
Balear per la Fauna i l'Art Cinegètic i Es Claper tenen com a objectius fomentar
la cultura cinegètica.
Les races de cans autòctones, el ca mè, el ca rater i el ca eivissenc, disposen
de l‘Associació de Caçadors i Criadors de Ca Mè Mallorquí, el Club del Ca
Rater Mallorquí, l‘Associació de Caça Tradicional amb Ca Mè i Ca Rater
Mallorquí i de la Societat de Caçadors de Conills amb Cans de Caça
Eivissencs, respectivament.
De la mateixa manera, les modalitats de caça tradicionals, com la falconeria, la
caça de la perdiu amb reclam, la caça amb arc o la caça amb cans llebrers,
també disposen d‘associacions. La caça del tord amb filats a coll no té una
associació global en l‘àmbit insular, però sí que disposa d‘associacions a
diferents municipis com Valldemossa, Sóller, Alaró o Costitx. La caça de conills
amb fura és l‘única modalitat tradicional que no disposa de cap associació.
En la mateixa línia, hi ha associacions de caràcter cinòfil de races no
autòctones, com l‘Associació Balear de Caçadors amb Ca de Mostra. Amb tot,
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també hi ha delegacions del Club Español de l‘Epagneul Breton i Pointer Club
Español. La delegació balear del Club de Cazadores de Becadas con Perro és
una associació que té, entre d'altres, l'objectiu d'estudiar la cega i participar en
la defensa del medi natural i la biodiversitat.
La caça major a Mallorca també disposa d‘un conjunt d‘associacions, tant pel
que fa la preservació de l‘espècie com pel que fa a modalitats. Atenent a l'auge
d'aquesta pràctica, en els darrers anys ha augmentat el nombre d'associacions
relacionades amb la caça i la conservació de la cabra salvatge mallorquina.
Són les següents: Associació de Ramaders de Cabra Mallorquina, Societat de
Caçadors de cabrits amb Cans i Llaç, Associació de Vedats de Caça Major de
Mallorca, Associació de Caça Major i Conservació de la Cabra Mallorquina i
Safari Club International, Balearean Chapter.
Així mateix hi ha associacions que agrupen gremis professionals com la
Asociación de Cazadores Amigos Taxistas i d'altres lligades al foment del tir
esportiu de caça com l'Associació Balear de Caça i Tir o el Club Balear de
Recorridos de Caza.
La majoria d‘aquestes societats, clubs i fundacions són de creació relativament
recent, encara que n‘hi ha algunes, com l‘Associació de Falconeria de les Illes
Balears, la Societat de Caçadors de Conills amb Cans de Caça Eivissencs, la
Societat de Caçadors de Perdiu amb Reclam, que fa dècades que romanen
actives.
La principal tasca de les entitats esmentades consisteix a fomentar i divulgar
una modalitat, raça o espècie, sovint de caràcter minoritari però amb una gran
vàlua cultural o genètica dins el panorama cinegètic insular. Així doncs,
l‘organització d‘activitats formatives, la preparació de campionats i proves
pràctiques, l‘impuls d‘estudis tècnics o l‘elaboració de material divulgatiu són,
entre d‘altres, les principals comeses d‘aquestes particulars associacions.
Objecte de promoció

Defensa i promoció de la caça

Ca mè
Ca rater
Ca mè i ca rater
Ca de caça eivissenc
Cans de mostra
Cans llebrers
Falconeria
Perdiu amb reclam

Caça major

Federació / societat / associació / club
Federació Balear de Caça
Associació Balear d'Entitats de Caça
Associació de Societats de Caçadors de Mallorca
Fundació Balear per a la Fauna i l'Art Cinegètic
Es Claper
Associació de caçadors i criadors ca mè mallorquí
Club del Ca Rater Mallorquí
Associació de caça tradicional amb ca mè i ca rater mallorquí
Societat de Caçadors de Conills amb Cans de Caça Eivissencs
Associació Balear de Caçadors amb Ca de Mostra
Associació de Caçadors de Cans Llebrers
Associació de Falconeria de les Illes Balears
Societat de Cetreria de Mallorca
Societat de Caçadors de Perdiu amb Reclam
Fundació sa Perdiu Roja
Associació de Ramaders de Cabra Mallorquina
Societat de Caçadors de cabrits amb Cans i Llaç
Associació de Vedats de Caça Major de Mallorca
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Associació de Caça Major i Conservació de la Cabra
Mallorquina
SCI Balearean
Chapter
Tir amb arc
Caça i tir
Cièntifica

Arquers de Mallorca
Associació Balear de Caça i Tir
Club de Cazadores de Becadas con Perro
Club Español de l‘Epagneul Breton
Cinofília
Pointer Club Español
Gremi professional
Asociación de cazadores amigos taxistas
Recorregut de Caça
Club Balear de Recorridos de Caza
Taula 53: Relació de federacions, entitats, associacions i clubs de caçadors de
Mallorca que abasten el conjunt insular.

12.4.2 Caracterització de les societats de caçadors de Mallorca
Les societats de caçadors de Mallorca d'àmbit local s'han caracteritzat a partir
d'una enquesta dirigida als presidents / directius d'aquestes organitzacions
durant l'any 2013. S'han obtingut dades de 57 de les 59 associacions d'àmbit
local, és a dir, el que suposa un 96,61 % del total.
L'enquesta consisteix en un total de 14 preguntes (la majoria tancades;
s'adjunta a l'Annex 4) orientades a aconseguir la següent informació:















Any de fundació de la societat
Principals modalitats de caça practicades dins la societat.
Nombre de socis de la societat durant l'any 2013
Presència de dones sòcies
Nombre de sòcies
Principal espècie de caça dins la societat
Tendència evolutiva del nombre de socis / sòcies durant els darrers anys
Existència de danys agrícoles causats per espècies cinegètiques
Quota anual de soci
Pagament per lloguer de terres / vedats per part de la societat
Proporció (en %) de nombre de socis / sòcies majors de 65 anys
Proporció (en %) de nombre de socis / sòcies menors de 25 anys
Principals problemes dins la societat de caçadors
Actuacions de gestió que du a terme la societat

12.4.2.1

Any de fundació

La gran majoria de les societats de caçadors mallorquines (43,86 % del total)
es van fundar durant la dècada de 1970 a 1980 i, en menor mesura, entre 1981
i 1990 (22,81 % del total) i abans de 1970 (19,3 % del total). Durant la dècada
de 1991 a 2000 el nombre de societats de caçadors fundades és molt baix
(3,50 % del total), malgrat que posteriorment, a partir de l'any 2000, hi ha un
repunt i es tornen a crear diverses societats d'àmbit local (10,53 % del total).
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El major nombre de societats de caçadors es creen coetàniament a la Llei de
Caça de 1970 sobre la base de l'impuls generat per aquesta normativa i com a
resposta a la massiva privatització de terrenys de caça. Anteriorment també hi
havia certa activitat associativa, cosa que queda demostrada amb la presència
d'11 societats històriques prèvies als anys setanta del segle XX. La dècada dels
noranta marca una tendència molt fluixa quan a creació de societats de
caçadors però que reviscola minsament a partir de l'any 2000 paral·lelament a
l'impuls administratiu atorgat a la caça amb la creació de l'Oficina de la Caça
del Consell de Mallorca (2000) i la Direcció General de Caça del Govern de les
Illes Balears (2003).
Període de fundació de les societats de caçadors
Intèrval temporal
Nombre de societats
%
Abans de 1970
11
19,3
Entre 1970 - 1980
25
43,86
Entre 1981 - 1990
13
22,81
Entre 1991 - 2000
2
3,50
A partir de 2000
6
10,53
Total
57
100
Taula 54: Períodes de fundació de les societats de caçadors mallorquines
d'àmbit local.
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Figura 194: Períodes de fundació de les societats de caçadors malloquines
d'àmbit local.

A grans trets, la majoria de les societats de caçadors de Mallorca té més de
mig quart de segle d‘existència ininterrompuda, la qual cosa posa de manifest
la validesa i la important funció social i territorial d‘aquest model
associacionista.
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Principals modalitats de caça practicades dins la societat de
caçadors

Les cinc principals modalitats de caça practicades dins les societats de
caçadors són la caça del tord a l'espera, la caça de la perdiu amb ca de mostra,
la caça de la perdiu amb reclam, la caça de la cega amb ca de mostra i la caça
a la mala.
Principals modalitats de caça
Modalitat
Nombre de societats
%
Tord a l'espera
33
57,89
Perdiu amb ca de mostra
32
56,14
Perdiu amb reclam
32
56,14
Cega amb ca de mostra
31
54,39
A la mala
31
54,39
Taula 55: Les cinc principals modalitats de caça dins les societats de caçadors
d'àmbit local.

Percentatge de societats

Principals modalitats de caça dins els vedats de
societats de caçadors
59
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58
57
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54,39

%

54
53
52
Cega amb ca Perdiu amb A la mala
de mostra ca de mostra

Tord a
l'espera

Perdiu amb
reclam

Figura 195: Les cinc principals modalitats de caça dins les societats de caçadors d'àmbit local

Les cinc principals modalitats de caça practicades dins les societats de
caçadors es caracteritzen per ser modalitats amb definició d'àmbit generalista,
excepte la caça de la perdiu amb reclam que és una modalitat tradicional no
endèmica. De les cinc modalitats, tres són dinàmiques (caça de cega amb ca
de mostra, caça de la perdiu amb ca de mostra i caça a la mala) i dues
estàtiques (tord a l'espera i perdiu amb reclam). La perdiu, la cega i el tord són
les principals espècies de caça de les modalitats esmentades, les quals es
practiquen durant els mesos de tardor i hivern.
12.4.2.3

Nombre de socis / sòcies

El nombre total de socis / sòcies de les societats de caçadors d'àmbit local
enquestades és de 7.622, per a l'any 2013.
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Atenent a les dades proporcionades per la Direcció Insular de Caça del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, per al període establert
entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de novembre de 2013, existeixen 15.504
titulars de llicències de caça a Mallorca, la qual cosa significa que un 49,16 %
dels caçadors mallorquins pertanyen a alguna societat de caçadors d'àmbit
local. No obstant això, la xifra possiblement sigui alguns punts percentuals
menors perquè un mateix caçador pot pertànyer a dues o més societats de
caçadors per raons de residència, parentesc o propietat, entre d'altres.
12.4.2.4

Presència de dones dins les societats de caçadors

El 54,39 % de les societats de caçadors d'àmbit local enquestades no tenen
cap dona sòcia, mentre que el 45,61 % en té una o més.
Societats amb dones sòcies
Presència de dones
Nombre
%
Sí
26
45,61
No
31
54,39
Total
57
100
Taula 56: Presència de dones sòcies dins les societats de caçadors d'àmbit local.

Societats amb dones sòcies
Sí

No

45,61%
54,39%

Figura 196: Presència de dones sòcies dins les societats de caçadors d'àmbit
local.

El nombre total de dones sòcies de societats de caçadors és de 57, la qual
cosa suposa que només el 0,75 % de les persones associades a societats de
caçadors són del gènere femení. El 99,25 % són homes. Aquestes dades, pel
que fa al gènere femení, posen de rellevància que la presència de dones dins
les societats de caçadors és molt baixa. El percentatge total de dones titulars
de llicència de caça a Mallorca és de l'1,34 % mentre que dins les societats de
caçadors aquests percentatge es redueix a gairebé la meitat.
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Nombre de dones sòcies

El 99,25 % de les persones que formen part de les societats de caçadors són
homes i el 0,75 % són dones.
Distribució de persones associades per gènere
Gènere
Nombre
%
Masculí
7.565
99,25
Femení
57
0,75
Total
7.622
100,00
Taula 57: Distribució per gèneres de les persones que composen les societats de
caçadors d'àmbit local.

Distribució de persones associades per gènere
Masculí

Femení

0,75%

99,25%

Figura 197: Distribució per gèneres de les persones que composen les societats de caçadors
d'àmbit local.

En termes generals, la presència femenina dins les societats de caçadors
d'àmbit local és baixa. La majoria de les societats amb presència femenina
només tenen una associada. D'altra banda, la societat amb més dones sòcies
és la Societat de Caçadors Arts Tradicionals de Valldemossa amb 9, cosa que
concorda amb altres dades socials analitzades que demostren que un
important nombre de dones titulars de llicència de caça practiquen la modalitat
de coll.
12.4.2.6

Tendència del nombre de persones associades durant els
darrers anys

La majoria de les societats enquestades (91,23 % del total) presenten una
tendència estable o a la baixa del nombre de persones associades durant els
darrers anys. Només un reduït nombre (8,77 % del total) presenten un augment
en el nombre de persones associades.
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Tendència associativa
Tendència Nombre
%
Creixement
5
8,77
Disminució
28
49,12
Manteniment
24
42,11
Total
57
100,00
Taula 58: Tendència associativa durant els darrers anys dins les societats de
caçadors d'àmbit local.

Tendència associativa
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Figura 198: Tendència associativa durant els darrers anys dins les societats de caçadors
d''ambit local.

Les dades analitzades presenten una clara tendència a l'estancament o a la
regressió del nombre de socis / sòcies de les societats de caçadors d'àmbit
local. La crisi econòmica i l'envelliment del col·lectiu sembla que poden ser les
principals causes d'aquesta tendència, però també s'ha de considerar la
reducció de territori apte per a la caça com a factor limitant del nombre de
practicants.
12.4.2.7

Principal espècie de caça dins les societats de caçadors

Les principals espècies de caça dins els vedats de les societats de caçadors,
amb clara diferència sobre les demés, són la perdiu (espècie principal en un
61,40 % de les societats enquestades) i el tord (52,63 %).
Principal espècie de caça dins la societat
Espècie
Nombre
%
Anàtides
2
3,51
Cabra
4
7,02
Cega
13
22,81
Conill
18
31,58
Guàtlera,tórtora,
tudó
16
28,07
Llebre
11
19,30
Perdiu
35
61,40
Tord
30
52,63
Altres
1
1,75
Taula 59: Principals espècies de caça dins les societats de caçadors d'àmbit local.
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Principals espècies de caça dins les societats de
caçadors
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Figura 199: Principals espècies de caça dins les societats de caçadors d'àmbit local.

La perdiu i el tord són espècies que es cacen durant la tardor i hivern, i duen
associades un notori nombre de modalitats de caça.
12.4.2.8

Danys agrícoles provocats per espècies de caça

En el 50,88 % de societats de caçadors enquestades les espècies de caça han
produït danys a l'agricultura, mentre que en un 49,12 % no s'han detectat
perjudicis per mor de la fauna cinegètica.
Danys agrícoles
Danys Nombre
%
Sí
29
50,88
No
28
49,12
Total
57
100,00
Taula 60: Danys agrícoles provocats per les espècies de caça dins les societats
de caçadors d'àmbit local

Existència de danys agrícoles dins la
societat per espècies cinegètiques
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50,88%

Figura 200: Danys agrícoles provocats per les espècies de caça dins les societats de caçadors
d'àmbit local.
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Les principals espècies cinegètiques que provoquen danys agrícoles, segons
les societats de caçadors enquestades, són la cabra, el conill i el tudó. En
menor mesura la perdiu també pot provocar danys al cultius hortalissa durant
l'estiu.
L'existència de danys agrícoles fa que les societats hagin de donar solució a
aquesta problemàtica, bé controlant les poblacions, bé contractant
assegurances o recompensant als propietaris pels danys produïts.
12.4.2.9

Quota anual

El 75,45 % de les societats de caçadors tenen aprovada una quota de menys
de fins a 100 €, un 17,54 % la tenen d'entre 101 i 200 €, un 5,26 % la tenen
d'entre 201 i 300 € i només un 1,75 % de les societats tenen una quota anual
major de 300 €.
Quota anual
Quota (€) Nombre
%
> 50
15
26,32
51 - 75
13
22,81
76 - 100
15
26,32
101 - 125
6
10,53
126 - 150
2
3,51
151 - 175
1
1,75
176 - 200
1
1,75
201 - 225
0
0,00
226 - 250
1
1,75
251 - 275
0
0,00
276 - 300
2
3,51
> 300
1
1,75
Taula 61: Quota anual de les societats de caçadors d'àmbit local.
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Figura 201: Quota de les societats de caçadors d'àmbit local.
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Aquestes quanties econòmiques són les de caràcter general, ja que la majoria
d'associacions atorguen bonificacions del 50% de la quota als majors de 65
anys o als menors de 18 anys, i en alguns casos també als propietaris de
finques o a persones col·laboradores. En ocasions, també hi ha societats que
estableixen quotes més elevades per algunes tipologies de socis especials.
La quota mitjana d'una societat de caçadors, atenent a les dades exposades,
és de 88,73 €, quantia molt més baixa que les accions de caça en vedats
particulars. Si s'extrapola aquesta quantia al total de socis / sòcies de societats
de caçadors resulta que el muntant econòmic teòric derivat de quotes és de
676.300,06 €. En tot cas, es tracta d'una xifra orientativa atenent que s'haurien
de valorar també les bonificacions i recàrrecs que hi pugui haver segons grups
d'edats, tinença de terres,etc.
12.4.2.10 Pagament per lloguer de vedats o terres
La gran majoria de societats de caçadors (73,68 %) no afronten despeses per
al lloguer de finques o vedats de caça. La resta, sí que paguen (22,81%) o no
saben / no contesten a la qüestió plantejada (3,51%).
Pagament per lloguer de terrenys
Pagament Nombre
%
Sí
13
22,81
No
42
73,68
NS/NC
2
3,51
Total
57
100
Taula 62: Pagament per lloguer de terrenys de caça per part de les societats de
caçadors d'àmbit local.
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Figura 202: Pagament per lloguer de terrenys de caça per part de les societats de caçadors
d'àmbit local
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Els vedats de les societats de caçadors d'àmbit local solen estar composades
per centenars o milers de parcel·les de múltiples propietaris, el quals cedeixen
els terrenys desinteressadament per a la pràctica cinegètica a la gent del
municipi. Per això, és habitual que les societats de caçadors no paguin per al
gaudi d'aquestes terres.
No obstant això, la minva de la superfície apte per a la pràctica cinegètica ha
conduït a què hi hagi societats que hagin de llogar terrenys per donar cabuda a
totes les persones associades o per la disminució de la qualitat dels terrenys
que gestionen. Així mateix, també hi ha societats de caçadors com la de Palma
que no disposa de terrenys dins els seu municipi i ha de llogar vedats. D'altres,
com la societat de caçadors d'Alcúdia han d'afrontar despeses (cànons) per a
l'aprofitament cinegètic de terrenys municipals.
12.4.2.11 Proporció de socis / sòcies majors de 65 anys
La major part de les societats de caçadors d'àmbit local de Mallorca tenen una
proporció d'entre el 15 % i el 60 % de persones associades majors de 65 anys.
Concretament, el 31,58 % de societats tenen entre el 15 % i el 30 %, de socis /
sòcies majors de 65 anys, el 22,81 % de societats tenen entre el 31 % i el 45 %
de persones associades majors de 65 anys, el 24,56 % de societats tenen
entre el 46 % i el 60 % dels afiliats / afiliades majors de 65 anys, i el 14,04 %
de societats tenen una proporció de socis / sòcies majors de 65 anys inferior al
15 %. Finalment, les societats amb proporcions de socis / sòcies superiors al
61 % suposen entorn al 7 % del total.
Proporció de socis / sòcies majors de 65 anys
Proporció
Nombre
%
< 15 %
8
14,04
15 - 30 %
18
31,58
31 - 45 %
13
22,81
46 - 60 %
14
24,56
61 - 75 %
3
5,26
>75 %
1
1,75
Total
57
100,00
Taula 63: Proporció de socis / sòcies majors de 65 anys dins les societats de
caçadors d'àmbit local.
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Percentatge de societats

Proporció de socis / sòcies majors de 65
anys
31,58

35
30

22,81

25
20
15

24,56

14,04

10

5,26

5

1,75

0
< 15 %

15 - 30 % 31 - 45 % 46 - 60 % 61 - 75 %

>75 %

Figura 203: Proporció de socis / sòcies majors de 65 anys dins les societats de caçadors
d'àmbit local.

Aquestes dades posen de relleu el considerable nombre de practicants majors
de 65 anys dins les societats de caçadors d'àmbit local, fet que condueix a un
progressiu envelliment del col·lectiu.
12.4.2.12 Proporció de socis / sòcies menors de 25 anys
La majoria de les societats de caçadors d'àmbit local de Mallorca (73,68 %)
tenen una proporció de socis / sòcies menors de 25 anys inferiors al 15 % i el
17,54 % de les societats tenen una proporció de socis menors als 25 anys
d'entre el 15 i el 30 %. El quasi 9 % restant de societats de caçadors, tenen una
proporció entre el 31 % i el 60 % de membres menors de 25 anys. No hi ha cap
societat que tengui més del 61 % de socis menors de 25 anys.
Proporció de socis / sòcies menors de 25 anys
Proporció
Nombre
%
< 15 %
42
73,68
15 - 30 %
10
17,54
31 - 45 %
3
5,26
46 - 60 %
2
3,51
61 - 75 %
0
0,00
>75 %
0
0,00
Total
57
100,00
Taula 64: Proporció de socis / sòcies menors de 25 anys dins les societats de
caçadors d'àmbit local.
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Proporció de socis / sòcies menors de 25 anys
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Figura 204: Proporció de socis / sòcies menors de 25 anys dins les societats de caçadors
d'àmbit local.

El percentatge de gent afiliada a les societats de caçadors menors de 25 anys
és considerablement baix, cosa que afegida a les dades exposades en el
subapartat anterior posen en evidència la manca de relleu generacional dins el
col·lectiu.
12.4.2.13 Principals problemes dins les societats de caçadors
El principal problema dins les societats en funció de les enquestes realitzades
és l'excés de depredadors (principal problema en el 52,63 % de les societats)
seguit de la rururbanització i els conflictes amb els propietaris (50,88 %). A
certa distància apareixen també com a principals problemes la manca de
vigilància (24,56 %), la falta de relleu generacional (24,56 %) i la manca de
caça (21,05 %). En un altre estrat, apareixen el furtivisme (19,30%), l'excés de
legislació i burocràcia relativa a la caça (17,54 %), la mala imatge de la caça
(15,79 %), l'existència d'enveges dins el col·lectiu (14,04 %), la manca de
gestió en el medi rural (10,53 %) i l'absència d'inversions administratives en
caça (10,53%). Per acabar, apareixen com a problemes poc rellevants els
conflictes amb la pagesia (1,75 %) i el fet que la caça sigui una afició cara
(5,26%).
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Principals problemes dins la societats
Problema
Nombre
%
Manca de gestió
6
10,53
Afició cara
3
5,26
Furtivisme
11
19,30
Enveges dins el col·lectiu
8
14,04
Mala imatge de la caça
9
15,79
L'administració no inverteix en caça
6
10,53
Excés de depredadors
30
52,63
Excés de legislació i burocràcia
10
17,54
Manca de caça
12
21,05
Falta de relleu generacional
14
24,56
Manca de vigilància
14
24,56
Rururbanització i conflictes
29
50,88
Conflictes amb pagesia
1
1,75
Taula 65: Principals problemes dins les societats de caçadors d'àmbit local.
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Figura 205: Principals problemes dins les societats de caçadors d'àmbit local.

Els principals problemes que afecten a les societats de caçadors d'àmbit local
de Mallorca (excés de depredadors i rururbanització i conflictes amb
propietaris) estan relacionats amb els efectes col·laterals dels nous usos de la
ruralia insular. La urbanització rural du associada la pèrdua de territori cinegètic
útil, la destrucció d'hàbitats i l'augment de conflictes entre practicants de la caça
i propietaris de terrenys. Paral·lelament, l'assentament de vivendes a fora vila
suposa l'arribada al camp de depredadors antròpics (moixos i cans,
principalment) susceptibles de provocar molèsties i baixes a la fauna salvatge
(pèrdua de nius, depredació de cries i d'individus adults,...). Així mateix, altres
depredadors com les rates o les gavines han incrementat les seves poblacions
degut a les activitats humanes i exerceixen de cada vegada més una acció
depredadora sobre la fauna cinegètica. Altrament, també s'ha de considerar
l'augment de poblacions d'espècies depredadores protegides.
En una segona línia, apareixen problemes lligats directament a la pròpia
dinàmica cinegètica com la manca de vigilància, la falta de relleu generacional i
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la poca caça. Es tracta de punts dèbils que s'han de tractar augmentant les
inversions en gestió cinegètica i impulsant estratègies que permetin la
incorporació del jovent a la caça.
Les qüestions vinculades amb el furtivisme, l'excés de legislació i burocràcia, la
mala imatge de la caça, l'existència d'enveges dins el col·lectiu, la manca de
gestió del fora vila i l'absència d'inversions administratives en caça, encara que
corresponen a àmbits temàtics diversos, admeten com a resposta la creació de
grups de treballs sectorials dins les societats de caçadors (guarderia, relacions
institucionals / amb administracions, gestió ambiental del vedat - sembres,
creació de punts d'aigua, repoblacions,-...), l'adopcció de mesures
encaminades a millorar la formació del col·lectiu i el foment social de la caça
(participació a fires, presència en els mitjans de comunicació, tolerància zero
cap a actituds agressives contra la fauna i la natura,...).
Finalment, les despeses derivades de la caça i els conflictes amb la pagesia
són problemes considerats gairebé testimonials.
En definitiva, bona part dels problemes de les societats de caçadors tenen com
a punt de partida l'adopció de mesures ambientals i socials des del propi
col·lectiu, encara que el territori disponible actua com a factor limitant de
considerable importància no ja sols per a la pràctica de la caça sinó també per
a la consolidació d'hàbitats i poblacions d'espècies cinegètiques.
12.4.2.14 Actuacions de gestió dins les societats de caçadors
Les societats de caçadors d'àmbit local de Mallorca duen a terme actuacions de
gestió ambiental. L'actuació més recurrent és el control de depredadors (la
duen a terme el 70,18 % de les societats) seguida de la realizació de
repoblacions (64,91 % de les societats), sobretot de perdiu.
Les sembres exclusives per a la caça i la col·locació de menjadors i bevedors
(actuacions dutes a terme per un 56,14 % de les societats, respectivament) es
col·loquen en un segon ordre d'accions de gestió.
Finalment, les tasques de gestió forestal com ara les desbrosses o el control de
processionària (24,56 % de les societats), la conservació d'infraestructures de
pedra en sec tals com la millora de parets i marges o l'habilitació de clapers
(15,79 %) i altres contribucions al maneig ambiental tanquen la llista
d'actuacions de gestió ambiental dins les societats de caçadors d'àmbit local de
Mallorca.
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Actuacions de gestió
Actuació
Nombre
%
Sembres
32
56,14
Control de
depredadors
40
70,18
Repoblacions
37
64,91
Menjadors i bevedors
32
56,14
Gestió forestal
14
24,56
Gestió de pedra en
sec
9
15,79
Altres
10
17,54
Taula 66: Actuacions de gestió dins les societats de caçadors d'àmbit local.
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Figura 206: Actuacions de gestió dins les societats de caçadors d'àmbit local.

Les actuacions de gestió més comunes dins les societats de caçadors d'àmbit
local consisteixen en el control de les espècies susceptibles de minvar les
poblacions d'espècies de caça (control de depredadors) i en l'amollada al medi
d'individus d'espècies caçables. Posteriorment, es detecten les millores en
l'hàbitat de les espècies cinegètiques (sembres, menjadors i bevedores en
èpoques de penúria, gestió forestal, insfraestructures de pedra en sec i altres).
Per a una correcta gestió cinegètica seria important revertir l'ordre de les
actuacions esmentades; primer cuidar l'hàbitat i a continuació controlar les
poblacions d'espècies cinegètiques i depredadores. Si un vedat no disposa d'un
hàbitat adequat amb aigua, aliment i refugis, els animals que hi viuen moren o
es desplacen a altres indrets per satisfer les seves necessitats. Les
transformacions agràries, ramaderes, forestals, industrials i urbanes modifiquen
les característiques dels hàbitats. És per això que els vedats han de tenir en
compte la col·laboració amb pagesos i propietaris en actuacions com la creació
de parcel·les de sembra per a la fauna, el foment d'illes de vegetació natural, el
manteniment de punts d'aigua, el tancament d'abocaments, el control dels
depredadors domèstics i el foment de tècniques blanes a l'hora de llaurar,
sembrar, recollir les collites o utilitzar productes fitosanitaris. La tinença i
compliment d'un pla tècnic de gestió i d'ordenació cinegètica es fonamental per
conservar i mantenir les poblacions d'espècies i els seus hàbitats.
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Per a l'any 2014, el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha
convocat un línia de subvencions pel desenvolupament d'activitats
socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial en la qual s'hi poden
acollir les associacions, societats, clubs, federacions, fundacions i qualssevol
altres entitats benèfiques o sense afany de lucre, a més de les societats de
caçadors locals i de pesca fluvial previstes a la Llei 6/2006 Balear de caça i
pesca fluvial, modificada per la Llei 3/2013, de 17 de juliol de 2013.
En total, han optat a aquesta ajuda 50 entitats cinegètiques sense ànim de
lucre i s'han subvencionats activitats per un import de 147.625,47 €. Les
accions més demandades són les esmentades anteriorment com a actuacions
de gestió.
12.4.3 Superfície disponible per caçador en les societats de
caçadors d'àmbit local de Mallorca
La superfície total acotada per vedats de societats de caçadors d'àmbit local a
Mallorca és de 100.836,03 ha i el nombre total de persones afiliades a societats
de caçadors d'àmbit local amb vedat és de 7.082 (s'han exclòs aquí els socis i
sòcies de les societats d'Alaró, Esporles i Valldemossa que no disposen de
vedat propi). Calculant el producte resultant entre hectàrees vedades i nombre
d'associats, la superfície d'aprofitament cinegètic en les societats de caçadors
és de 14,23 ha / afiliat/da. En termes comparatius arreu de l'illa i per a totes les
figures territorials cinegètiques (vedats i lliures) la xifra és de 21,48 ha /
practicant de l'activitat cinegètica. En aquest sentit, les societats de caçadors
assumeixen, real o teòrica, una major pressió de caça que la resta de figures
cinegètiques.
12.4.4 Titularitat dels terrenys gestionats per les societats de
caçadors d'àmbit local
El 96,90 % dels terrenys que integren els vedats gestionats per les societats de
caçadors d'àmbit local són privats i només el 3,10 % restant són públics.
Aquests terrenys públics es corresponen amb espais comunals de titularitat
municipal localitzats a Alcúdia, Bunyola, Fornalutx, Lloret i Selva, i gestionats
cinegèticament per les societats de caçadors dels respectius municipis.
Titularitat dels terrenys gestionats per les
societats de caçadors d'àmbit local
Titularitat

Hectàrees

%

Pública

97.706,12

96,90

Privada

3.129,91

3,10

Total
100.836,03
100,00
Taula 67: Titularitat dels terrenys gestionats per les societats de caçadors d'àmbit
local.
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Titularitat dels terrenys gestionats per les
societats de caçadors d'àmbit local (%)
Pública

Privada

3,10%

96,90%

Figura 207: Titularitat dels terrenys gestionats per les societats de caçadors d'àmbit local.

Les dades anteriors evidencien com la major part de la superfície gestionada
per les societats de caçadors d'àmbit local és de propietat privada, atenent a la
baixa proporció de terrenys públics existents a l'illa. Cal destacar també que
tots els vedats que aporten terrenys públics són dels ajuntaments, no existint
cap vedat amb terrenys del Consell de Mallorca o del Govern de les Illes
Balears gestionat per societats de caçadors.
El fet que la majoria de terrenys de vedats de societats corresponguin a
titularitat privada fa que siguin molts i diversos els usos que s'hi desenvolupen
(agrícoles, ramaders, ociosos, residencials,...), la qual cosa explica, en part,
que un dels principals problemes que han d'afrontar les societats és la
conflictivitat d'usos.
12.4.5 Nombre de parcel·les que composen els vedats de les
societats de caçadors d'àmbit local
El nombre total de parcel·les que integren els vedats gestionats per societats
de caçadors d'àmbit local i els vedats particulars és de 184.949. D'aquestes,
151.802, és a dir, el 82,08 %, corresponen als vedats de societats de caçadors
i les 33.147 restants, el 17,92%, són de vedats particulars.

Parcel·les que composen els vedats
Tipus de vedat

Nombre

%

Societats

151.802

82,08

Particulars

33.147

17,92

Total
184.949
100
Taula 68: Nombre de parcel·les que integren els vedats de les societats de
caçadors d'àmbit local i els vedats particulars.
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Nombre de parcel·les que integren els vedats de
socitats i particulars

17,92%

Societats
82,08%

Particulars

Figura 208: Nombre de parcel·les que integren els vedats de les societats de caçadors d'àmbit
local i els vedats particulars.

La dimensió territorial a efectes parcel·laris de les societats de caçadors d'àmbit
local de Mallorca és molt peculiar. Els 78 vedats gestionats per les societats de
caçadors d'àmbit local de Mallorca estan composats per 151.802 parcel·les, la
qual cosa dóna una mitjana de prop de 1950 parcel·les per vedat. L'extensió
mitjana d'aquestes parcel·les és de 0,66 ha, xifra teòrica pròxima a una
quarterada (0,71 ha). En canvi, els 1.388 vedats particulars estan composats
per 33.147 parcel·les cadastrals, és a dir, una mitjana d'unes 24 parcel·les per
vedat d'una superfície de 5,41 ha. Les diferències territorials en amdós casos
són considerables.
D'aquests resultats, es reafirma el fet que els vedats de societats de caçadors
locals es nodreixen de la unió de parcel·les petites de múltiples propietats
mentre que els vedats particulars es corresponen amb parcel·les de major
superfície d'un menor nombre de propietaris. En aquest sentit, moltes de les
terres que avui conformen els vedats de societats de caçadors tenen el seu
origen en els establits de finques majors dutes a terme en el passat entorn als
nuclis de població.
Les qüestions relatives a les dimensions parcel·laries i a la propietat expliquen
que uns terrenys pertanyin a una societats de caçadors o a un vedat particular;
Els vedats de les societats de caçadors sovint es corresponen amb terrenys
"residuals", de petita extensió i de múltiples propietaris que durant la dècada
dels setanta no havien estat declarats com a vedats particulars.

12.5. Breu comparativa de les característiques de les societats
de caçadors d'àmbit local de Mallorca entre 2008 - 2013.
Les dades publicades per Barceló (2009) sobre les societats de caçadors de
Mallorca són resultat de l'aplicació d'una metodologia similar a la utilitzada en el
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present estudi, i permeten realitzar comparatives i avaluar l'evolució durant el
quinquenni 2008 - 2013.

12.5.1 Principal modalitat de caça
El 2008, les principals modalitats de caça dins les societats de caçadors
enquestades són, per aquest ordre, la caça del tord al vol, la caça amb ca de
mostra, la caça a la mala i la caça de la perdiu amb reclam. Actualment, les
principals modalitats són la caça del tord a l'espera, la caça de la perdiu amb ca
de mostra, la caça de la perdiu amb reclam, la caça de la cega amb ca de
mostra i la caça a la mala.
A grans trets, hi ha poques variacions pel que a les principals modalitats de
caça.
12.5.2 Extensió dels vedats de les societats de caçadors

El territori dels vedats gestionats per les societats de caçadors de Mallorca
segons dades oficials per a l'any 2008 ascendeix a 89.739,52 hectàrees,
mentre que a l'actualitat la superfície vedada per aquestes entitats és de
100.836,03 ha.
Comparant les dues dades, s'observa un considerable increment esdevingut
entre el 2008 i l'actualitat, malgrat això no es pugui atribuir a la creació de nous
vedats o ampliacions per part de les societats locals.
Les raons d'aquesta variació es deu a l'ús de noves tecnologies (SIG) en
matèria de planificació territorial cinegètica per part de la Direcció Insular de
Caça del Consell de Mallorca, la qual cosa permet disposar de xifres molt més
exactes. També s'ha d'esmentar que en els darrers anys el Servei de Caça ha
atès entorn a mig centenar de peticions per revisar límits i corregir errors
materials dels vedats de les societats de caçadors, ja que en el procés de
transposició des dels mapes en format convencional a la cartografia digital
s'havien produït divergències. El treball sobre el terreny ha permés canar amb
major precisió la superfície vedada.

12.5.3 Nombre de socis de les societats de caçadors
El nombre de persones associades a les societats l'any 2009 és d'entorn a
9.000 mentre que a l'actualitat és de poc més de 7.600.
La comparativa de dades posa de relleu una disminució en el nombre de socis
en les societats de caçadors d'àmbit local al voltant del 15 %, xifra en
consonància amb la tendència general de descens del nombre de caçadors a
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Mallorca, però en menor mesura, ja que la baixada total del nombre de titulars
de llicències de caça general per al mateix període es situa sobre el 27 %.
12.5.4 Principal espècie de caça dins els vedats de les societats
de caçadors
La principal espècie de caça el 2008 dins les societats de caçadors és la
perdiu, seguida del tord, dades que coincideixen amb l'actualitat.
12.5.5 Quota anual
La part de pagament que toca a cada persona per caçar dins un vedat de
societat de caçadors per a l'any 2008 és d'uns 82 €, mentre que a l'actualitat és
de 88,73 €. Cal dir que aquestes xifres s'obtenen a partir de mitjanes teòriques.
En conjunt i per aquests cinc anys, les quotes de les societats de caçadors han
pujat una mitjana del 8,2%.
12.5.6 Pagament per lloguer de terres o vedats
Per al 2008, el 79 % de les societats de caçadors mallorquines enquestades no
paga cap tipus de lloguer de terres o de vedats mentre que el 21 % restant sí
que ha d‘assumir despeses per llogar totalment o parcialment altres vedats o
llocs de caça. Actualment, el 73,68 % de les societats no assumeix costos
derivats del lloguer de terres o vedats, un 22,81 % sí que ho fa, i el restant 3,51
% no sap o no contesta.
Comparant les dades obtingudes, s'observa una lleugera tendència a l'augment
en què les societats de caçadors assumeixin despeses per disposar de terres
de caça. No obstant això, la diferència és mínima i poc concloent.
12.5.7 Percentatge de socis amb edat superior a 65 anys
Comparant dades de fa cinc anys amb les actuals, es presenta una tendència a
l'envelliment de les persones integrants de les societats de caçadors d'àmbit
local de Mallorca. Entre 2008 i 2013 els percentatges de gent amb edat
superior als 65 anys augmenten.
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Proporció de persones majors de 65 anys dins
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Figura 209: Comparativa 2008 - 2013 de persones afiliades a societats de caçadors majors de
65 anys.

12.5.8 Percentatge de socis amb edat inferior a 25 anys
Les dades del gràfic que segueix constaten que són poques les societats de
caçadors, en ambdós anys, en què els joves caçadors menors de 25 anys
tenguin percentatges elevats.
Proporció de persones menors de 25 anys dins
les societats de caçadors
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Figura 210: Comparativa 2008 - 2013 de persones afiliades a societats de caçadors menors de
25 anys.
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12.5.9 Principal problema dins les societats de caçadors
En funció de l'enquesta de 2008 els principals problemes detectats dins les
societats de caçadors de Mallorca, per aquest ordre, són: la urbanització del
medi rural, els depredadors, el furtivisme i la manca de vigilància.
Actualment, les principals dificultats són l'excés de depredadors, la
rururbanització i els conflictes amb els propietaris, la manca de vigilància i la
falta de relleu generacional.
La urbanització del medi rural, l'abundància de depredadors i la manca de
vigilància apareixen com els principals problemes, consolidats i recurrents, dins
els vedats de les socitats de caçadors. El furtivisme malgrat no apareixi dins les
quatre primeres posicions l'enquesta actual, presenta valors alts. La manca de
relleu generacional sí que és un problema que ha pres força d'ençà de 2008 i
que preocupa a les societats de caçadors.

12.5.10 Actuacions de gestió que duen a terme les societats de
caçadors
Entre 2008 i 2013 disminueixen considerablement les repoblacions i les
sembres, mentre que augmenta amb força el control de depredadors i més
laxament la instal·lació de menjadors, la gestió forestal i el manteniment
d'infraestructures de pedra en sec.

Percentatge

Actuacions de gestió ambiental dins les
societats de caçadors
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Figura 211: Comparativa 2008 - 2013 sobre les actuacions de gestió ambiental que duen a
termes les societats de caçadors.
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12.6. Discussió
El moviment de l'associacionisme cinegètic compta amb un important bagatge
històric a Espanya, si bé no és fins a la segona meitat del segle XIX quan es
consolida paral·lelament a l'aparició de la Llei de Caça de 1879.
En un principi les primeres societats de caçadors neixen amb objectius
fonamentalment socials i són integrades per membres de classes altes però
amb el temps avancen cap a convertir-se en el bastió protector del caçador de
la classe mitja i modesta, principalment dels espais rurals, actuant com a
canals d'interlocució amb l'administració i lluitant per assegurar la disponibilitat
de terrenys en els quals els associats puguin exercitar la pràctica cinegètica.
Les societats de caçadors també han actuat com un actiu lobby de pressió
davant l'administració competent en caça a l'hora de persuadir legisladors i
gestors sobre les necessitats i demandes del col·lectiu. De fet, la legislació en
matèria de caça reconeix expressament les funcions de les societats de
caçadors.
En el cas de Mallorca, el fenomen associacionista inicia el seu recorregut
fonamentalment durant el segle XX. Tot i tenint en compte l'existència de
societats de caçadors consolidades prèvies, la Llei de Caça de 1970 suposa el
vertader impuls a aquestes formacions cinegètiques.
A l'illa es té constància de 86 associacions actives, la majoria de les quals (59)
presenten un àmbit d'actuació local/municipal i la resta (27) tenen com a
fonament agrupar conjunts d'associacions, defensar i promoure la caça en
general, o fomentar determinades races de cans, espècies de caça o
modalitats.
Les societats de caçadors d'àmbit local constitueixen l'emblema primigeni de
l'activitat associacionista a l'illa i es troben implantades a 50 dels 53 municipis
de l'illa. De fet, hi ha municipis que disposen de més d'una societat de
caçadors. Són entitats sense ànim de lucre amb importants funcions socials i
ambientals, i en la majoria dels casos gestionen vedats. Les altres associacions
es diferencien per tenir objectius molt més concrets, creades més recentment i,
per norma general, no disposen de terrenys propis on caçar.
La caracterització social, territorial i ambiental de les societats de caçadors
d'àmbit local posa de relleu l'entitat que per si mateixes presenten aquestes
agrupacions. La immensa majoria de les societats de caçadors compten amb
una existència continuada de més de 25 anys. En termes socials representen
més de 7.000 persones, cosa que suposa entorn als 50 % del total de persones
que cacen a Mallorca. Així i tot, la tendència associativa percebuda per les
societats de caçadors en els darrers anys discorre cap a la disminució del
nombre d'actius. La gran majoria de gent afiliada és masculina, mentre que la
presencia femenia és molt reduïda i no arriba ni a l'1%. Cal destacar l'elevada
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proporció de gent major de 65 anys contra la baixa proporció d'associats
menors de 25 anys, fet que condueix al progressiu envelliment del col·lectiu. En
el plànol territorial, el nombre absolut de vedats gestionats per les societats de
caçadors d'àmbit local és de poc més dels 5 % de total encara que disposen
d'entorn a un terç de la superfície vedada de l'illa, posant en evidència la
important extensió d'aquests espais vedats. Normalment, la majoria de les
societats no han d'assumir despeses per lloguer de terres o vedats. Quant a les
quotes per formar part de les societats de caçadors són relativament modestes,
la majoria inferiors a 100 € per temporada. Les principals espècies de caça són
la perdiu i el tord, fet que condiciona que algunes de les principals modalitats
de caça siguin amb ca de mostra, la perdiu amb reclam o la caça del tord a
l'espera. Pel que fa a la darrera modalitat, un dels principals problemes que es
pot derivar és l'impacte acústic dels trets, fet que pot causar molèsties a
propietaris de vivendes residencials. Per això, ja hi ha societats que han limitat
els horaris de caça. Un tema a ressaltar és que en gairebé un 50 % de les
societats de caçadors s'han produït danys agrícoles per espècies de caça. Pel
que fa als principals problemes dins les societats de caçadors aquests deriven
dels nous usos de l'espai rural tals com la urbanització o l'excés de
depredadors però també s'han de considerar la poca vigilància i la manca
d'incorporació de joves a la caça, entre d'altres. El control de depredadors, la
repoblació, les sembres i la instal·lació d'infrastructures per proporcionar aigua i
aliment a la caça són les principals actuacions de gestió que es duen a terme
dins els vedats de societats locals.
La comparativa dels resultats oferts amb dades del 2008 presentats per
Barceló (2009) posa de manifest, sobretot, un descens del nombre del
contingent social de les societats de caçadors, l'envelliment dels associats per
manca d'incorporació dels jovent, la sedimentació de la construcció residencial
en el medi rural, l'augment d'espècies depredadores i introduïdes i la manca de
vigilància com a principals punts dèbils, i puntuals canvis en les tendències de
gestió ambiental.
A dia d'avui es pot afirmar que el teixit associatiu en matèria cinegètica està
ben consolidat a Mallorca però s'enfronta a importants reptes socials, territorials
i ambientals. No s'inclou aquí l'objectiu econòmic ja que són organitzacions
sense ànim de lucre amb pressuposts modests i amb balanços neutres, sense
beneficis. Amb tot, també s'ha de dir que les societats de caçadors, supleixen
en certa manera l'absència a Mallorca de vedats gestionats per l'Administració
(públics o socials).
Socialment, la punta de l'iceberg és que no hi ha joves que supleixin l'elevat
nombre de caçadors majors, la qual cosa condueix a un envelliment del
col·lectiu no sols de persones sinó també de tendències, idees, iniciatives i, en
definitiva, aboca a l'estancament de tot el relatiu a l'entorn de caça. És
necessari promoure activitats dirigides a etapes infantils i juvenils que donin a
conèixer la caça i promoguin la formació en la matèria. Cal defugir de models
arcaics i obsolets en els quals s'identifica el caçador com un depredador
superior i passar a l'acció amb una visió moderna del practicant de la caça com
una persona compromesa amb la gestió de la natura, especialitzada en el
coneixement de la fauna i formada en cultura cinegètica. Una altra oportunitat a
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desenvolupar aquí és permetre i fomentar una major incorporació de la dona en
el món de la caça. Seria un error pretendre convertir en practicants de l'activitat
cinegètica a persones que no tenen aquesta afició però segurament un encert
promoure la participació del gènere femení en activitats lúdiques, benèfiques,
de gestió o de presa de decisions dins determinats àmbits de les societats de
caçadors. Mitjançant aquestes iniciatives, el gruix social augmentaria i es
podria conciliar millor una afició sovint individual i masculina.
En matèria territorial, els vedats de les societats de caçadors tenen en comú
que són grans i diversos, però fracturats en centenars i milers de propietats
distintes. El medi rural mallorquí s'ha envaït per diverses onades, tant d'origen
autòcton com estranger, de construccions unifamiliars de tipologia molt diversa
però amb un patró de distribució especialment dens. Aquesta tendència a la
rurubanització lligada a la decadència dels usos i a les activitats agràries
tradicionals, condueix a una minva de l'espai apte per a la pràctica de la caça, a
l'aparició de nous conflictes d'interessos, a la introducció de nous depredadors i
a la destrucció d'hàbitats. A dia d'avui, als espais rústics, és innegable la
supremacia del valor immobiliari del territori front al rèdit cinegètic, per la qual
cosa és un punt dèbil amb el qual els caçadors han de conviure. Una lectura
més rigorosa i no tan tangible numèricament com el proporcionat per les dades
d'edat del col·lectiu o la crisi econòmica, podria desvetllar que la tendència a
l'estancament o decreixement dels integrants de les societats podria ser
deguda a l'escassesa de terreny òptim per a la pràctica de la caça amb la
conseqüent pèrdua de l'afició. No obstant això, l'elevat nombre de terres
agrícoles i d'infrastructures agràries en desús suposen una oportunitat per
desenvolupar projectes de recuperació d'espècies, de promoure cultius i de
millorar la qualitat dels hàbitats, actuacions que a la mitjà i llarg termini poden
incrementar la caça i mitigar l'acció dels depredadors i la pèrdua d'espai
cinegètic útil. En definitiva, resulta imprescindible actuar en direcció a una
previsió rigorosa de les accions a desenvolupar i a l'establiment d'una
zonificació funcional de l'espai cinegètic.
En termes ambientals també es presenten desafiaments a considerar. Malgrat
la majoria de les societats de caçadors duen a terme accions ambientals seria
convenient auditar la qualitat i l'ordre d'aplicació d'aquestes. Les principals
actuacions en les quals s'inverteixen més doblers són les repoblacions i el
control de depredadors. No obstant això, i sense discutir la necessitat o no de
realitzar-les, el punt de partida que requereix un major esforç humà i econòmic
ha de ser la millora dels hàbitats assegurant la disponibilitat de refugi i recursos
tròfics a les espècies cinegètiques. El fet de començar per altres actuacions pot
ser fins i tot contraproduent, ja que les repoblacions o amollades sense un
hàbitat adequat, a més d'artificialitzar la caça i exposar-se a riscs sanitaris i
genètics, suposaran un efecte crida cap a les espècies depredadores.
D'especial importància en aquest aspecte resulta també la recuperació
d'ecotons o superfícies de transició entre els distints tipus de vegetació, o entre
la vegetació i els cultius. Aquestes superfícies de canvi gradual dels distints
usos del sòl són espais molt valuosos per a la fauna salvatge i aporten una
gran qualitat als hàbitats. Les actuacions ambientals descrites no requereixen
grans inversions econòmiques però sí efectius humans i un seguiment constant
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en els períodes de veda, premisses que no sempre són possibles ni es disposa
de les persones suficients per dur-les a terme.
Finalment i d'acord amb les apreciacions de les persones entrevistades, resulta
d'especial interès considerar la importància dels trets organitzatius i estructurals
dels òrgans directius de les societats de caçadors. El fet que les societats de
caçadors siguin organitzacions sense ànim de lucre du sovint implícit
l'assumpció dels càrrecs de forma desinteressada. En aquest sentit, es donen
casos de societats abocades a l'immobilisme atenent a la manca d'organització
interna, passivitat dels directius i/o socis, descontrol estructural, totalitarisme de
determinats membres directius, manca d'iniciatives, absència de definició de
línies de treball o falta de comunicació entre socis, entre moltes altres
qüestions. És per això, que l'organització i l'estructuració funcional de les
societats de caçadors és fonamental per aconseguir els reptes abans
esmentats. El president ha d'assumir funcions de direcció i coordinació de la
resta de membres directius, els quals han de tenir clares les seves tasques i
s'han de crear grups de treball. Paral·lelament esdevé imprescindible motivar la
col·laboració dels socis, informar-los de les accions i activitats que es duen a
terme i fomentar la comunicació.
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13. CAÇA I SOCIETAT III: EL PERFIL DEL CAÇADOR
13.1. Procediment
L'estudi del perfil del caçador mallorquí es fonamenta en la realització d'una
enquesta (Annex 5) i posterior anàlisi d'un total de 22 preguntes escrites i
contestades per persones titulars de llicències de caça a Mallorca.
El sondeig ha estat dissenyat per l'autor i revisat pel Dr. Bartomeu Seguí
Campaner (Servei de Caça del Consell de Mallorca) i pels Drs. Miquel Grimalt
Gelabert i Dr. Jaume Binimelis Sebastián (Departament de Ciències de la Terra
- Universitat de les Illes Balears). L'enquesta s'ha dissenyat seguint criteris
d'imparcialitat i eficiència i les dades s‘han recollit per a la temporada de caça
2012 – 2013.
Els fulls a contestar han estat disponibles als espais administratius habilitats
per a l‘obtenció de la llicència de caça: Servei de Caça del Consell de Mallorca
i dependències col·laboradores del Fons de Garantia Agraria (FOGAIBA) del
Govern de les Illes Balears. També s'han passat enquestes durant actes
oficials organitzats per la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca i
diverses societats de caçadors han participat recaptant motres d'entre els seus
associats. El personal del Servei de Caça del Consell de Mallorca ha
col·laborat activament en la recollida de dades.
El mes de maig de 2012 es va fer una reunió al Centre Cinegètic de Mallorca
(CCM) entre el Servei de Caça i el personal del FOGAIBA per, entre d'altres
assumptes, donar a conèixer l'enquesta i explicar la metodologia a seguir.
Les enquestes són anònimes i sempre han estat emplenades a voluntat de la
persona enquestada. Els qüestionaris s‘han emplenat tant directament per les
persones participants com amb la participació d'una persona enquestadora.
La mostra s‘ha realitzat sobre 387 casos, dimensió establerta d'acord amb dos
criteris, a fi efecte que tengués una representativitat estadística:
Per una banda, s'ha fet ús d'una calculadora mostral online, eina extensament
utilitzat per a la determinació de mostres poblacionals en estudis sociològics
(enquestes electorals, estudis comercials,...). Concretament, l'aplicació
utilitzada s'ha obtingut de la web: http://es.gmi-mr.com/solutions/sample-sizecalculator.php. Les diferents variables a completar per obtenir la mostra són el
nivell de confiança, l'interval de confiança i la població total a la qual es refereix
la mostra. S'ha pres com a referència valors estàndard i comunament utilitzats,
això és un 95 % de nivell de confiança i un 5 % d'interval de confiança. La
població total és de 15.504 persones titulars de llicències de caça atenent a les
dades facilitades per la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
Atenent a aquests càlculs la mostra a testar seria de 375 enquestes.
Per altra banda, s'ha completat la xifra anterior d'una mostra de 375 enquestes
amb 12 enquestes més per tal d'assolir la xifra de 387 enquestes, que equival a
un 2,5% del total de persones titulars de llicències de caça a Mallorca.
359

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Atenent a l'interval de confiança atorgat, un 5%, els resultats percentual que
s'ofereixen sempre s'han d'interpretar amb un +/- 5 % d'error. A continuació
(taula 69) s'exposa un exemple de com interpretar una dada real que apareix
més endavant.
Tinença de cans
Sí
No
Total

Nombre
256
131
387

%
66,15
33,85
100,00

Taula 69: Tinença de cans per a la caça.

Sobre la mostra d'enquestes realitzada i definint un nivell de confiança del 95 %
i un interval de confiança de 5, si el 66,15 % de les persones contesta que té
ca, podem tenir un 95 % de certesa que realment entre el 61,15 % i el 71,15 %
(66,15 % +/-5) de les persones té ca. Igualment, poden tenir un 95 % de
certesa que entre el 28,85 % i el 38,85 % de les persones no té ca (33,85 % +/5).
L'enquesta s'ha habilitat de manera que possibilita llegir-la i emplenar-la tant en
llengua catalana com en castellà. S'ha intentat que la mostra estigui repartida
en el territori (demarcacions municipals) i amb major presència dels nuclis amb
més població / practicants de l'activitat cinegètica.
L'enquesta (Annex 5) consta d'un total de 22 preguntes amb l'objectiu d'obtenir
dades sobre aspectes socials, econòmics, territorials i d'aprofitament del recurs
cinegètic a Mallorca.
Per tal de facilitar la tasca a l'enquestat i atenent que és un qüestionari llarg, la
major part de les preguntes són de caràcter tancat en les quals sols s'ha de
marcar l'opció que es creu més adient (segons el que es demana, s'admet una
o més respostes), encara que també hi ha preguntes obertes. En total, 19
preguntes són tancades i 3 obertes. Són les següents:
 Localitat de residència: cal indicar l'entitat poblacional on resideix la
persona enquestada. Pregunta oberta.
 Edat: cal indicar els anys que té la persona que fa l‘enquesta. Pregunta
oberta.
 Quina modalitat de caça practica: s‘ha de marcar aquí la modalitat o
modalitats de caça que practica l‘interessat. En cas que no aparegui
l‘opció desitjada, es pot marcar a l‘apartat altres. Es pot marcar més
d‘una opció. Pregunta tancada.
 Com sol caçar normalment: es pretén que l‘interessat indiqui si caça de
forma individuals, si caça acompanyat amb un altres caçadors o si caça
amb grups de tres o més caçadors. Només s‘ha de marcar l‘opció més
freqüent. Pregunta tancada.
 Quina raça de ca té i quants d‘exemplars: l‘enquestat ha de marcar la
raça o races de cans amb les quals sol caçar. A la columna del costat ha
d‘indicar el número de cans de cada raça. en cas que no aparegui l‘opció
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desitjada, es pot marcar a l‘apartat altres. Es pot marcar més d‘una
opció. Pregunta tancada.
 Quantes escopetes / rifles té? De quin calibre? l‘enquestat ha d‘indicar el
tipus d‘arma o armes que disposa, indicar el número i el calibre de
cadascuna. En cas que es disposi d‘un mateix tipus d‘arma amb
diferents calibres, indicar separadament amb parèntesis () per indicar el
número i amb una barra / per separar els calibres . Per exemple un
caçador disposa de tres escopetes planes, una del calibre 12 i dues del
16. Es pot marcar més d‘una opció. Pregunta tancada.
 En quin ambient viu vostè? s'ha d‘indicar si viu al camp (disseminat) o si
viu dins un poble o ciutat (nucli urbà). Només es pot marcar una opció.
Pregunta tancada.
 On sol caçar? La persona que realitza l‘enquesta ha d‘indicar el tipus de
terrenys on caça freqüentment, distingint entre si caça a terrenys lliures,
si va a caçar a un vedat com a convidat (convidat), si caça en un vedat
privat del qual n‘és titular o propietari de finques (propietari), si té un
vedat privat llogat totalment o en part (acció de caça llogada) o si caça
en un vedat d‘una societat de caçadors. Es pot marcar més d‘una opció.
Pregunta tancada.
 Especificar municipi o municipis on sol caçar freqüentment: cal indicar el
terme o termes municipal/s on sol caçar amb major freqüència. Es pot
indicar més d‘un municipi. Pregunta oberta.
 Quina distància hi ha de ca seva al vedat on habitualment caça? Es
tracta de marcar l‘interval de distància en Km entre la vivenda de la
persona que realitza l‘enquesta i el vedat on caça amb major freqüència.
Només es pot marcar una opció. Pregunta tancada.
 Quins tres mesos sol practicar més la caça? La persona que realitza
l‘enquesta ha de marcar els tres mesos en què practica la caça amb més
freqüència. Pregunta tancada.
 Quants de dies per setmana sol caçar? Cal marcar el nombre de dies
que, amb major freqüència, sol caçar per setmana. Pregunta tancada.
 A quina espècie vos dedicau més? Es pretén que la persona indicada
marqui l‘espècie o espècies que caça amb major interès. Pregunta
tancada.
 Si sou soci d‘un vedat privat (que no sigui societat de caçadors), que
paga anualment? Si la persona que realitza l‘enquesta és soci d‘un vedat
privat, cal indicar l‘interval econòmic que paga pels drets de caça.
Pregunta tancada.
 Quina és la seva despesa anual en caça? Cal indicar la despesa anual
en caça (compra de cans de caça, manteniment de cans, armes,
municions, roba, desplaçaments, assegurances, estris de caça,...) de la
persona que realitza l‘enquesta. S‘ha d‘excloure la despesa derivada de
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lloguer de vedats o quota de soci d‘una societat de caçadors. Pregunta
tancada.
 En els darrers 5 anys, ha sortit a caçar fora de les Illes Balears? Cal
indicar si en els darrers 5 anys ha sortit a caçar fora de les Illes Balears.
Pregunta tancada.
 Si abans ha contestat afirmativament, quantes vegades? Si a l‘anterior
pregunta ha indicat que sí ha sortit a caçar fora de les Illes Balears,
indicar el nombre de vegades. Pregunta tancada.
 Quina modalitat ha practicat a fora? Indicar si fora de les Illes Balears ha
practicat caça major o caça menor, o ambdues. Pregunta tancada.
 On ha anat? Indicar el lloc de destí de les sortides de caça. En el cas
que sigui a l‘Estat espanyol, indicar la comunitat autònoma. Pregunta
tancada.
 Quins creu que són els 3 principals problemes de la caça a Mallorca?
Indicar els tres principals problemes de la caça a Mallorca. Si l‘opció
desitjada no hi consta al llistat, marcar i especificar-ho a l‘opció altres.
Pregunta principalment tancada.
 Indicau el nombre de captures de les espècies durant la passada
temporada de caça. Cal indicar, per espècies, els intervals de captures
obtingudes durant la temporada passada. Pregunta tancada.

Una vegada obtingudes les 387 enquestes s'ha procedit a elaborar una
complexa taula digital mitjançant el programa de full de càlcul Microsoft Excel.
S'han classificat les preguntes i s'han tabulat les respostes en codi binari per tal
de facilitar les posteriors operacions estadístiques. S'han rebutjat enquestes
incompletes o incoherents amb les dades que es pretene recollir.
Les dades resultants a partir de la tabulació individual de cada enquesta
s'exposen en forma de taules - resum i es presenten els resultats globals en
termes absoluts i relatius.
Sempre que és possible s'ofereixen mitjanes aritmètiques dels resultats
obtinguts, valor que s'obté mitjançant el sumatori de totes les dades
numèriques de partida i posterior divisió pel nombre total de dades (N). La
fórmula és la següent:

En aquells apartats en què la pregunta es formula segons valors agrupats en
classes (despesa anual en lloguer de vedats, despesa anual en caça i nombre
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de captures d'exemplars d'espècies durant l'anterior temporada de caça), les
mitjanes s'han obtingut de la següent manera:
En primer lloc, es calculen les freqüències absolutes de cada classe per les
corresponents marques de classe. A continuació es sumen aquests productes.
I, finalment, es divideix per N. La marca de classe utilitzada sempre és el valor
mitjà sencer entre els extrems de l'interval ofert. S'arrodoneix cap al nombre
major (és a dir, si la marca de classe surt 1.375,5 el valor utilitzat serà 1.376).
La fórmula és:

k

∑ fj · ẋj
j=1

µ= --------------N
Per tal de donar una visió més globals a les dades obtingues també s'ha optat,
en determinats casos, per extrapolar els resultats al total de les persones
titulars de llicències de caça de Mallorca (15.504 per al període analitzat).
D'aquesta manera s'aconsegueixen aproximacions, per exemple, al nombre
total de titulars que disposen de vedats de caça llogats, a la despesa total en
aquest camp o al nombre total de captures.
L'estima del nombre total de llocs de feina que origina l'activitat cinegètica a
Mallorca s'ha realitzat prenent com a referència les dades aportades per
Garrido (2012).
Per definir el nombre de caçadors i captures s'ha fet servir genèricament la
mostra de 387 per a totes les espècies excepte en el cas del conill, la llebre i la
perdiu que s'han fet sobre una mostra de 774 enquestes (s'ha utilitzat aquí una
altre enquesta dissenyada pel Servei de Caça del Consell de Mallorca per tal
disposar d'un major nombre de dades per comparar amb els censos de caça
duits a terme el mateix any). A partir del nombre total de mostres, s'ha efectuat
un recompte per espècies del nombre de caçadors que afirmen haver capturat
l'espècie en qüestió (és a dir, han marcat alguna casella diferent a zero). Les
mitjanes s'han calculat aplicant un truncament que varia entre el 4,91 % i el 20
%, amb l'objecte de retallar i eliminar els valors atípics tant per la part alta com
per la part baixa de la mostra. En termes generals s'han aplicat truncament
entorn al 5 % per a totes les espècies d'àmbit generalista i de distribució arreu
de l'illa, mentre que s'han aplicat valors més alts com més localitzada sigui la
distribució de la fauna cinegètica (guàtlera i anàtids). S'ha optat per no oferir
dades sobre la cega i la cabra, ja que són espècies pròpies d'hàbitats molt
localitzats geogràficament, responen a modalitats de caça altament
especialitzades, amb perfils de caçadors molt concrets i, alhora, la mostra no
és suficientment sòlida per presentar dades concloents. Així mateix, tampoc es
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presenten dades sobre moixos ni gavines degut a que no són espècies
cinegètiques i la seva captura respon més a actuacions de control que a caça.
Per afavorir la comprensió interpretativa les dades estadístiques també es
representen en diferents tipologies de gràfics (circulars, de barres verticals o de
barres horitzontals) amb els seus corresponents valors.
Finalment, en determinades preguntes s'ha hagut de replantejar l'anàlisi
atenent a les respostes obtingudes. Concretament, les preguntes sobre els
mesos de caça, les tres principals espècies de caça i els tres principals
problemes de la caça a Mallorca, en molts de casos han obtingut més de tres
respostes, per la qual cosa s'ha procedit a introduir tots els valors proporcionats
sense ponderar els resultats. Pel que fa a les preguntes en les quals es
demana el calibre de l'arma i els municipis on es sol caçar han presentat un
nombre relativament baix de respostes, per la qual cosa en els resultats sols
s'ofereix una pinzellada genèrica.
Cada apartat presenta una interpretació dels resultats i s'ofereix una
interpretació general des del punt de vista geogràfic.

13.2. Antecedents
La recerca d'informació a partir d'enquestes destinades a grups de població
concrets és un fenomen molt habitual en els estudis sociològics. En matèria de
caça, l'ús d'enquestes sovint s'ha utilitzat per analitzar l'impacte econòmic
d'aquesta activitat.
A Nord- Amèrica l'U.S. Fish and Wildlife Service realitza, des de 1955 i cada 5
anys, una enquesta a nivell nacional (National Survey of Fishing, Hunting and
Wildlife -Associated Recreation) per determinar aspectes socioeconòmics
associats a la caça, pesca i activitats de recreació rural. Per a l'any 2011, les
dades obtingudes mostren que 13,7 milions de persones, un 6% de la població
dels Estats Units de 16 anys i en endavant, havien practicat la caça. Així
mateix, aquests caçadors havien dedicat una mitjana de 21 dies caçant i havien
gastat $33.7 bilions en viatges, equips, llicències i altres ítems relacionats amb
la caça durant el 2011. L'enquesta també recull, entre d'altres, dades sobre
l'edat, el sexe, el nivell d'estudis, el lloc i la modalitat de caça practicada pels
americans.
A Europa, el professor de l'Insitut National Agronomique Paris-Grignon, JeanMichel Pinet, realitza el 1995 l'estudi socioeconòmic The Hunters in Europe. El
treball posa de manifest l'existència d'aspectes comuns entre els caçadors
europeus com ara l'afició per la natura, la rellevància del ca com a auxiliar, la
importància de la caça en grup, l'accés a la caça a partir d'un examen o prova...
característiques que, en definitiva, creen una ètica i un "idioma" compartit entre
els aficionats europeus. Pinet també ofereix xifres econòmiques de les quals es
desprèn que la caça generava uns 10 bilions d'€ i es creava un lloc de feina per
cada 65 caçadors.
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Més recentment, el projecte Governance and Ecosystems Management for the
CONservation of BIOdiversity (GEMCONBIO) consta d'un conjunt d'estudis
sobre l'ús i aprofitament dels recursos naturals d'Europa. Concretament,
l'informe UNWIRE (Use Nationally of Wild Resources across Europe) es basa
en una enquesta per correu electrònic administrada per l'European Sustainable
Use Specialist Group (ESUSG) a través de 27 coordinadors nacionals
d'experts. Els 6 usos dels recursos enquestats, per al període 1996 - 2006, són:
caça d'aus, caça d'ungulats, pesca amb canya, recollida de bolets, recol·lecció
de productes vegetals silvestres i observació d'aus. Els resultats obtinguts
presenten que aproximadament 7 milions de persones es dediquen a la caça a
Europa. La despesa anual dels caçadors, pescadors d'aigües interiors i
observadors d'aus probablement excedeix els 40 bilions d'€. El nombre de
caçadors, pescadors i observadors d'aus eren menors en els països on
dominava la propietat o la gestió comunitària o estatal. Les poblacions d'aus
van disminuir menys quan predominava la propietat privada.
La qualitat dels biòtops es presenta menys degradada en els països en una
gestió basada en el coneixement local dels ungulats i voluntaris locals per a
l'observació d'aus. L'observació d'aus augmenta amb major força allà on els
seus representants veuen major beneficis pels biòtops de la caça.
Les regulacions tenen un gran importància. La caça d'ungulats destaca allà on
els estaments oficials tenen actituds positives front a les regulacions,
especialment en matèria d'accés. Els caçadors i els observadors d'aus opinen
que les disminucions d'aus són menors on hi ha una bona regulació.
Per països, al Regne Unit, Public and Corporate Economic Consultants (2006)
va realitzar una enquesta sobre activitats relacionades amb la caça, la qual
determina que 480.000 persones gasten anualment £2 bilions en materials i
serveis i estima que la caça contribueix almenys amb £1,6 bilions a l'economia
britànica.
A França, la Fedération Nationale des Chasseurs (FNC), disposa de
nombrosos dossiers temàtics sobre les implicacions socioconòmiques de la
caça. Atenent al fet que la societat i el món de la caça es troben en continu
canvi, la FNC realitza estudis regulars per conèixer la percepció social de la
caça així com conèixer el perfil dels caçadors. En aquest sentit es poden
destacar estudis per determinar el perfil i les característiques dels caçadors
(Pinet, 1992; CSA, 2005 i CSA, 2006) o la importància de la caça en l'àmbit
municipal (CSA, 2007).
A Irlanda, el Dr. David Scallan (Department of Geography - National University
of Ireland Galway) publica el 2013 l'informe A Socioeconomic Assesment of
Hunting in the Republic of Ireland. El treball té com a objectiu establir el paper
socioeconòmic de la caça a la República d'Irlanda. Les dades es basen en la
informació obtinguda a partir de qüestionaris emplenats per organitzadors i
participants en l'activitat cinegètica a la República d'Irlanda. Els resultats
indiquen que per a l'any 2007 la despesa en caça va contribuir en 111,6 milions
d'€ a l'economia irlandesa, dels quals un 80-90% repercuteix directament en
zones rurals. La investigació planteja qüestions aplicables a les polítiques de
desenvolupament rural d'Irlanda.
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En el cas d'Espanya, l'ús d'enquestes en matèria de caça s'ha orientat
principalment per obtenir dades econòmiques i lligades al turisme cinegètic. En
aquest sentit, de les dècades de 1970 i 1980 existeixen els treballs Estudio
para la evaluación de la contribución de los aprovechamientos cinegéticos a los
objetivos de la comunidad nacional y Turismo Cinegético en España (METRASEIS, 1976 i 1985) i ja més recentment s'han elaborat alguns estudis tant a
nivell nacional (Bernabéu, 2002; Instituto de Estudios Turísticos, 2007; Garrido,
2012) com autonòmics (Red CSEA - Confederación de Empresarios de
Andalucía, 2000; González et al, 2004; Observatorio Galego da Caza, 2009).
Les darreres dades, segons Garrido (2012), apunten a què la caça genera dins
Espanya més de 3,5 milions d'€ i més de 50.000 llocs de feina.
Ja en el plànol regional, La caça a Mallorca (Barceló, 2009) presenta resultats
obtinguts a partir d'una enquesta anònima realitzada sobre un 1% de total de
titulars de llicència de caça. Segons l'enquesta, el lloguer de vedats genera a
Mallorca prop de 10 milions d'€ i la despesa anual en caça dels caçadors
mallorquins s'acosta als 20 milions d'€. Pel que fa a turisme cinegètic,
l'enquesta també incloïa una pregunta sobre les sortides a fora de pels
caçadors mallorquins en els darrers 5 anys. Un 14,15% va respondre
afirmativament i un 85,5% negativament. De la gent que havia practicat turisme
cinegètic, un 4,24% havia sortit només una vegada, un 6,60% havia viatjat
entre 2 i 4 vegades, i la resta, un 3,31 % havia sortit en 5 o més ocasions. La
comunitat autònomes nacionals més demandades quan a turisme cinegètic són
Castella -la Manxa, Castellà i Lleó, Andalusia i Catalunya.
La caça a Menorca (Barceló, 2014) analitza el perfil del caçador menorquí
segons una mostra del 2,5% dels titulars de llicència de caça a Menorca l'any
2009. A mode de resum, els resultats mostren que la principal modalitat
practicada és la caça de la perdiu amb ca de mostra (68,9% dels caçadors), la
majoria dels caçadors viuen a zones urbanes (78,94 % dels caçadors), el mes
amb major activitat és el desembre (89,93% dels caçadors surten a caçar
aquest mes), la majoria tenen ca (77,97 % dels caçadors tenen ca), abunda la
tinença d'armes de foc (el 91,53 % dels caçadors entrevistats té algun tipus
d'escopeta), la principal peça de caça és la perdiu (així ho considera el 76,27 %
dels caçadors), un important nombre de caçadors ha sortir a caçar a fora de
l'illa durant els 5 darrers anys (un 15,39 % del total ha viatjat) i el principal
problema de la caça és la manca de gestió del camp (així ho consideren el
44,82 % dels caçadors).
Finalment, dins l'àmbit local, Barceló (2007) analitza el perfil dels socis de la
Societat de Caçadors de s'Horta. Un aspecte a considerar d'aquest estudi és la
manca de relleu generacional existent dins el col·lectiu de socis, encara que
destaca el fet que en els darrers anys la majoria de socis que s'incorporen a la
societat de caçadors no són joves que comencen a caçar sinó gent d'entre 45 i
65 anys que han estat anys sense caçar o que s'incorporen per primera vegada
al col·lectiu.
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13.3. Resultats
13.3.1 Àmbit de residència de les persones enquestades

Localitat

Nombre

%

Palma

103

26,61

Part forana

266

68,73

NS / NC

18

4,65

Total
387
100,00
Taula 70: Localitat de residència de les persones enquestades, classificades entre
Palma i la part forana de Mallorca.

En termes socials les enquestes s'han realitzat sobre persones residents a la
majoria de municipis de Mallorca, dels quals un 26,61 % són de Palma, un
68,73 % són de la part forana i el 4,65 % restant NS/NC. La mostra recollida és
força bona ja que segons dades estudiades, entre l'1 de desembre de 2012 i el
30 de novembre de 2013, Palma aporta el 22,79 % de titulars de llicències de
caça i la part forana aporta el 77,21 % restant.

13.3.2 Edats de les persones enquestades

Edat

Nombre

%

NS / NC

15

3,88

< 20

3

0,78

20 - 29

38

9,82

30 - 39

73

18,86

40 - 49

98

25,32

50 - 59

83

21,45

60 - 69

55

14,21

70 - 79

17

4,39

> 80

5

1,29

Total
387
100,00
Taula 71: Edat de les persones enquestades.
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Grups d'edat
30,00
25,32
25,00

21,45
18,86

20,00

14,21

15,00
10,00
5,00

%

9,82
4,39

3,88

1,29

0,78
0,00
NS / NC

< 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59 60 - 69

70 - 79

> 80

Figura 212: Classificació de les persones enquestades per grups d'edat.

Pel que fa als grups d'edat enquestats, dominen els d'entre 40 a 49 anys, 50 a
59 i 30 a 39 anys. Són possiblement els grups d'edats amb caçadors més
actius.
L'edat mitjana de les persones que han completat l'enquesta és de 47,40 anys
amb una distribució propera a la normal, tot i que lleugerament esbiaixada cap
als grups d'edats més adults.

13.3.3 Tipus de caçador/a

Tipus de caçador

Nombre

%

Especialista

149

38,50

Generalista

222

57,36

NS/NC

16

4,13

Total
387
Taula 72: Tipus de caçador/a.
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Tipus de caçador/a
4,13

38,50
Especialista
Generalista

57,36

NS/NC

Figura 213: Classificació de les persones enquestades segons siguin caçadors/es
especialistes o generalistes.

Segons la qüestió relativa al tipus de caçador, dominen els generalistes
(57,36%) que cacen amb diferents modalitats i es centren en diferents
espècies, sobre els especialistes (38,50%) que són més específics quan a arts i
peces a capturar.
13.3.4 Modalitat de caça practicada

Modalitat

Nombre

% de pràctica

Tords escopeta

226

58,40

Tir al pas

173

44,70

Perdiu ca

119

30,75

Aguait

110

28,42

Cega ca

100

25,84

Filats

88

22,74

A la mala

79

20,41

Cans de rastre

63

16,28

Perdiu reclam

58

14,99

Cabres rifle

43

11,11

Guàtlera - ca

40

10,34

Cans i llaç

23

5,94

Altres

13

3,36

Eivissencs

10

2,58

Falconeria

6

1,55

Llebrers
4
1,03
Taula 73: Modalitats de caça practicades (les dades es presenten en relació al
total de persones enquestades).
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Modalitats de caça
Llebrers

1,03

Falconeria

1,55

Eivissencs

2,58

Altres

3,36

Cans i llaç

5,94

Guàtlera - ca

10,34

Cabres rifle

11,11

Perdiu reclam

14,99

Cans de rastre

16,28

A la mala

% de pràctica

20,41

Filats

22,74

Cega ca

25,84

Aguait

28,42

Perdiu ca

30,75

Tir al pas

44,70

Tords escopeta

58,40
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Figura 214: Classificació de les persones enquestades segons modalitats de caça practicades.

Quant a les modalitats de caça practicades domina clarament el tir al vol, ja que
del total de persones enquestades un 58,40 % afirmen ser practicants de la
caça del tord amb escopeta i un 44,70 % asseguren caçar al pas durant la mitja
veda. Altres modalitats destacades són la caça de la perdiu amb ca de mostra,
l'aguait i la caça de la cega amb ca. La modalitat tradicional que més destaca
és la caça del tord a coll, practicada per un 22,74 % de les persones
enquestades.
En termes generals, predominen les modalitats estàtiques, que requereixen
poc terreny (tir al pas, aguait o coll) front a aquelles que exigeixen dinamisme i
grans extensions (caça de la perdiu o de la cega amb ca de mostra o caça a la
mala). Alguns trets que poden explicar els resultats són l'edat de la persona
que practica la caça, el temps disponible per practicar la modalitat o la major o
menor confluència d'usos en el medi rural, la qual cosa habilitarà més o menys
superfície cinegètica apta.
La modalitat tradicional pròpia de l'illa més important i amb diferència és la caça
de tords a coll, practicada per un 22,74 % de les persones enquestades. La
caça de cabres amb cans i llaços es practicada per un 5,94% de les persones
enquestades i la caça amb cans eivissencs per un 2,58 %. En la mateixa línia,
altres modalitats de caça tradicionals cosmopolites, com la falconeria o la caça
amb cans llebrers, presenten percentatges de pràctica inferiors al 2 %.
Contràriament, no és el cas de la caça de la perdiu amb reclam, modalitat
practicada per un 14,99% de les persones enquestades. De fet, aquesta
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modalitat ha experimentat un auge en els darrers anys atenent que el 2012
s'aprova a Mallorca la caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues, pràctica
restringida fins aleshores només a Menorca. La modalitat generalista per
excel·lència, la caça a la mala, es practicada per un 20,41 % de les persones
enquestades. La caça amb cans de rastre, la caça de guàtleres amb ca de
mostra i la caça de cabres amb rifle mostren unes xifres desiguals. Per una
banda, la caça de rastre (modalitat practicada per un 16,28 % de les persones
enquestades) i la caça de guàtleres amb ca de mostra (modalitat practicada
per un 10,34 % de les persones enquestades) semblen presentar una
tendència a la baixa degut als problemes que afecten al conill (alt impacte de
malalties, depredadors,...) i a la guàtlera (manca d'hàbitats apropiats). Per
l'altra, la caça de cabres amb rifle (modalitat practicada per un 11,11 % de les
persones enquestades) sembla anar a més atenent al creixement poblacional
de l'espècie, entre d'altres aspectes. Altres modalitats de caça (caça amb arc,
caça amb fura, caça d'anàtides,...) són practicades en conjunt per un 3,36 % de
la mostra de persones enquestades. Malgrat aquestes siguin modalitats
minoritàries per res no s'han de menysprear ja que són part fonamental del
patrimoni cinegètic.
13.3.5 Manera de practicar la caça (tipus d'acompanyament)

Com Caça?

Nombre

%

Només amb un altre

167

43,15

Només tot sol

135

34,88

En grup

54

13,95

Tot sol i amb un altre

17

4,39

NS/NC

5

1,29

Tot sol i en grup

4

1,03

De tota manera

3

0,78

Amb un altre i en grup

2

0,52

Total
387
100,00
Taula 74: Manera de practicar la caça.
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Com caça?
Només tot sol
Només amb un altre

Tot sol i amb un altre
Tot sol i en grup
En grup

%

Amb un altre i en grup

De tota manera
NS/NC
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Figura 215: Classificació de les diferents maneres de practicar la caça, segons tipus
d'acompanyament i ordenat d'individual a col·lectiu.

Més de la meitat de les persones enquestades practica la caça acompanyat per
un altre caçador (43,15%) o amb un grup de caçadors (13,95%), mentre que
només entorn a 1/3 (34,88%) caça de forma individual. Així mateix, unr reduït
nombre de caçadors surt a caçar tant de forma individual com amb un altre
caçador (4,39 %). Totes les altres tipologies (tot sol i en grup, amb un altre i en
grup i de total manera) són minoritàries (entre l'1,03 % i el 0,52 %).
13.3.6 El ca com a animal auxiliar per a la caça
Tinença de cans Nombre
%
Sí
256
66,15
No
131
33,85
Total
387
100,00
Taula 75:: Tinença de ca per a la caça.
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Tinença de ca

33,85
Sí
No
66,15

Figura 216: Classificació dels caçadors segons tinença de cans per a la caça.

Entorn a 2/3 de les persones enquestades disposen de ca/cans com a animal
auxiliar en la pràctica de la caça.

Nombre de cans per caçador

Casos

%

0

131

33,85

1

159

41,09

2

62

16,02

3

19

4,91

4

9

2,33

5

4

1,03

6

3

0,78

Total
387
Taula 76: Nombre de cans per caçador.
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Nombre de cans per caçador
45,00

41,09

40,00
35,00

33,85

30,00
25,00
20,00

%

16,02

15,00
10,00

4,91

5,00

2,33

1,03

0,78

4

5

6

0,00
0

1

2

3

Figura 217: Classificació dels caçadors segons el nombre de cans.

El nombre de cans per caçadors oscil·la entre 1 i 6, essent 1 la xifra més
freqüent i 6 la menys freqüent. Com ja s'ha dit, el 33,85 % de les persones
enquestades no té ca, mentre que el 66,15 % restant es distribueix de la
següent manera: un 41,09 % de les persones enquestades té un ca, un 16,02
% en té dos, un 4,91 % en té tres, un 2,33 % en té quatre, un 1,03 % en té 5 i
un 0,78 % en té sis. En funció de les dades resultants de l'enquesta, el nombre
total de titulars de llicència de caça amb cans de caça és de 10.242 i el total de
cans de caça és de 16.564. La mitjana teòrica de cans per persona titular de
llicència de caça és d'1,62.

Raça de ca

Nombre

%

Bretó

106

25,60

Setter

61

14,73

Rater

46

11,11

Pointer

46

11,11

Mesclat

30

7,25

Altres

30

7,25

Brac

29

7,00

Eivissenc

21

5,07

Podenquillo

18

4,35

Ca mè

13

3,14

Basset

8

1,93

Retriever

5

1,21

Beagle

1

0,24

Total
414
100,00
Taula 77: Distribució dels cans segons raça.
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Distribució de les races de cans
30,00
25,60
25,00
20,00
15,00

14,73
11,11

10,00

11,11
%
7,25

7,25

7,00
5,07

5,00

4,35

3,14

1,93

1,21

0,24

0,00

Figura 218: Classificació dels cans segons raça.

Sobre el total de cans, la raça més estesa és el bretó (25,60 % ), seguida del
setter (14,73 %), el rater i el pointer (11,11 %, respectivament), el mesclat i
altres races de cans (7,25 %), el brac (7 %), l'eivissenc (5,07 %), el podenquillo
(4,35 %), el ca mè (3,14 %), el basset (1,93 %), el retriever (1,21 %) i el beagle
(0,24 %). Segons aquestes dades, el ca que disposa 1 de cada 4 persones
caçadores és el bretó. Es tracta d'una raça de ca continental, de mitja mida i
molt polivalent, útil tant en pèl com en ploma i adaptable a la majoria de
modalitats de caça. El setter és un ca d'origen britànic, un poc més gros que el
bretó, i juntament amb el pointer constitueixen races de cans molt
especialitzades en les modalitats denominades amb ca de mostra sobre perdiu,
cega, i en menor mesura sobre guàtlera i faisà. Són cans que per desenvolupar
les seves funcions necessiten una important inversió de temps en
ensinistrament.
La resta de races de cans, excepte, el ca eivissenc, el basset i el beagle són de
caràcter generalista i polivalent. No és casualitat que les races molt adaptades
a la caça de peces de pèl (eivissencs, basset i beagle) es trobin en les darreres
posicions, atenent a la important recessió que ha experimentat el conill en les
darreres dècades, cosa que ha fet que el/la caçador/a s'hagi decantat per cans
més generalistes. Pel que fa a races autòctones, el ca rater és la raça més
abundant, si bé inicialment només era un ca utilitzat en la caça del conill avui és
pot considerar un ca generalista utilitzat també per portar i per aixecar caça. Un
fet que l'ajuda a ser el més destacat dins les races autòctones és la seva
reduïda mida, fet que es pot tenir tant en un espai obert a fora-vila com en una
vivenda urbana, i alhora també és un excel·lent ca de companyia. El ca
eivissenc i el ca mè, són animals de mida més gran, si bé el primer és
especialista en la caça del conill el segon és més adaptable a la caça de
diferents espècies i modalitats.
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Raça de ca

Nombre

%

Continental

135

32,61

Britànic

107

25,85

Autòcton

80

19,32

Altres

30

7,25

Mesclat

30

7,25

Podenquillo

18

4,35

De rastre

9

2,17

Retriever

5

1,21

2015

Total
414
100,00
Taula 78: Distribució dels cans per agrupacions racials.

Distribució dels cans per agrupacions racials
35,00
30,00

32,61
25,85

25,00
20,00

19,32

15,00
10,00

7,25

%

7,25
4,35

5,00

2,17

1,21

0,00

Figura 219: Distribució dels cans per agrupacions racials.

Per agrupacions racials dominen clarament les races continentals (bretó i brac,
amb un 32,61 % sobre el total), seguides de les britàniques (setter i pointer,
amb un 25,85 %) i les races autòctones (ca eivissenc, ca mè i ca rater, amb un
19,32 % de presència dins el context racial). Les demés races estudiades
(altres, mestissos, podenquillo, de rastre i retriever ) sumen el 22,23 % restant.
13.3.7 L'arma de foc com a element auxiliar en la caça

Tinença d'armes

Nombre

%

Sí

334

86,30

No

53

13,70

Total
387
100,00
Taula 79: Tinença d'arma de foc per a la caça.
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Tinença d'armes

13,70

Sí

No
86,30

Figura 220: Classificació de les persones enquestades segons tinença d'arma de foc per a la
caça.

Segons el present cas d'estudi, un 86,30 % de les persones enquestades
afirmen tenir almenys una arma de foc i un 13,70 % no en té cap.

Nombre d'armes

Casos

%

0

53

13,70

1

122

31,52

2

107

27,65

3

61

15,76

4

17

4,39

5

19

4,91

>5

8

2,07

Total
387
100,00
Taula 80: Nombre d'armes per caçador.
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Nombre d'armes per caçador
35,00

31,52

30,00

27,65

25,00
20,00
15,00

15,76

13,70

%

10,00

4,91

4,39

5,00

2,07

0,00
0

1

2

3

4

5

>5

Figura 221: Classificació de les persones enquestades segons nombre d'armes de foc.

Del total de persones enquestades i fent agrupacions, un 59,17 % tenen una o
dues armes, un 15,76% en tenen 3, i un 11,37 % en tenen més de tres.
Tipus d'armes

Nombre

%

Superposada

270

36,29

Plana

241

32,39

Repetidora

99

13,31

Escopeta 1 canó

64

8,60

Rifle de pany

51

6,85

Monotir

19

2,55

Total
744
100,00
Taula 81: Classificació de les armes de foc segons tipologia.
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Tipologies d'armes
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

36,29
32,39

13,31
8,60

6,85
2,55

%

Figura 222: Classificació de les persones enquestades segons tipus d'armes que disposen.

En termes relatius de tinença d'armes de caça, les armes més habituals són la
superposada i la plana amb un 36,29 % i un 32,39 %, respectivament.
Seguidament, la repetidora amb un 13,31 %, l'escopeta d'un canó amb un 8,60
%, el rifle de pany amb un 6,65 % i el rifle monotir amb un 2,55 %. Com es
podia preveure, les escopetes dominen clarament sobre els rifles de caça major
atenent que a Mallorca es practiquen principalment les modalitats de caça
menor. Quant a calibres no es presenta una taula exhaustiva, encara que el
dominant en les escopetes és el calibre 12.
Tipus d'arma

Nombre

Mitjana d'armes per titular de llicència de
caça que té arma

Rifles

70

0,21

Escopetes

674

2,02

Total
744
2,23
Taula 82: Distribució de les armes de foc: rifles i escopetes.

La mitjana d'armes de caça per titular de llicència de caça que té arma és de
2,23 (2,02 escopetes + 0,21 rifles). Fent una extrapolació al conjunt de l'illa,
resulta que el nombre de titulars de llicència de caça que disposa d'arma de foc
és de 13.381 i el nombre total d'armes de caça és de 29.806.
13.3.8 Lloc de residència
Lloc de residència
Medi rural
Nucli urbà
NS/NC
Total

Nombre
110
270
7
387

%
28,42
69,77
1,81
100,00

Taula 83: Lloc de residència de les persones enquestades.
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Lloc de residència
1,81

28,42
Fora vila
Nucli urbà
69,77

NS/NC

Figura 223: Classificació de les persones enquestades segons lloc de residència.

Pel que fa al lloc de residència, la recerca posa de relleu que la major part dels
enquestats (69,77%) viuen a entorns urbans, fet que condicionarà la necessitat
de desplaçar-se entre la residència i l'espai de caça. Aquest fet també implica
l'existència d'aspectes de percepció (o de conflictes) entre els caçadors que
habiten a zones urbanes i els residents o treballadors dels espais rurals i
també, d'una certa desconnexió del caçador urbà amb el devenir continu d'allà
on caça.
13.3.9 Tipus i nombre d'espais on practica l'activitat cinegètica

Tipus Espai de caça
Terreny lliure

Nombre

%

86

22,28

Vedat privat (convidat)

152

39,38

Vedat privat (propietari)

62

16,06

Vedat privat (acció)

77

19,95

Societat de caçadors
153
39,64
Taula 84: Espai de caça de les persones enquestades.

380

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Espai de caça
45,00
39,64

39,38

40,00
35,00

30,00
22,28
25,00
19,95

20,00

%

16,06

15,00
10,00
5,00
0,00
Terreny lliure

Vedat privat
(convidat)

Vedat privat
(propietari)

Vedat privat
(acció)

Societat de
caçadors

Figura 224: Classificació dels espais on practica la caça.

Els tipus d'espais cinegètics amb major preferència són els vedats de societats
de caçadors (39,64 %) i els vedats particulars, en qualitat de convidat (39,38%).
Els terrenys lliure o de règim cinegètic comú també tenen una important
demanda (22,28 %). La caça dins vedats privats a partir del lloguer o
adquisició d'accions (19,95%) i a partir de drets de propietat de terres (16,06 %)
adquireixen valors percentuals entorn a la meitat dels obtinguts pels vedats de
societats de caçadors o per la caça dins vedats particulars com a convidats.
A quants d'espais caça?

Nombre

%

NS/NC

10

2,58

1 espai

251

64,86

2 espais

106

27,39

3 espais

14

3,62

4 espais

5

1,29

5 espais

1

0,26

Total
387
100,00
Taula 85: Nombre d'espais on practiquen la caça les persones enquestades.
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Nombre d'espais on cacen
70,00

64,86

60,00
50,00
40,00
%

27,39

30,00
20,00
10,00

2,58

3,62

1,29

0,26

3 espais

4 espais

5 espais

0,00
NS/NC

1 espai

2 espais

Figura 225: Classificació de nombre d'espais on practiquen la caça les persones enquestades.

La gran majoria de les persones enquestades, un 64,86%, practiquen
habitualment la caça en només un tipus d'espai cinegètic i un 27,39% cacen
dins dos tipus d'espais. La resta, un 5, 17%, combinen la caça dins tres, quatre
o cinc espais diferents. Aquestes dades permeten afirmar que la major part del
col·lectiu de caçadors és fidel al tipus d'espais on practica la caça. Els caçadors
"mes aventurers" que practiquen la caça en tres o més espais són relativament
pocs. En relació al que s'ha apuntat abans, les claus per poder caçar diferents
dies a la setmana són les distàncies reduïdes, l'elevat nombre de dies hàbils de
caça i, també, s'hi pot incloure aquí una fidelitat lloc de caça i la seva
coneixença.
13.3.10

Municipis on practiquen l'activitat cinegètica

Localitat

Nombre

Localitat

Nombre

NS / NC

174

Mancor

1

Alaró

4

Maria de la Salut

3

Alcúdia

6

Marratxí

8

Algaida

28

Montuïri

13

Andratx

3

Muro

4

Artà

4

Palma

15

Banyalbufar

1

Petra

1

Búger

2

Pollença

13

Calvià

8

Porreres

5

Campanet

5

Puigpunyent

5

Campos

8

Sa Pobla

3

Capdepera

2

Sant Joan

3

Costitx

2

Sant Llorenç

3

Deià

1

Santa Eugènia

1
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Escorca

2

Santa Margalida

8

Esporles

5

Santa Maria

7

Estellencs

1

Santanyí

4

Felanitx

23

Selva

1

Fornalutx

1

Sencelles

3

Inca

5

Sineu

8

Lloret

2

Sóller

6

Lloseta

1

Son Servera

2

Llucmajor

31

Valldemossa

4

Llubí

3

Vilafranca

1

Manacor
5
Taula 86: Municipis on practiquen la caça les persones enquestades.

La qüestió referent al municipi on sol caçar la persona enquestada ha tingut un
elevat grau d'abstenció (45% persones no han contestat) i per això les xifres
s'han de manejar amb precaució. Sobre les dades aportades (55 % que han
contestat), cal tenir en compte que hi ha persones que aporten dos o més
municipis de caça. En conjunt els municipis que més nombre de caçadors
reben són Llucmajor, Algaida i Felanitx, els quals es caracteritzen per disposar
de nombrosos tipus terrenys cinegètics, amb societats de caçadors potents i
dominància d'un complex mosaic paisatgístic.
A continuació es compara el nombre de caçadors que resideixen a cada
municipi amb els que hi cacen, i s'elabora el percentatge de satisfacció de la
demanda ( % S D) entès com la relació percentual del nombre de persones
caçadores que viuen a un municipi i el nombre de persones que cacen en
aquell mateix municipi. S'obté de la següent fórmula:
% S D = persones caçadores al municipi α x 100 / persones que cacen al municipi α

Si la xifra resultant és igual a 100 equival a dir que l'oferta i la demanda està
equilibrada, és a dir, coincideix el mateix nombre de persones caçadors que
viuen a un municipi de referència amb les que hi cacen ; si és inferior a 100 vol
dir que hi persones residents a un municipi de referència que surten a caçar a
d'altres; si és superior a 100 significa que hi ha persones externes que
acudeixen a caçar al municipi de referència.
Localitat
NS / NC
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Artà
Banyalbufar
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera

Residència
18
7
10
7
4
2
1
4
12
17
5
2
0

Caça
174
4
6
28
3
4
1
2
0
8
5
8
2

%SD
57,14
60,00
400,00
75,00
200,00
100,00
50,00
0,00
47,06
100,00
400,00
---

Localitat
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan

383

Residència
3
1
4
15
7
6
103
0
18
2
6
5
5

Caça
5
1
3
8
13
4
15
1
13
5
5
3
3

%SD
166,67
100,00
75,00
53,33
185,71
66,67
14,56
--72,22
250,00
83,33
60,00
60,00
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Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Inca
Lloret
Lloseta
Llucmajor
Llubí

2
1
0
0
9
0
27
4
3
3
20
0

0
2
1
2
5
1
23
5
2
1
31
3

Antoni Barceló Adrover

0,00
200,00
----55,56
--85,19
125,00
66,67
33,33
155,00
---

Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca

1
1
10
16
7
1
1
1
11
2
2
1

2015

3
1
8
7
4
1
0
8
6
2
4
1

300,00
100,00
80,00
43,75
57,14
100,00
0,00
800,00
54,55
100,00
200,00
100,00

Taula 87: Comparació del nombre de persones que resideixen i que cacen dins
els municipis de Mallorca, i percentatge de satisfacció de la demanda cinegètica
(% SD).

Malgrat la manca d'informació i del reduït nombre (o absència) de dades per
alguns municipis, la taula obtinguda permet observar diferències pel que fa a la
satisfacció territorial de la demanda cinegètica. Dels 43 municipis amb
disponibilitat de dades, 24 tenen tendència a ser demandants de territori
cinegètic (valors per sota 100 %, que indica que gent que viu al municipi ha de
sortir a altres municipis a caçar), 7 municipis presenten xifres equilibrades (100
%, hi ha el mateix nombre de persones que viuen al municipi que les que hi
cacen) i 12 municipis ofertants (xifres per sobre 100, que indica que hi ha més
persones que cacen al municipi que les persones caçadores que hi viuen).
Localitat
Categoria
Búger
GD
Bunyola
GD
Calvià
GD
Consell
GD
Lloseta
GD
Palma
GD
Santa Maria
GD
Alaró
D
Alcúdia
D
Andratx
D
Esporles
D
Felanitx
D
Lloret
D
Maria de la Salut
D
Marratxí
D
Muro
D
Pollença
D
Puigpunyent
D
Sa Pobla
D
Sant Joan
D
Santa Margalida
D
Santanyí
D
Ses Salines
D
Sóller
D

Localitat
Categoria
Banyalbufar
E
Campanet
E
Mancor
E
Santa Eugènia
E
Selva
E
Son Servera
E
Vilafranca
E
Artà
O
Costitx
O
Inca
O
Llucmajor
O
Manacor
O
Montuïri
O
Valldemossa
O
Algaida
GO
Campos
GO
Porreres
GO
Sant Llorenç
GO
Sineu
GO
Capdepera
SD
Deià
SD
Escorca
SD
Estellencs
SD
Llubí
SD
Petra
SD
Taula 88: Classificació dels municipis en grans demandants, demandants,
equilibrats, ofertants o grans ofertants quant a la pràctica cinegètica.
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La classificació dels municipis en grans demandants (SD <50 %), demandants
(SD ≥50 % i <100 %), equilibrats (SD = 100 %), ofertants ( SD >100 i <250 %) i
grans ofertants (SD ≥250 %) permet fer una anàlisi aproximat del model relatiu
a la localització dels practicants de l'activitat cinegètica i els espais de caça.
D'acord amb aquesta classificació, 7 municipis són grans demandants, 17
demandants, 7 equilibrats, 7 ofertants i 5 grans ofertants. Dominen clàrament
els municipis demandants i grans demandants molt per sobre la resta, la qual
cosa indica un important mobilitat dels caçadors insulars.

Figura 226: Categorització dels municipis segons oferta / demanda d'espais de caça.

A grans trets, Palma, Calvià i determinats municipis dominats per la influència
de les grans ciutats (Bunyola, Consell, Santa Maria, Marratxí, Lloseta,...) són
els que presenten major demanda de terrenys cinegètics, i conseqüentment els
caçadors s'ha de desplaçar a d'altres territoris. La resta de municipis i
categories es distribueix arreu de la geografia insular, si bé els municipis
ofertants i grans ofertants es localitzen principalment al Pla, Llevant i Migjorn de
l'illa.
13.3.11

Distància entre la residència i l'espai de caça

Distància

Nombre de casos

%

NS/NC

10

2,58

< 1 km

62

16,02

1- 5 km

81

20,93

5-15 km

88

22,74

15 - 30 km

92

23,77

30 - 50 km

58

14,99

> 50 km
29
7,49
Taula 89: Distància entre la residència i l'espai de caça.

385

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Distància entre el domicili i l'espai de caça

25,00

20,93

20,00

23,77

22,74

16,02

14,99

15,00
10,00
5,00

7,49

%

2,58

0,00
NS/NC

< 1 km

1- 5 km

5-15 km

15 - 30
km

30 - 50
km

> 50 km

Figura 227: Classificació de la distància existent entre el domicili i l'espai de caça de les
persones enquestades.

Les principals freqüències de desplaçament són entre 15 i 30 km (23,77 %),
entre 5 i 15 km (22,74 %) i entre 1 i 5 km (20,93 %). Les distàncies < 1km
(16,02 %) i entre 30 i 50 km (14,99 %) tenen també freqüències considerables.
La freqüència de desplaçament superior a 50 km (7,49 %) és baixa. Cal notar
que les suma dels percentatges de freqüències és superior a 100, la qual cosa
s'explica perquè hi ha persones que es tenen dos o més vedats, per la qual
cosa, tenen distàncies diferents.
Els desplaçaments de caça són importants a Mallorca i amb intervals de
distància molt variables i repartits. Malgrat això, són moviments certament
relatius si es compara amb els desplaçaments de centenars de km que es
realitzen a la península Ibèrica i que impliquen diverses hores de trajecte. Aquí
un desplaçament entre la vivenda i l'espai de caça pot implicar, com a màxim,
una hora/ hora i mitja de camí, temps assumible per la majoria de caçadors i
que sens dubte possibilita una major freqüència setmanal de sortides de caça
en comparació amb aquells caçadors espanyols que han d'afrontar llargs
desplaçaments i importants inversions de temps per anar a caçar.
13.3.12

Mesos amb major activitat cinegètica
Mes

Nombre de casos

%

Juny

28

7,24

Juliol

33

8,53

Agost

69

17,83

Setembre

57

14,73

Octubre

138

35,66

Novembre

320

82,69

Desembre

311

80,36

Gener

212

54,78

Febrer

25

6,46

Caça major
20
5,17
Taula 90: Classificació de les persones enquestades segons el mes que més
practiquen l'activitat cinegètica.
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Percentatge de caça per mesos

90,00

82,69

80,36

80,00
70,00
54,78

60,00
50,00

35,66

%

40,00
30,00

10,00

14,73

17,83

20,00
7,24

8,53

Juny

Juliol

6,46

5,17

0,00
Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Gener

Febrer Caça major

Figura 228: Mesos en què més es practica la caça.

El novembre i el desembre són els mesos amb major activitat cinegètica a
Mallorca, la qual cosa s'explica en què les condicions meteorològiques fan
practicable l'activitat durant totes les hores de llum del dia, es poden caçar totes
les espècies de caça i la majoria de les modalitats estan també habilitades.
També ajuda a aquest fet que l'activitat agrària és moderada, que la temporada
turística es troba en temporada baixa (els aficionats a la caça que treballen en
el sector turístic o en serveis associats disposen de vacacions o d'atur) i són
mesos amb un important nombre hàbils de caça (cada dia de la setmana és
hàbil de caça, segons modalitats). Així mateix, també són importants els mesos
de gener i octubre, i amb menor importància els altres. El menor nombre de
persones enquestades que afirmen caçar durant els mesos d'estiu (juny, juliol,
agost i setembre) s'explica en funció de raons contràries a les exposades
anteriorment: elevades temperatures que redueixen la caça a primeres hores
del dia o a l'horabaixa, baix nombre d'espècies i modalitats autoritzades,
important activitat agrària i alta intensitat turística, i pocs dies de caça a la
setmana.
13.3.13

Dies de caça setmanals

Dies de caça

Nombre de casos

%

1 dia

111

28,76

2 dies

158

40,93

3 dies

53

13,73

4 dies

25

6,48

El màxim

40

10,36

Total
387
100
Taula 91: Classificació de les persones enquestades segons els dies de la
setmana que dediquen a la caça.

387

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Dies de caça per setmana

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

40,93
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%

13,73

10,36
6,48
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2 dies

3 dies

4 dies

El màxim

Figura 229: Dies per setmana que dediquen a la caça les persones enquestades.

La gran majoria de persones enquestades (40,93 %) practiquen la caça durant
dos dies a la setmana. La resta es reparteix entre gent que va a caçar un dia
(28,76 %), tres dies (13,73 %), quatre dies (6,48 %) i el màxim de dies
permesos (10,36 %). A Mallorca les distàncies són relativament curtes i la
normativa és bastant flexible quant a dies hàbils i modalitats de caça, fets que
permeten que la els titulars de llicències de caça puguin permetre's sortides
cinegètiques freqüents.

13.3.14

Dedicació segons espècie de caça

Espècie

Nombre de casos

%

Anàtides

13

3,36

Cabra

4

1,03

Cega

114

29,46

Conill

167

43,15

Guàtlera

25

6,46

Llebre

38

9,82

Perdiu

211

54,52

Tord

331

85,53

Tórtora

42

10,85

Tudó

137

35,40

Altres
14
3,62
Taula 92: Principals espècies de caça.
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Principal espècie de caça
85,53

90,00
80,00
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54,52

60,00
43,15
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35,40
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29,46
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3,36
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%
6,46

9,82

10,85
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0,00

Figura 230: Classificació de les espècies de caça segons dedicació de les persones
enquestades.

La principal espècie de caça per al 85,53 % de les persones enquestades és el
tord (Turdus spp). Es tracta d'una espècie migratòria que es caça tant amb
escopeta com a coll. El període de caça s'estén des de l'octubre a primeries del
mes de febrer, i es pot caçar, segons la modalitat, durant cada dia d'aquest
període. El tord es distribueix arreu de l'illa i actualment està subjecte a una
quota màxima de captures de 18 exemplars per dia i caçador.
Per al 54,52 % de les persones enquestades la perdiu (Alectoris rufa) és
l'espècie de caça més important. És una au sedentària que es caça mitjançant
diferents modalitats d'arma de foc i en la modalitat de reclam (escopeta o
bagues). Es pot caçar durant el període de la caça menor en general que sol
anar des de mitjans d'octubre fins a finals de gener, i també durant un període
de pròrroga per a la modalitat de reclam durant el mes de febrer. La perdiu es
localitza principalment als biòtops de marina encara que també presenta bones
densitats al Pla de Mallorca. Actualment les captures estan limitades a 6
exemplars per dia i caçador, excepte en la modalitat d'arruix.
A continuació, el conill (Oryctolagus cuniculus) és l'espècie de caça principal
per a un 43,15 % de les persones enquestades. És un lagomorf fonamental
dins la cadena tròfica insular que es caça mitjançant modalitats amb arma de
foc, amb cans eivissencs, amb fura, amb aus de falconeria i amb arc. El
període de caça d'aquesta espècie comença habitualment a finals de juny i
arriba fins a finals de gener de l'any vinent. El conill ha passat de ser una
espècie molt abundant arreu de l'illa a trobar-se limitat de cada vegada més a
indrets del centre i sud de l'illa degut fonamentalment al fort impacte de
malalties com la mixomatosi, la neumònia hemorràgico vírica o la sarna ("peus
peluts"). Això sí, són habituals les explosions demogràfiques locals que
requereixen control sovint per danys a l'agricultura. En les modalitats de caça
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de cans eivissencs o cans i escopeta la quota màxima de captures de conills és
de 15.
El tudó (Columba palumbus) és l'espècie de caça més important per al 35,43 %
de les persones enquestades. És una au sedentària que a l'hivern rep reforços
de poblacions migradores. Es caça amb arma de foc i darrerament ha
experimentat un gran augment poblacional, atenent a la seva grans plasticitat
ecològica i al fet que ha colonitzat ambients urbans o semiurbans. El període
de caça s'estén des de la mitja veda (mitjan mes d'agost) fins a finals de
temporada (finals del mes de gener de l'any vinent). Les principals densitats
d'aquesta espècie es troben al sud i llevant de l'illa. Sovint també s'han
d'efectuar controls degut als danys que provoquen a l'agricultura. Actualment
no està subjecte a cap tipus de quota de captura.
La cega (Scolopax rusticola) és l'espècie més important per a un 29,46 % de
persones enquestades. És una au migratòria que es caça durant uns tres
mesos a l'any (novembre - gener. La cega habita dins espais forestals o
garrigues, i es caça principalment amb ca de mostra. És una modalitat de caça
exigent i de gran qualitat, atenent que es realitza dins espais naturals sovint
poc alterats. La quota màxima de captures de cegues per dia i caçador és de 4.
La resta d'espècies cinegètiques tenen nivells d'importància menor; les tórtores
i la llebre són les principals espècies per entorn a un 10 % de les persones
enquestades, la guàtlera ho és per a un 6, 46 %, les anàtides per a un 3,36 %, i
la cabra per a un 1,03 %, i altres espècies per a un 3,62 % de persones
enquestades. Excepte la llebre que segons dades censals es distribueix arreu
de l'illa, la resta d'espècies en major o menor grau tenen un hàbitat molt
localitzat en termes territorials i associen a modalitats de caça certament
especialitzades.
13.3.15

Quota de lloguer de vedat privat

Lloguer de vedat

Nombre de casos

%

En té

166

42,89

No en té

221

57,11

Total
387
Taula 93: Tinença de vedat privat de caça.
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Lloguer de vedat de caça

43%
En té

57%

Figura 231: Classificació de les persones enquestades segons tinença o no de vedat privat de
caça.

Despesa

Nombre de casos

%

< 100 €

29

17,47

101-250 €

20

12,05

251-500 €

30

18,07

501-750 €

17

10,24

751 - 1000€

16

9,64

1001-1250

18

10,84

1251-1500 €

11

6,63

1501-1750 €

5

3,01

1751-2000 €

8

4,82

2001-2250 €

1

0,60

2251-2500€

3

1,81

2501-2750 €

1

0,60

2751-3000€

2

1,20

> 3000€

5

3,01

Total
166
100,00
Taula 94: Intervals de despesa en lloguer de vedats de caça.
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Intervals de despeses anuals en lloguer de vedats de caça
20,00
18,00

18,07

17,47

16,00
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12,00
10,00
8,00

12,05
10,24

10,84
9,64
6,63

%

6,00
4,00

4,82
3,01

3,01
1,81

2,00

0,60

0,60

1,20

0,00

Figura 232: Intervals de despesa anual en lloguer de vedats de caça.

El 42,89 % de les persones enquestades contesta que disposa de lloguer de
vedat de caça, xifra que contrasta amb la que es reflexa a la taula núm. 83 en
la qual només un 19,95 % de les persones enquestades declara caçar dins
vedats privats de caça mitjançant una acció. Malgrat això i prenent com a
vàlides aquestes dades, les major freqüències d'intervals es troben entre
menys de 100 € i 500 € anuals de lloguer, és a dir, un 18,07 % de les persones
entrevistades paguen entre 251 i 500 € anuals, un 17,47 % paguen menys de
100 € i un 12,05 % paguen entre 101 i 250 € anuals. Les freqüències
disminueixen a mesura que puja el preu de pagament anual, si bé els intervals
entre 1.001 i 1.250 €, 1.751 i 2.000 €, 2.251 - 2.500 € i més de 3.000 €
presenten repunts respecte a les marques de classe econòmiques properes.
Així indica una gran variabilitat de preus per lloguer de vedats, si bé més de 2/3
parts del total de la gent que lloga vedat paguen menys de 1.000 € per
campanya cinegètica.
En conjunt, la despesa mitjana teòrica per lloguer de vedat de caça es situa en
855,12 € per persona / any. L'extrapolació a l'àmbit insular dóna com a resultat
que 6.650 persones disposen de vedat privat i que el muntant econòmic total és
de 5.686.803,10 €.
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13.3.16 Despesa anual en caça (exceptuant, si és el cas, el
lloguer de vedat)

Interval de despesa

Nombre

%

NS/NC

68

17,57

< 300 €

159

41,09

301-600 €

86

22,22

601-900 €

28

7,24

901-1200 €

14

3,62

1201-1500 €

8

2,07

1501- 1800€

4

1,03

1801-2100 €

1

0,26

2100 - 2400 €

6

1,55

2401-2700 €

0

0,00

2701-3000€

5

1,29

> 3000 €

8

2,07

Total
387
100,00
Taula 95: Intervals de despesa anual en caça, sense comptar el lloguer de vedats.

Intervals de despesa anual en caça
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Figura 233: Intervals de despesa anual en caça, sense comptar el lloguer de vedats.

Pel que fa a la despesa anual en caça (sense comptar el lloguer de vedats de
caça), un 17,57 % de les persones enquestades respon No Sap o no contesta.
La marques de classe amb majors freqüències són les relatives a menys de
300 euros (41,09 %) i entre 301 i 600 € (22,22 %). A partir d'aquí, els
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percentatge baixen de forma considerable i no hi ha cap marca de classe que a
partir dels 1.200 € superi el 2,1 %. Sí que es important notar que el nombre de
persones que gasten més de 3.000 € anuals en caça, experimenta un important
repunt en comparació amb els 5 intervals econòmics precedents.
En conjunt, més de 2/3 parts dels titulars de llicència de caça responen que la
seva despesa anual en caça és igual o inferior a 900 €.
La despesa mitjana teòrica de la mostra (obtinguda excloent les respostes NS /
NC) és de 584,80 € anuals, cosa que pel conjunt del col·lectiu assoleix una
xifra de 7.473.695,92 €.

13.3.17 Sortides a caçar fora de les Illes Balears en els darrers
5 anys

Turisme cinegètic

Nombre

%

Sí

66

17,05

No

285

73,64

NS/NC

36

9,30

Total
387
100,00
Taula 96: Pràctica de turisme cinegètic en els darrers 5 anys.

Pràctica del turisme cinegètic en els darrers cinc anys

17,05
9,30

Sí
No
NS/NC
73,64

Figura 234: Classificació de les persones enquestades segons hagin practicat o no turisme
cinegètic en els darrers 5 anys.
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Un 17,05% afirma que en els darrers 5 anys als quals es refereix l'enquesta ha
sortit fora de les Illes Balears a caçar. Fent una extrapolació vénen a ser 2.643
persones.
13.3.18 Nombre de vegades en què ha sortit a caçar fora de les
Illes Balears

Freqüència

Nombre

%

1 vegada

15

22,73

Entre 2 i 4 vegades

32

48,48

5 vegades o més

15

22,73

4

6,06

NS/NC

Total
66
100,00
Taula 97: Nombre de vegades que ha practicat turisme cinegètic.

Nombre de vegades que ha practicat turisme cinegètic en
els darrers cinc anys
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Figura 235: Classificació de les persones enquestades segons el nombre de vegades que han
practicat turisme cinegètic.

La major part de les persones que han sortit a caçar a fora ho ha fet amb una
freqüència d'entre dues i quatre vegades (48,48 %) i un 22,73 % ha sortit a
caçar en 5 o més ocasions. Només un 22,73 % s'ha desplaçat una vegada en
el darrer quinquenni des de l'arxipèlag Balear a altres indrets amb motivacions
cinegètiques, i un 6,06 % NS / NC. Així doncs, la majoria dels caçadors / es
que surten de les Illes Balears per practicar la caça no ho fan de manera
sistemàtica. En total, el col·lectiu cinegètic de Mallorca en els darrers cinc anys
ha realitzat entorn a 10.000 viatges de caça.
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Modalitats de turisme cinegètic practicades

Modalitat practicada

Nombre

%

Caça major

21

31,82

Caça menor

26

39,39

Ambdues

15

22,73

NS/NC

4

6,06

Total
66
100
Taula 98: Modalitats de turisme cinegètic practicada.

Modalitat de turisme cinegètic practicada
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20,00

30,00
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50,00

Figura 236: Classificació de les persones enquestades que han practicat turisme cinegètic
segons la modalitat de caça practicada.

No hi ha una model clar quant a la modalitat practicada fora de les Illes, ja que
un 39,39 % practica la caça menor, un 31,82 % la caça major, un 22,73 %
ambdues modalitats i un 6,06 % NS/NC. Pareixeria lògic que els viatges
s'orientessin majoritàriament per a la caça major, degut a la reduïda oferta
disponible a Mallorca, però la realitat mostra una certa dominància de la caça
menor. Si bé és cert que la majoria de practicant de l'illa ho són de caça menor
i que les modalitats associades són més assumibles econòmicament.
13.3.20

Destí de pràctica de turisme cinegètic

Destí

Nombre

%

Espanya (Península)

61

92,42

Europa

5

7,58

Àsia

0

0,00

Àfrica

5

7,58

Amèrica

5

7,58

Oceania
0
0,00
Taula 99: Destí de practica del turisme cinegètic.
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Destí
Oceania

0,00

Amèrica

7,58
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7,58

Àsia

%

0,00

Europa

7,58

Espanya (Península)

92,42
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Figura 237: Classificació de les persones enquestades que han practicat turisme cinegètic
segons destí.
Comunitat Autònoma

Nombre

%

Andalusia

19

28,79

Castella-la Manxa

10

15,15

Castella i Lleó

9

13,64

Catalunya

4

6,06

Extremadura

4

6,06

Aragó

2

3,03

La Rioja

2

3,03

Múrcia

2

3,03

País Basc

2

3,03

Cantábria

1

1,52

Comunitat Valenciana

1

1,52

Galícia

1

1,52

Indeterminat
1
1,52
Taula 100: Comunitat autònoma nacional en la qual s'ha practicat turisme
cinegètic.
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Comunitat autònoma de destí per a la pràctica de turisme
cinegètic
35,00
30,00

28,79

25,00
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10,00
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6,06 6,06

3,03 3,03 3,03 3,03 1,52 1,52 1,52

1,52

%

0,00

Figura 238: Classificació de les comunitats autònomes de destí per part dels turistes cinegètics
de Mallorca.

Figura 239: Representació de les comunitats autònomes en les quals han caçat caçadors / es
de Mallorca durant els 5 darrers anys.

398

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Pel que fa al destí de la cacera, la immensa majoria de turistes cinegètic
mallorquins (92,42 %) viatgen a altres espais cinegètics nacionals. Els que
viatgen a destins estrangers assoleixen xifres inferiors al 10 %. Les
destinacions d'aquests darrers són Europa, Àsia i Amèrica i no apareix ningú
que hagi viatjat ni a Àsia ni a Oceania. Les comunitats autònomes nacionals
que més visites mallorquines han tingut quan a caça són Andalusia, Castella-la
Manxa i Castella i Lleó, i que presenten una alta oferta tant en caça major com
en caça menor. No apareixen al llistat les comunitats d'Astúries, Navarra,
Madrid ni les Illes Canàries ni les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
13.3.21

Principals problemes de la caça a Mallorca

Problema

Freqüència

%

Rururbanització

111

28,91

Furtivisme

107

27,86

Manca de gestió

102

26,56

No hi ha terrenys

94

24,48

Depredadors

87

22,66

Poca caça

79

20,57

Mala fama

74

19,27

Legislació

60

15,63

Afició cara

57

14,84

Vigilància

51

13,28

Administració

38

9,90

Joventut

28

7,29

Enveges

26

6,77

NS/NC

9

2,34

Altres
7
1,82
Taula 101: Principals problemes de la caça a Mallorca.
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Principals problemes de la caça
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Figura 240: Classificació dels principals problemes de la caça a Mallorca.

Un 28,91 % i un 24,48 % de les persones enquestades consideren que els
principals problemes que afecten a la caça són la urbanització del medi rural i
la manca de terrenys on caçar, respectivament.
A continuació, el 27,86 % de les persones enquestades veu el furtivisme com el
principal problema, el 26,56 % creu que és la manca de gestió, el 22,66 %
opina que són els depredadors i el 20,57 % pensa que hi ha poca caça. En
conjunt, tots aquests problemes estan relacionats amb la gestió cinegètica i són
temes que s'han d'abordar des de el propi col·lectiu.
Entorn a 1 de cada 5 titulars de llicències enquestats (19,27 %) considera que
el principal problema de la caça és la mala fama que tenen els seus
practicants. Es tracta d'un assumpte de percepció social.
Un 15,63 % i un 9,90 % de la gent enquestada opina que els principals
problemes de la caça són l'excés de normativa i la manca d'inversions per part
de l'administració, respectivament. Es tracta de problemes lligats amb la gestió
administrativa de la caça.
El 14,84 % de les entrevistes considera que la caça és un hobby car.
situació actual de crisi econòmica afecta també el sector cinegètic.

La

El 13,28 % de les respostes veuen la falta de vigilància com el principal
problema de la caça. Es tracta d'un tret recurrent dins el món de la caça a
Mallorca.
El 7,29 % i el 6,77 % de les persones enquestades consideren com a principal
problemes la manca de relleu generacional i l'existència de conflictes i enveges
entre els caçadors, respectivament. Aquests dos trets de la caça gairebé
tanquen la llista de punts dèbils detectats a l'enquesta.
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Finalment, un 2,34 % de les persones enquestades NS / NC i un 1,82%
atribueix a altres causes no llistades els principals problemes de la caça.

Tipologia

Contestes

%

Gestió

464

49,89

Territorial

205

22,04

Social

128

13,76

Legislació

60

6,45

Econòmic

57

6,13

NS/NC

9

0,97

Altres
7
0,75
Taula 102: Categorització dels problemes que afecten a la caça.

Principals problemes que afecten a la caça a
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Figura 241: Categorització dels problemes que afecten a la caça.

En un intent d'agrupar per categories els principals problemes que afecten a la
caça s'obté que gairebé la meitat d'aquests (49,89 %) vénen derivats de la
gestió que es fa de la pròpia activitat (furtivisme, manca de gestió,
depredadors, poca caça, manca d'inversió administrativa i falta de vigilància).
L'apartat territorial (22,04 %) també té una rellevant importància amb la
rururbanització i la manca d'espais cinegètics com a handicaps. La següent
categoria és la social (13,76 %) encapçalada per la mala fama del col·lectiu, el
desajustament generacional i les enveges entre practicants. Els aspectes
legislatius i burocràtics (6,45 %) i econòmics també apareixen però amb menor
importància, si bé aquest darrer té repercussions en altres grups, sobretot, en
aquells relacionats amb la gestió. Finalment, un reduït nombre de la mostra
considera altres problemes (0,75) o NS / NC (0,97 %).
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13.3.22 Nombre de caçadors i captures per espècies
cinegètiques

Espècies

Mostra
caçadors

%
Truncament

Mostra
truncada
de
caçadors

Captures

Mitjana
captures

Extrapolació
caçador

Extrapolació
captures

Tord comú

245

5,71

231

24349

105,41

9.815

1.034.589

Tudó

169

5,91

159

4489

28,23

6.770

191.149

Conill

424

5,18

402

8947

22,26

8.493

189.025

Perdiu

449

5,34

425

6430

15,13

8.994

136.073

Estornell
Tórtora
turca

61

4,91

58

1281

22,09

2.444

53.974

89

5,26

84

1130

13,45

3.566

47.965

Tord cellard

38

5,26

36

939

26,08

1.522

39.708

Colom

56

5,35

53

875

16,51

2.243

37.038

Llebre
Tórtora
salvatge

266

5,26

252

1740

6,90

5.328

36.790

80

15

68

730

10,74

3.205

34.406

Guàtlera

49

6,01

46

550

11,96

1.963

23.471

Capblau

24

12,5

21

245

11,67

961

11.217

Tord burell

20

5

19

185

9,74

801

7.802

Tord grívia
26
7,69
24
140
5,83
1.042
6.076
Altres
ànneres
10
20
8
70
8,75
401
3.505
Taula 103: Nombre de caçadors per espècie segons la mostra, percentatge de
truncament de la mostra, nombre captures per caçador, mitjana de captures per
caçador, nombre de caçadors totals a Mallorca per espècie i total de captures per
espècie.

Nombre de caçadors per espècie a Mallorca
Temporada 2012 - 2013
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

9.815

8.994

8.493
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5.328
3.566 3.205

2.444 2.243 1.963
1.522 1.042

961

801

401

Extrapolació caçadors

Figura 242: Extrapolació arreu de Mallorca del nombre de caçadors per espècies de caça per a
la temporada 2012 - 2013.
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Nombre de captures per espècies a Mallorca
temporada 2012 - 2013
1.200.000
1.000.000
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400.000
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0
Altres ànneres
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Colom
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Extrapolació captures

Figura 243: Extrapolació arreu de Mallorca del nombre captures de les diferents espècies de
caça per a la temporada 2012 - 2013.

En aquest apartat es presenten, a partir de la mostra de caçadors i de les
respectives captures, i amb l'aplicació d'un percentatge de truncament major o
menor segons la generalitat o especificitat de les modalitats associades a cada
peça, dades sobre mitjanes de captures, nombre de caçadors per espècies i
una estimació dels animals caçats durant la temporada 2012 - 2013. No
s'ofereixen dades per a la cega, la cabra, el moix i la gavina degut a la manca
de dades concloents per raons lligades a un perfil de caçador molt especialista i
un hàbitat molt concret en el cas de les dues primeres, i raó que els
depredadors no són pròpiament espècies cinegètiques.
Les 4 espècies amb més nombre de captures i amb més nombre de caçadors
coincideixen plenament amb les destacades en l'apartat de principal espècie de
caça.
El tord comú amb una mitjana de 105,41 tords / caçador de tords, es presenta
com l'espècie amb major nombre de captures (1.034.589) i amb un major
nombre de caçadors associats (9.815). En segon lloc per captures es troba el
tudó (191.149) però que ocupa la quarta posició quant a nombre de caçadors
(6.770), amb una mitjana de 28,23 tudons per caçador que es dedica a aquesta
espècie. El conill, amb una mitjana de 22,26 conills / caçador de conills, ocupa
el tercer lloc quant a captures (189.025) i el quart lloc amb nombre de caçadors
(8.493). La quarta posició per captures l'ocupa la perdiu (136.073), encara que
ocupa la tercera posició quant a nombre de caçadors (8.994), amb una mitjana
de 15,13 peces per caçador de perdius.
A continuació, amb més de 20.000 captures es situen l'estornell (amb 53.974
captures, 2.444 caçadors i una mitjana de 22,09 peces per caçador
d'estornells), la tórtora turca (amb 47.965 captures, 3.566 caçadors i una
mitjana de 13,45 peces / caçador de tórtores turques), el tord cellard (amb
39.708 captures, 1.522 caçadors i una mitjana de 26,06 tords / caçadors de
tords cellards), el colom (amb 37.038 captures, 2.243 caçadors i una mitjana de
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16,51 peces / caçador de coloms), la llebre ( amb 36.790 captures, 5.328
caçadors i una mitjana de 6,90 peces / caçador de llebres), la tórtora salvatge
(34.406 captures, 5.328 caçadors i una mitjana de 10,74 peces / caçador de
tórtores salvatges) i la guàtlera (23.471 captures, 1.963 caçadors i una mitjana
de 11,96 peces / caçador de guàtleres).
El grup d'espècies de menys de 12.000 captures el conformen el capblau, el
tord burell, el tord grívia i altres anàtids. El nombre total de captures varia entre
les 11.217 per al cas del capblau i les 3.505 per als altres anàtids. El nombre
de caçadors s'estableix entre els 1.042 per al tord grívia i el 401 per als altres
anàtids. Les mitjanes de captures per espècies oscil·len entre les 11,67 peces /
caçador de capblau i les 5,83 peces / caçador de tords grívia.

13.4. Discussió
Els resultats aportats es basen en una mostra significativa d'enquestes per a la
temporada de caça 2012 -2013, en vistes a aprofundir en aspectes socials,
territorials, econòmics i d'aprofitament del recurs cinegètic.
En el plànol social, la relació per localitats i edats de les persones que
responen equival en gran mesura a la distribució real de titulars d'enquestes de
caça Mallorca. Més de la meitat de les persones enquestades practica la caça
acompanyat mentre que només entorn a 1/ 3 caça de forma individual. És una
manera de compartir afició, cans, vedats, despeses de desplaçament,
experiències, berenar o dinar en grup... Pinet (1995) posa de relleu que a
Europa la caça és una activitat amb un important component social, i d'aquesta
manera enforteix les relacions humanes en els seus vessants familiars,
d'amistats o laborals, i contribueix a difondre la cultura associada al produir-se
intercanvis entre persones de diferents generacions i localitats.
Més de 2/3 de les persones enquestades viuen a indrets urbans, fet que denota
una distribució majoritàriament urbana del col·lectiu de caçadors i alhora la
necessitat de desplaçaments entre la residència i l'espai de caça, i una
distància de vivències i costums culturals entre la vivenda i el vedat. Aquest fet
origina situacions conflictives que López Ontiveros (1992 a) sintetitza com una
lluita per la definició socials dels individus i per la seva pertinença social , una
manifestació de la transformació dels usos del territori rural i de les relacions
entre el món rural i la societat urbana.
La qüestió territorial té una gran importància en la pràctica de la caça. Per a
l'any 2013, Mallorca compta amb 1.466 vedats de caça i més del 90 % de la
superfície insular és susceptible d'aprofitament cinegètic. D'acord amb
l'enquesta realitzada, un 39,64 % i un 39,38 % de les persones enquestades
cacen dins vedats de societats de caçadors i/o com a convidats dins vedats
privats, respectivament, xifres que reforcen el component social esmentat al
paràgraf anterior. Tant en un cas com en l'altre, la bestreta econòmica és
relativament reduïda. Entorn a un 20 % afirma caçar dins vedats mitjançant
l'adquisició d'una acció de caça, la qual cosa comporta el pagament d'una
quota anual sovint no simbòlica. A continuació, un 22,28 % de les persones
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enquestades asseguren caçar dins terrenys de règim cinegètic comú o lliures.
Finalment, un 16,06 %, cacen dins vedats dels quals són titulars o propietaris
de terres.
A Mallorca, en termes numèrics i superficials,els vedats particulars destaquen
per sobre qualsevol altra figura cinegètica però a nivell de pràctica cinegètica
les xifres de persones que cacen dins vedats particulars i dins vedats de
societats de caçadors locals són gairebé idèntiques. En aquest cas, la densitat
de caçadors per unitat de superfície esdevé molt més alta en els vedats de
societats locals que en els vedats particulars. Sobresurt, per tant, el caire social
per sobre el concepte mercantil / privatiu de la caça, sense menysprear aquest
darrer. Cal dir que a Mallorca no existeixen necessàriament uns lligams amb la
propietat de terres cosa que si ocorre a Gran Bretanya, malgrat aquesta
circumstància és susceptible de provocar conflictes en un medi rural de cada
vegada més divers en usos i immers en un model capitalista. La caça en els
terrenys lliures és notòria i la practiquen gairebé 1 de cada 4 caçadors, xifra
que possiblement sofreix oscil·lacions temporals atenent a circumstàncies
econòmiques (crisi,...) i a l'absència de vedats socials a l'illa.
El creuament de dades entre els municipis de residència i on cacen les
persones que han contestat l'enquesta posa de manifest l'existència d'una
desigual distribució en l'àmbit insular. Palma i la seva àrea d'influència més
propera, focalitzada cap a la serra de Tramuntana i el Raiguer, es configura
com un gran pol demandant d'espais cinegètics provocant que les persones
s'hagin de desplaçar cap a espais ofertants de caça localitzats majoritàriament
a la zona central del Pla, al Sud o al Llevant. També són demandants la
majoria de municipis amb façana litoral del Nord -Est més alguns del Pla i del
Sud. Els municipis definits com a equilibrats es reparteixen arreu de l'illa, sense
un patró definit. A grans trets, els municipis que demanden espais de caça es
caracteritzen per altes densitats de població, important activitat turística i
notable desenvolupament urbà cosa que contrasta amb els municipis que
n'oferten, amb absència de grans urbs, densitats poblacions menors, presència
d'activitats agràries i topografies planes o moderades.
Aquest patró d'oferta / demanda d'espais cinegètics condiciona l'existència de
moviments pendulars entre la localitat de residència del caçador/a i l'espai de
caça. Gairebé la meitat de les persones enquestades es mou entre 5 i 30 km.
La distància mitjana de desplaçament dels caçadors enquestats és de 18,82
km, entre la vivenda i l'espai de caça, que equival a uns 20 minuts de trajecte.
Un model d'exemple de desplaçament vendria a ser el d'un caçador que viu a
Palma i que caça a Algaida o a Llucmajor.
El períodes de l'any amb major activitat (més del 50 % de la gent que caça,
aprofitar per practicar l'activitat) coincideix amb els mesos de novembre,
desembre i gener. Són mesos amb presència a l'illa de les espècies migratòries
més valorades cinegèticament (tord i cega), que complementen l'ampli ventall
de sedentàries. Aquesta major pressió cinegètica intraanual referenda un patró
centrat a cavall entre la tardor i l'hivern concurrent amb l'època de l'any en què
es poden practicar més modalitats, dominància d'un règim de precipitacions i
temperatures suaus que normalment permeten la caça durant tot el dia, i
d'acord amb la temporada turística baixa.
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Per jornades, entorn a 2/ 3 parts d'aficionats/des a la caça surten un o cops
setmanals, que podria coincidir amb els dies de caça hàbils durant els caps de
setmana. Si bé hi ha percentatges considerables (entorn al 10 %) de
caçadors/es que surten 3, 4 o el màxim de dies possibles. L'actual ordre de
vedes presenta moltes opcions quan a dies hàbils de caça setmanals encara
que, segons les dades obtingues, la pressió cinegètica es podria concentrar
majoritàriament els caps de setmana o dies de festa que és quan la major part
de població pot dedicar temps al seu hobby.
Un determinat percentatge dels caçadors/es de Mallorca ha viatjat lluny de les
Illes Balears amb motivacions cinegètiques. El turisme cinegètic engloba el
conjunt d'activitats dutes a terme per les persones que es desplacen a un espai
concret, atretes pel recurs caça, amb l'objecte de capturar amb criteris
sostenibles una peça, utilitzant distintes tècniques i mitjans (Rengifo Gallego,
2008). En el cas que ens ocupa, un 17,05% de les persones enquestades
afirma que en els darrers 5 anys ha sortit fora de les Illes Balears a caçar, la
major part d'aquests amb una freqüència d'entre dues i quatre vegades (48,48
%). El percentatge de gent que ha sortit fora és molt similar a l'obtingut per a
l'illa de Menorca i que es situa en un 15,39 %, segons dades de Barceló
(2014). Rengifo Gallego (2008) afirma segons dades de Pinet (1995) i de Hofer
(2002) que a Europa entre un 20-30 % dels caçadors viatgen, almenys
ocasionalment, a l'estranger a caçar, encara que hi ha notables diferencies
entre països. No hi ha una tendència clara quant a la modalitat de caça
practicada fora de l'illa, si bé hi ha una certa dominància de la caça menor.
Pel que fa al destí, la immensa majoria de gent mallorquina que surt a caçar a
fora ho fa a la península ibèrica. Les autonomies més visitades són Andalusia i
les dues Castelles, i són desplaçaments que responen tant a viatges de turisme
de caça organitzats per empreses com intercanvis d'experiències entre
caçadors/es d'aquí i d'altres de la Península. Les destinacions internacions per
a la pràctica de la caça es corresponen amb països d'Europa, Amèrica i Àfrica.
Són inferiors al 10 % del total de la gent que viatja, i aquests sí que solen ser
viatges oferts per orgàniques professionals. La importància del segment de
caçadors/es que anualment viatgen queda constatat en el fet que determinades
companyies aèries han subscrit un conveni de col·laboració amb la Federació
Balear de Caça perquè les persones federades puguin tenir bonificacions
especials a l'hora de desplaçar-se.
Si es comparen les dades actuals amb les de l'enquesta de Barceló (2009), la
majoria són molt semblants, encara que sí que hi ha algunes variacions quant a
modalitats de caça practicades i destins visitats: abans eren més importants les
sortides de caça major mentre que ara predominen les de caça menor, i abans
també eren més les sortides a l'estranger. Sens dubte, la crisi econòmica pareix
ésser el factor d'aquest ajustament.
En definitiva, el fet insular condiciona patrons de mobilitat interns i externs entre
els llocs de residència dels practicants de l'activitat i les caceres en funció de la
localització dels espais cinegètics, poder econòmic del caçador/a, modalitat a
practicar,...
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Les repercussions econòmiques de la caça han estat objecte de recerca en
nombrosos estudis i treballs, tal i com ja s‘ha apuntat en apartats anteriors.
Malgrat això, la disposició de dades econòmiques globals, acurades i fiables
resulta una tasca vertaderament complexa. González et al. (2004) recorden
que l'economia derivada de la caça és l'aspecte cinegètic més opac i
desconegut de l'activitat, fet que suposa una gran dificultat per al seu estudi.
Per exemple, a Andalusia (Mulero y Naranjo, 1996), on la caça és un sector
estratègic en el entorns rurals, conflueix una doble realitat constituïda entorn a
una oferta cinegètica considerable i una demanda social nombrosa amb
tendència creixent. Malgrat això, existeix un desconeixement generalitzat
sobre l‘abast socioeconòmic de la caça a la comunitat andalusa, situació
agreujada per l‘existència de varis obstacles que han dificultat
extraordinàriament la tasca investigadora orientada a profunditzar en els
assumptes pecuniaris. L‘obscuritat fiscal que envolta la caça o la pròpia
regulació administrativa de la pràctica són aspectes que tampoc ha facilitat el
coneixement de les seves derivacions socials i econòmiques.
Les dades econòmiques sobre l‘activitat cinegètica són escasses, però són
molts els fronts que es poden estudiar i analitzar (ingressos i despeses dels
vedats, despeses administratives, quotes, armament i equipament del caçador,
valor de les peces de caça, hosteleria, desplaçaments i/o moviments
turístics,...). Un estudi en profunditat sobre l‘impacte econòmic de la caça
requereix un plantejament metodològic en el qual hi participin els agents i els
subsectors implicats, la qual cosa assoleix una dimensió que per si mateixa ja
és objecte d'un doctorat monotemàtic. En aquest sentit, treballs com la tesi de
Bernabéu (2000), emmarcada dins Castella - la Manxa, obre una línia
d'investigació molt interessant en aquest àmbit ja que caracteritza l'oferta i la
demanda cinegètica, presenta una avaluació economètrica i una simulació de
la despesa dels caçadors i, alhora, estableix estratègies de desenvolupament
econòmic a diferents nivells.
En el cas de Mallorca, és important destacar que la caça aporta importants
beneficis als propietaris de finques. A finals de la dècada de 1970, Salvà
(1978), argumenta que els vedats de caça eren un dels factors amb més
rendibilitat a la serra de Tramuntana atenent a la important presència d'espais
forestals, extensions considerables de terrenys improductius i estructura de
propietat latifundista. En la mateixa línia, Salvà (1988), en el cas de la marina
de Llucmajor, indica que les terres de les possessions es converteixen en
tancats de caça, ja sigui per a l'oci del propietari o bé en règim de lloguer per a
l'oci d'associacions de companys afeccionats a la caça i/o de societats de
caçadors. És una activitat bastant lucrativa per a les possessions i que no
demanen grans inversions per a la seva gestió. Per la seva banda, Castelló
(2002) reitera que la caça és l'activitat d'oci més important que es realitza en el
medi agrari, que mou una economia dinàmica, no subvencionada i compatible
amb altres usos del sòl. La caça té una gran potencialitat que pot derivar en
una gran rentabilitat si la gestió és l'adequada. Territorialment, Castelló proposa
estructurar l'anàlisi de la rentabilitat agrocinegètica en dues zones segons el
relleu: espais de muntanya (Serra de Tramuntana i Serres de Llevant) i resta de
l'illa. Un dels pocs treballs elaborats amb visió econòmica, Cardell (2006) es
centra en el turisme cinegètic i fa especial incidència, entre d'altres, al potencial
de Mallorca com a destí de caça major.
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Malgrat tot, amb la incertesa de la fiabilitat de xifres i l'important índex
d'abstenció de contestes a l'enquesta (entorn al 17 %), indiscutiblement la caça
és una activitat que mou notables quantitats monetàries.
Atenent a les dades obtingudes a l'enquesta i considerant que més d'un 40 %
de persones titulars de llicències paga per caçar en un vedat particular, la
despesa mitjana teòrica mínima per lloguer d'espais cinegètics (sense comptar
les societats de caçadors) es situa en 855,12 € persona / any. Extrapolat al
total del col·lectiu això són, com a mínim, 5.686.803,10 €. L'any 2008 segons
(Barceló, 2009) el lloguer de vedats a Mallorca generava 9.612.532 €.
Suposant que un 70 % dels vedats de caça particulars de Mallorca són objecte
de lloguer (125.608,05 ha), resulta que, de mitjana, cada hectàrea vedada
produeix actualment 45,27 €. Els mateixos càlculs sobre la base de les dades
de Barceló (2009) ofereixen una xifra de 76,52 €/ha. Lucas (2002) fixa un preu
de lloguer d'entre 5.000 i 6. 000 pessetes (30,05-36,06 €) / ha. Comparant
aquestes xifres, és prou patent i lògic l'ajustament de xifres en el temps i
segons les circumstàncies econòmiques de la societat.
Entre l'actualitat i el 2009, el nombre de persones que disposen de lloguer de
vedat ha disminuït en un 1,02 % (ha passat de 6.719 persones amb vedat llogat
a 6.650) mentre que el muntant econòmic generat per lloguer de vedats ha
disminuït un 40,83 % (ha passat de 9.612.532 € a 5.686.803,10 €). La crisi
econòmica que travessa la societat insular es presenta com a principal causa
d'aquesta forta disminució. Es pot apreciar que el nombre de persones que
deixa de tenir vedat llogat és pràcticament irrellevant, si més no, sembla que hi
ha hagut una tendència positiva ja que per al 2009 el nombre de caçadors/es
era superior a 21.000 i ara es inferior a 16.000. Per tant, els titulars de vedats i
els propietaris de finques han hagut d'ajustar els preus de lloguer de terrenys
cinegètics atenent que la capacitat econòmica de les persones demandants ha
minvat considerablement. Amb tot, aquestes dades demostren clarament que el
col·lectiu de caçadors ha seguit llogant vedats però a preus molt més baixos.
La despesa mitjana per titular de llicència de caça és de 584,80 €, que
extrapolat al conjunt del col·lectiu són 7.473.695,12 €. Ben distintes són les
dades per a l'any 2008, any en el qual la despesa mitjana per titular de llicència
de caça era de 866,34 € i el muntant total era de 18.419.397,15 € (Barceló,
2009). Cal apuntar que el 2008 el nombre de titulars de llicències de caça eren
21.261 i ara són només segons 15.504, amb una abstenció de contestes del
17,57 %. Malgrat això, la despesa mitjana per caçador ha disminuït en un
32,49%.
Encara que aquestes xifres mínimes s'han de manejar amb prudència i són sols
estimacions, l'economia derivada de lloguers de vedats i despeses individuals
dels practicants, suposen més de 13.000.000 d'€. I, fent l'equivalència ajustada
amb la realitat insular de les dades que presenta Garrido (2012) per al conjunt
nacional, la caça genera a Mallorca entorn a 500 llocs de feina, que vendria a
ser un lloc de feina per cada 31 caçadors. Retrocedint en el temps i com a
xifres comparatives, Castelló (2002) indica que les rendes generades per la
caça a les Balears assoleixen 10 milions d'€ en economia directa (lloguer de
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vedats, venta de peces de caça, conreus, granjes cinegètiques,...) i 5 milions
d'€ en economia induïda (guarderia, assegurances, armes i municions,
indumentària, locomoció, pernoctacions,...). En conjunt i salvant les distàncies
temporals i territorials dels diversos estudis, les macrodades econonòmiques
de la caça són properes però exigeixen en el futur d'estudis més acurats sobre
els diferents conceptes que hi intervenen.
Quant a l'aprofitament del recurs cinegètic, el tipus de caçadors més abundant
a Mallorca és el generalista (57,36 %) i les modalitats més practicades la caça
del tord al vol (practicada per un 58,40 % de les persones enquestades), el tir al
pas (practicada per un 44,70 % de les persones enquestades) i la caça de la
perdiu amb ca (practicada per un 30,75 % de les persones enquestades). Les
modalitats tradicionals, malgrat ser minoritàries (cap d'elles supera el 25 % de
pràctica per les persones enquestades) tenen la seva importància i destaca la
caça del tord amb filats. En termes generals, les modalitats més practicades
apunten cap al tord com a principal presa.
Un aspecte notori és que 1 de cada 3 titulars de llicències de caça no disposa
de cap ca com a animal auxiliar. Són moltes les raons que poden influir en
aquesta xifra (crisi econòmica, manca d'espai per tenir el ca en condicions,
manca de temps per ensinistrar-lo,...) però aquest fet repercuteix
indubtablement en l'aprofitament del recurs cinegètic. Si bé es cert que hi ha
modalitats minoritàries que no requereixen ca (filats, perdiu amb reclam, o
cabres amb rifle,...) d'altres de majoritàries (tord amb escopeta o tir al pas)
troben en el ca un indispensable aliat per recuperar les peces. La pràctica
d'aquestes darreres modalitats de caça sense ca suposa el risc que un
consirable nombre de peces pugui quedar en el camp sense aprofitament pel
caçador/a. A l'hora d'establir criteris de gestió i planificació cinegètica cal tenir
en compte aspectes com el que s'acaba de comentar, més quan hi ha
normativa expressa dins l'àmbit de les Illes Balears que prohibeixen portar cans
en modalitats de tir al vol durant la mitja veda.
Les races de cans vénen a confirmar el perfil generalista del caçador mallorquí,
essent el bretó (25,60 % dels cans) el més estès. Es tracta d'un ca que
adientment ensinistrat és un especialista per a la caça de cegues, perdius o
guàtleres, però que majoritàriament s'utilitza com a ca generalista tant per a pèl
com per a ploma, i adaptat a totes modalitats. En segona posició s'hi troba el
setter (14,73 % dels cans), ca especialista que s'ha popularitzat molt en els
darrers anys paral·lelament amb l'impuls que ha experimentat la caça de la
cega. Tant l'una com l'altra són races vingudes de fora, la primera d'origen
francès i la segona britànica.
Les races autòctones suposen entorn a 1 de cada 5 cans de caça presents a
Mallorca, amb dominància del rater (11,11 % dels cans) sobre el ca eivissenc
(5,07 % dels cans) i el ca mè (3,14 %). Funcionalment, el ca rater és un
especialista en la caça del conill però degut a la recessió dels lagomorfs s'ha
reconvertit en una raça generalista molt adient per al cobro. El ca rater, com el
ca eivissenc i el ca mè , són races úniques i autòctones de les Illes, però que
han cedit presència a costa de la minva de determinades espècies cinegètiques
com el conill i per mor de la introducció de races d'altres indrets. Els cans
autòctons són patrimoni propi i ben bé mereixen ser conservats, de la mateixa
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manera que també ho han de ser les espècies cinegètiques i les pràctiques
venatòries associades. La ruptura d'aquest encadenat cinegètic pot suposar la
pèrdua irrecuperable d'un patrimoni valuosíssim.
La gran majoria (86,30 %) dels titulars de llicència de caça disposen d'alguna
arma de foc, si bé també hi ha caçadors / es que no en tenen cap (13,70 %), i
que es suposa que practiquen la caça amb cans, amb filats, amb arc o amb
reclam i bagues. Més del 50 % de la gent que practica la caça té una o dues
armes, essent les escopetes superposades i les planes les més abundants
(constitueixen més dels dos terços del total de les armes de caça, segons
tipologia). Les repetidores, les escopetes d'un canó, els rifles de pany i els
monotir són armes més minoritàries. El calibre més estès és el 12. La mitjana
d'armes de caça per caçador /a que utilitza escopeta o rifle és de 2,23. La
distribució de tipologies d'armes respon a un model d'aprofitament cinegètic
dominat per la caça menor, si bé la presència de rifles indica la possibilitats de
caça major i/o que existeix gent que pràctica aquesta modalitat fora de les
fronteres insulars.
Els principals problemes que afecten a la caça a Mallorca es relacionen
directament amb la qüestió territorial i a la gestió cinegètica.
Per una banda, un 28,91 % i un 24,48 % dels caçadors / es consideren que els
principals problemes que afecten a la caça són la urbanització del medi rural i
la manca de terrenys on caçar, respectivament. Per explicar aquests fets que
tenen la causa en la reducció de la superfície apta per a la pràctica cinegètica,
cal recórrer als processos de canvi que ha experimentat el medi rural mallorquí.
Segons Binimelis (2006) i Binimelis et al (2012) a la dècada dels setanta el
segle XX, l‘hàbitat rural de Mallorca tenia una distribució territorial que encara
responia a les pautes pròpies d‘un territori modelat per l‘agricultura. Des de
llavors ençà, es produeix una irrupció dins el camp illenc d'activitats
residencials. A la dècada dels vuitanta la proliferació d'habitatges de nova
construcció dins els sòl rústic adquirí la màxima intensitat, dins de la franja
ruralurbana de Palma, i que respon a una demanda de població autòctona
urbana. Durant la dècada dels noranta és produeix el que s'anomena "tercer
boom" que es defineix com una etapa de fort creixement econòmic que es
fonamenta en una alta depredació del territori per satisfer la demanda turística
residencial. Segons dades de Binimelis i Ordinas (2012), entre els anys setanta
i el final dels vuitanta es produeix un creixement de 19.807 noves edificacions a
l‘espai rural, la qual cosa equival a un augment del 58,3 %. D‘altra banda, entre
el 1987 i el 2002 l‘augment va ser de 13.400 edificacions, la qual cosa suposà
un creixement relatiu del 26 % respecte del 1987. Amb tot, el capítol més intens
de transformació funcional de l‘espai rural no es produeix a la dècada dels anys
noranta, sinó més aviat a les dècades dels anys setanta i vuitanta.
En conjunt, l'ús residencial més totes les infraestructures i canvis que això
comporta en el medi rural (vies de comunicació, tancaments amb reixa, esteses
elèctriques, ...) fa que disminueixi sensiblement la superfície susceptible
d'aprofitament cinegètic en els vedats. Aquesta disminució serà sempre més
acusada en aquells espais cinegètics constituïts per múltiples propietats com és
el cas de les societats de caçadors. Ontiveros (1992) apunta que de cada
vegada hi ha més propietaris de terres que rebutgen donar permís als caçadors
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per caçar i per passar per les seves terres, no sols com sempre pels odis i
danys de la caça, sinó per fenòmens nous lligats a la modernització de
l'agricultura i a la rururbanització.
A continuació, el 27,86 % de les persones enquestades veu el furtivisme com el
principal problema, el 26,56 % creu que és la manca de gestió, el 22,66 %
opina que són els depredadors i el 20,57 % pensa que hi ha poca caça. En
conjunt, tots aquests problemes estan relacionats amb la gestió cinegètica i són
temes que s'han d'abordar des de el propi col·lectiu. L'abordament d'aquestes
problemàtiques passa ineludiblement per incrementar les inversions
(econòmiques o en feina) en els espais de caça. Un tret que sovint es comenta
des de el món de la caça és que el pagaments que es realitzen en concepte de
lloguer de terres no reverteix després en el maneig de les finques o dels
vedats. Això suposa despeses extres per als caçadors, que no sempre es
poden o es volen fer. Inevitablement la caça necessita d'una gestió, atenent
que les activitats tradicionals que sempre s'han desenvolupat a fora vila poc a
poc han anat minvant. A més, els problemes de gestió s'han vist agreujats pels
assumptes de canvis d'usos del sòl que s'han exposat anteriorment. En
definitiva, el caçador ha de veure el vedat com un espai per caçar però també
ha de ser conscient que aquest s'ha de gestionar mitjançant sembres, millora
d'hàbitats, instal·lació d'abeuradors, control de depredadors, vigilància,...en cas
contrari la caça serà escassa.
Entorn a 1 de cada 5 titulars de llicències enquestats (19,27 %) considera que
el principal problema de la caça és la mala fama que tenen els seus
practicants. Es tracta d'un assumpte de percepció social degut a que cada
vegada la majoritària societat urbana està més desconnectada del medi rural i
de les activitats que s'hi desenvolupen. A això cal afegir la repercussió
mediàtica que sovint tenen les malifetes relacionades amb la caça o accions de
persones públiques que practiquen la caça, que malgrat la seva eventualitat,
socialment són malvistes. Així, s'associa el/la caçador/a a un depredador de la
naturalesa, més encara quan s'utilitzen armes de foc. La solució passa perquè
el col·lectiu sigui capaç de transmetre a una societat majoritàriament indiferent i
desconeixedora dels cicles naturals, els beneficis que aporta a l'entorn una
pràctica cinegètica realitzada amb criteri, conforme a la normativa i sostenible
ambientalment.
Un 15,63 % i un 9,90 % de la gent enquestada opina que els principals
problemes de la caça són l'excés de normativa i la manca d'inversions per part
de l'administració, respectivament. Es tracta de problemes lligats amb la gestió
administrativa de la caça. López Ontiveros y Valle Buenestado (1989) també
detecten una percepció dels caçadors similar basant-se en un treball realitzat
per a les províncies de Còrdova i Jaen. La magnitud creixent a la nostra
societat de l'intervencionisme estatal, la responsabilitat adquirida per l'Estat en
la protecció ambiental i el desig de regular els moltes conflictes derivats de la
caça han originat un elevat grau de burocràcia en la gestió de la caça (1992 a).
És cert que la caça és una de les activitats que es practiquen al medi rural amb
més normativa associada: autonòmica, nacional i internacional, a més de la
normativa pròpia que pot establir cada vedat. Conseqüentment, és
considerable l'elevat nombre de documents que ha de tramitar anualment i ha
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de dur a sobre el caçador. Els recursos que inverteix l'Administració a la caça
sovint depenen de les disponibilitats pressupostàries i de les línies polítiques
establertes en cada moment. En qualsevol cas, els fons invertits en noves
tecnologies, la simplificació dels tràmits burocràtics i la canalització dels
recursos econòmics cap als principals punts dèbils que afecten avui a la caça
(gestió cinegètica, manca de terrenys, furtivisme, millorar la imatge social, etc.)
són accions que, en funció de les seves competències, l'Administració pot
abordar ja no sols en benefici de la caça sinó també dels entorns on aquesta
s'hi desenvolupa.
El 14,84 % de les entrevistes considera que la caça és un hobby car, per la
qual cosa cada individu ha de reajustar la despesa segons les seves
circumstàncies socioeconòmiques. L' abandonament de l'activitat o l'increment
de furtivisme són possibles respostes en una situació de crisi com l'actual.
El 13,28 % de les respostes veuen la falta de vigilància com el principal
problema de la caça. Es tracta d'un tret recurrent dins el món de la caça a
Mallorca. La Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca i la Guàrdia Civil
disposa de cossos especialitzats en el control i vigilància de la caça, si bé
també existeixen figures de vigilància privada i honorífiques que també
s'encarreguen d'aquests assumptes. Considerant que hi pot haver unes 50
persones que realitzen tasques de control i vigilància de caça, i que hi ha
15.504 titulars de llicències de caça, el ràtio és d'1vigilant per cada 310
caçadors. Evidentment, és impossible que es dugui un control exhaustiu. Les
altes quanties que suposen les sancions en matèria de caça actuen com a mitjà
dissuasori en la comissió d'infraccions, però continua essent necessari
incrementar el efectius.
El 7,29 % i el 6,77 % de les persones caçadores consideren com a principal
problemes la manca de relleu generacional i l'existència de conflictes i enveges
entre els caçadors, respectivament. Aquests dos trets de la caça gairebé
tanquen la llista de punts dèbils detectats a l'enquesta. Popularment es sap
que la joventut no té una gran tendència a practicar la caça. Demostrat en
xifres, segons dades aportades en aquest treball, per cada persona caçadora
de fins a 30 anys n 'hi ha 3 de més de 70 anys. El problema de relleu
generacional és patent i són moltes les causes que hi intervenen (burocràcia,
mala imatge de la caça, desconnexió amb el medi rural,...). Altrament, els
conflictes i les enveges entre els mateixos caçadors no afavoreixen l'activitat.
L'ostentació, la bravejera, la vanitat, la picaresca,... són condicions esteses en
major o menor grau en els entorns cinegètics, lligades sovint al furtivisme, i
origen de nefastes conseqüències dins el sí de la pròpia activitat. La manca de
relleu generacional i la conflictivitat interna entre els caçadors han de ser
abordades urgentment. Si bé cal advertir que el col·lectiu no és conscient de
l'abast que suposa aquesta problemàtica, atès que es situen a la coa dels
problemes que afecten a l'activitat ambdues amb menys d'un 10 %
d'importància en el conjunt de problemes. El foment i el futur de la caça passa
ineludiblement per posar en pràctica programes de formació i informació a les
properes generacions.
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Finalment, un 2,34 % de les persones enquestades NS / NC i un 1,82%
atribueix a altres causes no llistades els principals problemes de la caça.
Algunes interessants respostes apuntades en aquest apartat són:
 Massa poc temps per caçar el conill i es menja el sembrat dels pagesos
(enquesta 36, Felanitx, 56 anys).
 Muchos excursionistas (enquesta 41, Calvià, 47 anys)
 Exploten els vedats, preus i caça (enquesta 45, Inca, 38 anys)
 Massa cases a fora vila i massa pegues pels caçadors (enquesta 46,
Palma, 32 anys)
 Faltan cotos sociales (enquesta 157, Palma, 31 anys).
 Molta salvatgina (enquesta 169, Maria de la Salut, 60 anys).
 Ningú no se'n vol adonar que sense caçadors no hi ha caça (enquesta
260, Palma, 49 anys).
Ja per acabar, s'analitza el nombre de captures per espècies cinegètiques. Les
dades obtingudes prèviament quant a principals modalitats i espècies de caça
poden donar una idea dels resultats. Recordant anteriors paràgrafs, per ordre,
les principals espècies són el tord, la perdiu, el conill i el tudó. No s'ofereixen
dades de captures ni de cabres ni de cegues, atès que són espècies d'uns
hàbitats molt concrets i responen a un perfil de caçador molt especialista.
Tampoc no apareixen dades sobre gavines ni moixos al no ser espècies
cinegètiques i la seva caça respon a tasques de control i gestió. S'estableixen
tres grans grups quan a captures. Són els següents:
Un primer grup l'integren el tord, el tudó, el conill i la perdiu. Les 4 espècies
amb més nombre de captures i amb més nombre de caçadors coincideixen
plenament amb les destacades en l'apartat de principal espècie de caça. Ara
bé, apareixen variacions quant a captures i nombre de caçadors. Cal recordar
que aquesta enquesta fa referència a la temporada de caça 2012-2013, i com
és lògic les captures poden distar molt en termes interanuals. Per tant, les
xifres concretes s'han d'analitzar amb prudència i des d'una òptica genèrica.
El tord comú es presenta com l'espècie amb major nombre de captures
(1.034.589) i amb major nombre de caçadors associats (9.815). Santandreu et
al (2002) estimen en 1.500.000 el màxim de captures de tords per a anys
fluixos a les Illes Balears (l'extrapolació està feta sobre 20.000 llicències). En
segon lloc, a nivell de captures s'hi troba el tudó (191.149) però ocupa la quarta
posició quant a nombre de caçadors (6.770). En tercer lloc quant a captures hi
ha el conill (189.025) i també ocupa el tercer lloc quant a nombre de caçadors
(8.493). En quarta posició de captures hi ha la perdiu (136.073) però ocupa la
segona posició quant a nombre de caçadors (8.994).
El tord comú és sens dubte l'espècie que rep una major pressió cinegètica i del
qual cada caçador que en practica la caça obté un major nombre de captures.
La mitjana és de 105 tords per caçador. Diferents són els casos del tudó i de la
perdiu. En el cas del tudó, un menor nombre de caçadors associats obté major
nombre de captures, el contrari que succeeix amb la perdiu. La mitjana de
tudons per caçador d'aquesta espècies és de 28 exemplars mentre que per a la
perdiu la mitjana són 15. El conill és la tercera espècie en importància, tant en
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captures com en caçadors, i la mitjana de captures són 22 exemplars per
caçador.
Un segon grup amb xifres de captures entre entorn a les 50.000 i les 20.000 és
constituït per l'estornell (53.974 captures), la tórtora turca (47.965 captures), el
tord cellard (39.708 captures), el colom (37.038 captures), la llebre (36.790
captures), la tórtora salvatge (34.406 captures) i la guàtlera (23.471 captures)
amb uns intervals quant a nombre de caçadors que van des dels 5.328 en el
cas de la llebre als 1.522 pel tord cellard. La majoria d'espècies són
migratòries, excepte la tórtora turca i la llebre, i en termes generals són peces
d'àmbit generalista. Concretament pel que fa a la guàtlera, es disposa
d'estimacions de captures que van entre les 23.148 i les 48.225 (Mayol et al.
2004). En aquest sentit, la xifra obtinguda a la present enquesta coincidiria amb
les xifres mínimes de captura estimades que aporta Mayol et al. el 2004,
considerant que un 10 % dels titulars de llicències de caça es dediquen a la
caça de guàtleres.
Actualment es difícil discriminar la tendència a partir
d'aquestes dades, ja que les poblacions de guàtleres salvatges són reforçades
sovint mitjançant repoblacions.
Un tercer grup, amb menys de 12.000 exemplars capturats, l'integren el
capblau (11.217), el tord burell (7.802), el tord grívia (6.076) i altres ànneres
caçables (3.505). El nombre de caçadors associats a aquestes espècies varia
entre els 1.042 que afirma que ha caçat almenys algun tord grívia i els 401 que
han caçat alguna ànnera que no és el capblau. En relació a aquestes xifres,
resulta notori el nombre capblaus capturats, espècie que ha vist incrementat les
seves captures arreu de la colonització de nous espais vinculats a l'activitat
antròpica com ara basses de rec i depuradores. El tord burell, el tord grívia i les
altres ànneres caçables presenten nombres de captures modests, però amb
mitjanes elevades per caçador si es compara amb el reduït nombre de
practicants.
Finalment, es comparen les xifres de captures / ha per al conill, la perdiu, la
llebre i la guàtlera en l'àmbit nacional i a les illes.
Nacional

Captures

Captures / ha

Llebre

899.780

0,02

Conill

6.327.706

0,15

Perdiu

2.957.649

0,07

Guàtlera
1.254.310
0,03
Taula 104: Nombre de captures ( Anuario de Estadística Agraria, 2010) i mitjana
de captures / ha, considerant que Espanya disposa de 43.019.411 ha vedades
(Trofeo, 2010).
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Captures

Captures / ha

Llebre

36.790

0,11

Conil

189.025

0,57

Perdiu

136.073

0,41

2015

Guàtlera
23.471
0,07
Taula 105: Nombre de captures (segons resultats enquesta) i mitjana de captures
/ ha, considerant que Mallorca disposa de 332.744 ha de superfície susceptible
d'aprofitament cinegètic.

Diferència (%)
Llebre

81,08

Conill

74,11

Perdiu

83,19

Guàtlera
58,66
Taula 106: Diferència de captures / ha entre la mitjana nacional i la mitjana
insular.

Considerant les dades anteriors entre mitjanes de captures / ha de llebre, conill,
perdiu i guàtlera a l'Estat espanyol i a Mallorca, es constaten grans diferències
en favor de l'illa que varien entre +81,08 per a la llebre i +58,66 per a la
guàtlera. Les condicions insulars, amb absència de grans depredadors i amb
un mosaïc paisatgístic mol ric i divers, afavoreixen una major productivitat de la
fauna cinegètica.
Malgrat això, totes aquests xifres s'han de considerar com a estimacions i
analitzar amb prudència, atenent que les dades que aporta l'enquesta disten de
les estimacions que fins ara es disposen (FEDENCA -RFEC, 2011, i resum de
captures anuals presentades pels titulars de vedats). Per això, és important que
l'Administració estableixi metodologies adients per a la coneixença de
l'aprofitament del recurs cinegètic alhora que també és imprescindible la
col·laboració dels caçadors / es per tal de disposar de nombres fiables, ja que
aquesta informació és fonamental per a la planificació i gestió de la caça.
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14. PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ TERRITORIAL DE LA
CAÇA.
CAP
A
UNA
COMARCALITZACIÓ
CINEGÈTICA DE MALLORCA
14.1. Procediment
Aquest apartat sobre planificació i ordenació territorial de la caça, es composa,
en termes metodològics, de dues parts ben diferenciades:
 una primera part fonamentada en la recerca bibliogràfica i documental
per tal d'analitzar i avaluar la importància de la comarcalització en
matèria de caça.
 una segona part, conduent a l'elaboració d'un mapa de comarques
cinegètiques, basada en divisions naturals, no administratives, derivades
de la reinterpretació de les unitats del mapa geomorfològic de Mallorca
present a l'Atles de les Illes Balears (1995). A partir de 30 unitats
fisiogràfiques en què s'estructura l'illa es defineixen i s'assignen valors a
31 variables relacionades amb l'activitat cinegètica. Per això, es fa ús de
dades, informació estadística i capes amb informació geogràfica. Per a
l'obtenció de variables en què només es disposa d'informació numèrica
per municipis (nombre de titulars de llicències de caça, caps de
ramaderia ovina, importància de les construccions de pedra en sec o
població), la realització dels càlculs s'ha realitzat amb el full de càlcul
microsoft Excel, ponderant el valor de cada variable municipal per la
superfície municipal inclosa dins cada unitat fisiogràfica. En els casos
en què es disposa de capes amb informació geogràfica vectorial (vedats
de caça, vedats de societats de caçadors, refugis de fauna,...) s'ha fet ús
del programa ArcGis 10.0. Concretament l'opció intersect permet
superposar dues capes (capa d'unitats fisiogràfiques + la capa de la qual
es pretén extreure dades) i crear una nova capa amb valors concrets per
a cada unitat fisiogràfica. Per extreure dades de capes en format ràster
(altura i pendent) s'ha utilitzat la funció zonal statistics del programa
Arcgis 10.0, prèvia superposició de la capa d'unitats fisiogràfiques i de la
capa raster corresponent.

A continuació es presenten les variables utilitzades, agrupades en tres
categories principals: variables físiques, variables humanes / derivades de
l'activitat antròpica i variables cinegètiques:
Variables físiques:
o Superfície de la unitat fisiogràfica: és l'extensió de cada unitat
fisiogràfica. Els valors s'expressen en hectàrees.
o Nombre d'unitats confrontants: fa referència al nombre d'unitats
amb les quals confronta cada unitat fisiogràfica definida.
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o Qualitat edàfica del sòl per a sembres: s'utlitza la capa vectorial
d'interès agrològic disponible a la base de dades corporativa del
Consell de Mallorca. Capa elaborada a partir del mapa de classes
de capacitat agrològica del Ministeri d‘Agricultura i Pesca,
d‘escala 1:50.000. Està inclosa en la cartografia de la fase de
diagnòstic del Pla Territorial Insular de Mallorca, entregada el
novembre de 2001. S'han considerat les categories Alt potencial
productiu, moderadament productiu i aprofitament limitat, i els
valors es presenten en % de superfície ocupada per les
esmentades categories dins cada unitat fisiogràfica.
o Temperatura mitjana anual: S'utilitza la capa vectorial disponible a
la base de dades corporativa del Consell de Mallorca. Capa
elaborada mitjançant la interpolació a partir de les dades de José
Antonio Guijarro Pastor (Contribución a la Bioclimatologia de
Baleares, 1986). Està inclosa en la cartografia de la fase de
diagnòstic del Pla Territorial Insular de Mallorca, entregada el
novembre de 2001. La temperatura mitjana anual de cada unitat
fisiogràfica expressada en graus es correspon a la ponderació del
valor de la temperatura mitjana anual per la superfície que ocupen
les corresponents isotermes de temperatura dins cada unitat
fisiogràfica.
o Precipitació mitjana anual: S'utilitza la capa vectorial disponible a
la base de dades corporativa del Consell de Mallorca. Capa
elaborada mitjançant la interpolació a partir de les dades de José
Antonio Guijarro Pastor (Contribución a la Bioclimatologia de
Baleares, 1986). Està inclosa en la cartografia de la fase de
diagnòstic del Pla Territorial Insular de Mallorca, entregada el
novembre de 2001. La precipitació mitjana anual de cada unitat
fisiogràfica expressada en mil·límetres es correspon a la
ponderació del valor de la precipitació mitjana anual per la
superfície que ocupen les corresponents isohietes de precipitació
dins cada unitat fisiogràfica.
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Figura 244: Mapa de precipitacions de Mallorca. Capa elaborada mitjançant la interpolació a
partir de les dades de José Antonio Guijarro Pastor (Contribución a la Bioclimatologia de
Baleares, 1986). Font: Base de dades corporativa del Consell de Mallorca.

o Altura mitjana: s'utilitza el model digital d'elevacions (MDE)
disponible a la base de dades corporativa del Consell de Mallorca
(MDE). Es tracta d'una capa en format raster. Els valors es
presenten en metres d'altura mitjana.
o Pendent mitjana: a partir del MDE i aplicant la funció Slope del
programa Arcgis 10.0 s'elabora un mapa de pendents de
Mallorca. És una mapa en format raster. Els valors es presenten
en graus de pendent mitjana de cada unitat fisiogràfica.
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Figura 245: Mapa de pendents de l'illa de Mallorca, elaborat a partir del MDE de la base de
dades corporativa del Consell de Mallorca.

Variables humanes / derivades de l'activitat antròpica
o Protecció territorial: es fa ús de la superfície protegida per la Llei
d'Espais Naturals de 1991 i pel Decret llei 1/2007 de 23 de
novembre de mesures cautelars fins a l‟aprovació de normes de
protecció d‟àrees d‟especial valor ambiental per a les Illes
Balears. És una capa vectorial del Govern de les Illes Balears.
Llei Espais Naturals 1-91 (LEN). Escala 1:10.000, any 2004.
Digitalització sobre el Mapa Topogràfic Balear de 1995, escala
1:5.000, de la cartografia de la Llei 1/1991 de 30 de gener,
d‘espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, publicada al BOCAIB núm. 31 de 9
de març de 1991. Elements poligonals que limiten els ANEIs
(Àrees Naturals d‘Especial Interès), ARIPs (Àrees Rurals d‘Interès
Paisatgístic) i AAPIs (Àrees d‘Assentament dins Paisatge
d‘Interès). Els valors s'ofereixen % de superfície protegida dins
cada unitat fisiogràfica i es recompta el total de superfície
protegida, indistintament de la categoria de cadascun. S'ha optat
per utilitzar aquesta capa perquè la LEN és la categoria de
protecció de major abast territorial.
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Figura 246: Mapa de superfície protegida per la Llei d'Espais Naturals. Capa vectorial del
Govern de les Illes Balears. Llei Espais Naturals 1-91 (LEN). Escala 1:10.000, any 2004.
Digitalització sobre el Mapa Topogràfic Balear de 1995, escala 1:5.000, de la cartografia de la
Llei 1/1991 de 30 de gener, d‘espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, publicada al BOCAIB núm. 31 de 9 de març de 1991.

o Usos i ocupació del sòl: s'elabora una capa d'usos i ocupació del
sòl simplificada i resumida a partir de les diferents categories
incloses en el Corine Land Cover (2006). Font: Govern de les Illes
Balears. Categorització del sòl segons el projecte Corine Land
Cover de l‘any 2006, a escala 1:100.000. Els resultats s'ofereixen
en % de superfície corresponent a cada categoria i per a cada
unitat fisiogràfica. A continuació es presenten les categories
originals del Corine (2006) i al costat la denominació de la
categoria simplificada:
Categories Corine

Categoria simplificada

1. Superfícies artificials. 1.1 Usos urbans.
111. Teixit urbà continu
112. Teixit urbà discontinu
1. Superfícies artificials. 1.2. Usos industrials,
comercials i de transport
1.2.1. Industrials i comercials
1.2.2. Xarxes viàries, ferroviàries i associats
1.2.3. Zones portuàries
1.2.4. Aeroports
1. Superfície artificials. 1.3.Usos miners,
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abocadors i zones en construcció
1.3.1. Extracció minera
1.3.2. Escombreres i abocadors
1.3.3. Zones en construcció
1. Superfícies artirficials. 1.4.Zones verdes
artificials no agrícoles
1.4.1. Zones verdes urbanes
1.4.2. Instal·lacions esportives i recreatives
2. Usos agrícoles. 2.1.Terres de conreu
2.1.1. Secà
2. Usos agrícoles. 2.2. Cultius permanents
2.2.1. Vinyes
2.2.2. Fruiters
2.2.3. Olivars
2. Usos agrícoles. 2.1. Terres de conreu
2.1.2. Regadiu permanents
2. Usos Agrícoles. 2.4. Zones agrícoles mixtes
2.4.1. Cultius ocasionals amb permanents
2.4.2. Cultius mixtos
2.4.3. Zones mixtes (zones principalment
agrícoles, però amb importants espais de
vegetació no agrícola).
3. Usos Forestals. Vegetació natural i espais
oberts. 3.1. Boscos naturals
3.1.1. Bosc de frondoses
3.1.2. Bosc de coníferes
3.1.3. Bosc mixt
3. Usos Forestals. Vegetació natural i espais
oberts. 3.2. Vegetació arbustiva i/o herbàcia
3.2.2. Vegetació esclerofil·la
3.2.4. Zona arbustiva en transició
2. Usos Agrícoles. 2.3. Pastures permanents
2.3.1. Pastures permanents
3. Usos Forestals. Vegetació natural i espais
oberts. 3.2. Vegetació arbustiva i/o herbàcia
3.2.1. Prats permanents
3. Usos Forestals. Vegetació natural i espais
oberts. 3.3. Zona amb escassa o nul·la vegetació.
3.3.1. Platges, dunes i arenals.
3.3.2. Rossegueres i roquissars
3.3.3 Zones amb vegetació escassa
4. Zones humides. 4.2. Zones humides litorals
4.2.1. Marismes
4.2.2. Salines
5. Superfícies d'aigua. 5.1. Aigües continentals
5.1.2. Làmines d'aigua
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Agricultura de secà

Agricultura de reguiu

Mosaic

Espais forestals amb arbrat

Espais forestals amb arbusts

Roquissars i carritxeres

Zones humides

Taula 107: Categories del Corine Land Cover (2006) i categorització resumida i
simplificada.
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Figura 247: Mapa de cobertura i ús del sòl elaborat a partir de la simplificació de les categories
incloses en el projecte Corine Land Cover (2006). Les segles de les categories són: Arb (espais
arbustius); Art (superfícies artificials); For (espais forestals); Mos (mosaic); Reg (agricultura de
reguiu); Roq (roquissars i carritxeres), Sec (agricultura de secà) i Zhu (zones humides).

o Superfície mitjana de les parcel·les: s'utilitza el parcel·lari del
cadastre de rústica. Font: Sede Electrónica de la Dirección
General del Catastro (SEC). Ministerio de Economía y Hacienda.
Cartografia cadastral en format vectorial shapefile, de febrer de
2014. Els valors obtinguts, expressats en m2, s'obtenen del
quocient de la superfície total de les parcel·les rústiques incloses
en una unitat fisiogràfica pel nombre total de parcel·les.
o Construccions rurals: s'utlitzen el polígons de construccions del
cadastre de rústica. Font: Sede Electrónica de la Dirección
General del Catastro (SEC). Ministerio de Economía y Hacienda.
Cartografia cadastral en format vectorial shapefile, de febrer de
2014. Els valors obtinguts, expressats en nombre de
construccions rurals / ha, s'obtenen del quocient entre el nombre
de construccions rurals incloses en una unitat fisiogràfica i la
superfície total de la unitat fisiogràfica, una vegada excloses les
superfícies artificials determinades a partir de les categories del
Corine simplificades.
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Figura 248: Mapa de construccions rústiques. Font: Sede Electrónica de la Dirección del
Catastro (SEC). Ministerio de Economía y Hacienda. Cartografia cadastral en format vectorial
shapefile de febrer de 2014.

o Població: s'utilitza la capa vectorial elaborada a partir de les
dades municipals recollides en el Resum demogràfic definitiu per
a l'illa de Mallorca any 2012 (http://ibestat.caib.es). La quantitat de
persones inclosa a cada unitat s'ha obtingut ponderant la població
corresponent a cada municipi per la superfície municipal inclosa
dins cada unitat fisiogràfica. Els resultats s'expressen en persones
/ ha.
o Ramaderia ovina: s'utilitza la capa vectorial elaborada a partir de
les dades municipals recollides en el Censo Agrario 2009
(www.INE.es). La quantitat d'ovelles inclosa a cada unitat s'ha
obtingut ponderant el nombre d'ovelles corresponents a cada
municipi per la superfície municipal inclosa dins cada unitat
fisiogràfica. S'obté un mapa en format vectorial.

Variables cinegètiques

o Valors cinegètics: superfície dels vedats de caça, superfícies dels
refugis de fauna, superfície dels vedats de societats de caçadors,
superfície dels vedats de caça major, superfície dels terrenys
lliures i nombre de caçadors. Les capes territorials de vedats de
caça, refugis de fauna, vedats de societats de caçadors i vedats
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de caça major són elaborades en format vectorial pel Servei de
Caça del Consell de Mallorca i les dades són de l'any 2013. La
superfície dels terrenys lliures s'obté de la diferència obtinguda
entre la superfície total de la unitat fisiogràfica menys la suma
dels vedats de caça, refugis de fauna i superfície artificial (Capa
del Corine). S'ofereixen els valors en % de superfície ocupada per
cada tipus d'espai cinegètic. El nombre de caçadors per a cada
unitat s'ha obtingut ponderant el nombre de titulars de llicència de
caça per municipi (segons dades de la Direcció Insular de Caça
per al període comprès entre l'1 de desembre de 2012 i el 30 de
novembre de 2013) per la superfície municipal inclosa dins cada
unitat fisiogràfica. Les dades s'ofereixen en caçadors per
hectàrea.
o Patrimoni de pedra en sec associat a la caça: s'utilitza la capa
vectorial elaborada a partir dels valors qualitatius atorgats a cada
municipi de Mallorca a l'article La Huella Cinegética en Mallorca.
Piedra en seco y gestión de la caza (Barceló y Grimalt, 2014). La
importància del patrimoni de la pedra en sec a cada unitat s'ha
obtingut ponderant els valors de la importància de la pedra en sec
amb funcionalitat cinegètica atorgats a cada municipi per la
superfície municipal inclosa dins cada unitat fisiogràfica. Els
valors s'expressen d'1 (escassa presència) a 4 (elevada
presència). S'obté un mapa en format vectorial.
o Censos de caça menor: s'utilitzen els IKA (índexs quilomètrics
d'abundància) postreproductors obtinguts a l'Estudi i seguiment
poblacional de les espècies de caça menor a l'illa de Mallorca,
2012 (Prohens i Seguí, 2012) per a les espècies de conill
(Oryctolagus cuniculus), perdiu (Alectoris rufa) i llebre (Lepus
granatensis). Les dades provenen de 39 censos realitzats a les
comarques cinegètiques del Pla, Massís d'Artà, Serres de Llevant,
Relleus d'interior, Marines d'Interior, Es Raiguer i Marines Litorals
segons el mapa dissenyat per Barceló, Grimalt, Seguí i Prohens
(veure apartat sobre comarques cinegètiques) i que en total
consta d'un recorregut censal de 420,18 km. El mètode IKA es
fonamenta en les observacions d'espècies cinegètiques
obtingudes durant transsectes lineals. L'IKA es calcula dividint el
nombre d'observacions obtingudes durant un transsecte per la
distància recorreguda durant el mateix. El resultat s'expressa en
individus / km. S'atorga a cada unitat fisiogràfica el valor (IKA)
dels cens inclòs dins la unitat. En el cas de les unitats
fisiogràfiques que contenen més d'un cens s'obté una mitjana per
a cada espècie. Per aquelles unitats fisiogràfiques que no
disposen de cap cens en el seu interior s'ha procedit de la
següent manera:


UF 19: s'han atorgat els mateixos valors que la unitats
fisiogràfica núm. 8, ja que és un enclavat al seu interior.
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UF 20: S'ha atorgat la mitjana dels valors de les dues
unitats confrontants, marines i pla.



UF 29: s'ha atorgat la mitjana de les unitats confrontants
amb dades.



UF 30: s'ha atorgat la mitjana de les unitats confrontants
amb dades



UF 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17 i 18 són unitats localitzades a la
serra de Tramuntana o amb característiques ecològiques
especials (zones humides). No disposen de recorreguts
censals atenent a les baixes densitats de les poblacions de
les espècies cinegètiques estudiades. Per això s'ha optat
per assignar, a cada espècie, el corresponent valor més
baix obtingut d'entre la resta d'unitats.

Figura 249: Mapa de distribució dels recorreguts censals inclosos a l'Estudi i seguiment
poblacional de les espècies de caça menor a l'illa de Mallorca, 2012 (Prohens i Seguí, 2012)
per a les espècies de conill (Oryctolagus cuniculus), perdiu (Alectoris rufa) i llebre (Lepus
granatensis).

o Captures tords: s'han utilitzat dades dels resum de captures dels
vedats de caça per a la temporada de caça 2012 - 2013,
concretament d'una mostra d'un 10 % dels vedats de caça de
Mallorca. Aquests vedats seleccionats s'han superposat sobre el
mapa d'unitats fisiogràfiques. Els valors assignats a cada unitat
s'expressa en captures de tords / ha, resultat de dividir el nombre
de tords capturats durant la temporada pel nombre d'hectàrees
del vedat. Si només un vedat es superposa sobre la unitat
fisiogràfica objecte d'estudi s'assigna el valor resultant del nombre
de tords capturats dividit per la superfície en ha del vedat en
qüestió. Si són dos o més els vedats que es superposen una
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unitat fisiogràfica, s'assigna el valor resultant del sumatori de les
captures de tords en tots els vedats dividit pel sumatori de la
superfície de tots els vedats que toquen la unitat fisiogràfica. Allà
on cap vedat coincideix amb la unitat fisiogràfica, cas de les
unitats fisiogràfiques núm. 5, 6, 17 i 18, s'han atorgat a aquestes
unitats el valor mínim observat d'entre totes les altres unitats.
A partir de l'anàlisi d'aquestes dades es pretén establir reagrupacions d'unitats
fisiogràfiques i definir un mapa comarcal amb característiques cinegètiques
homogènies.
Per això s'ha utilitzat el programa SPSS, software estadístic que permet
analitzar taules multivariants. En aquest cas, s'ha optat per realitzar una anàlisi
factorial mitjançant el Mètode de Components Principals. Aquest mètode extreu
una sèrie de components o factors dominants que expliquen la variabilitat de
les variables originals entre unitats fisiogràfiques, la qual cosa permet establir
diferents nivells d'agrupacions d'unitats amb característiques comunes que
condueixen a la comarcalizació cinegètica de Mallorca.

14.2. La planificació cinegètica
La caça com a activitat corre en bona part paral·lela a l'evolució de l'espècie
humana, si bé experimenta canvis susceptibles amb l'esdevenir històric
principalment en temps recents. Les diferents etapes de l'espècie humana (la
recol·lectora, la caçadora, la pastoral, l'agrícola, la industrial...i la tecnològica)
deriven en impactes, amb menor o major incidència, sobre el medi i les
espècies que hi habiten.
Arran de l'anterior, l'antic model de caça basat en la simple extracció del recurs
queda obsolet i requereix la intervenció humana quant a gestió, planificació i
ordenació. L'objecte és garantir la conservació i fomentar les espècies
cinegètiques.
El col·lectiu ha vist com caçar s'ha convertit en una activitat que no es pot
entendre si no va recolzada en el raciocini i en el respecte cap a la natura. La
pràctica cinegètica d'una forma no sostenible (sobreexplotació del recurs,
introducció d'espècies, fragmentació de l'hàbitat, mètodes impropis per al
control de depredadors, etc.) pot produir efectes perjudicials per a la diversitat
biològica i per al propi sector.
És necessari que la caça es planifiqui en funció de criteris conduents a la
sostenibilitat, de forma que la conservació dels hàbitats i ecosistemes en bon
estat constitueixi la millor garantia de perdurabilitat del sector i de supervivència
de les espècies.
La planificació cinegètica emergeix sobretot a partir de la dècada de 1990,
després de l'aprovació de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels
Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres. Fins aleshores, la caça a
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Espanya sempre havia patit d'un cert desinterès per part de tècnics i
d'investigadors, excepte honroses excepcions.
La necessitat de la planificació cinegètica es justifica per les següents raons
(Sáenz de Buruaga et al., 2005):
 Assegurar el caràcter sostenible de la caça; és a dir, establir uns criteris
sòlids per garantir que els aprofitaments actuals no hipotequen els
futurs.
 Evitar els riscs que la caça mal gestionada té per al conjunt de la riquesa
ecològica, començant per les pròpies espècies cinegètiques i assolint al
conjunt d'elements del medi natural.
 Aconseguir la compatibilitat o en el seu cas establir les menors
interferències possibles entre la caça i altres usos del territori
(agricultura, ramaderia, senderisme, educació ambiental, etc.).
 Afavorir la integració de la caça en el conjunt d'activitats de gestió dels
recursos naturals.
L'instrument per aconseguir aquesta finalitat el contitueix el pla de caça, que
atenent a les diferents normatives de les comunitats autònomes, reben diversos
noms: pla d'ordenació cinegètica, pla cinegètic, pla tècnic de caça, pla tècnic
d'aprofitament cinegètic,...
Els plans d'ordenació cinegètica són instruments de gestió que tenen com a
objectiu l'explotació ordenada, segons uns criteris prèviament establerts, dels
recursos cinegètics d'una àrea geogràfica concreta de manera que es
garanteixi alhora la conservació de la natura, la perpetuació de les poblacions
objecte de caça i una pràctica cinegètica rica i èticament justificable. Els criteris
de base estableixen el nombre d'individus de cada espècie i en tot cas de cada
classe d'edat i sexe que es poden capturar mitjançant les diferents modalitats
de caça durant uns períodes determinats i en uns indrets concrets (Seguí,
1998).
El pla de caça consta de diferents fases: inventari, planificació i seguiment.
(Sáenz de Buruaga et al., 2005)
 Inventari: bàsicament consisteix en recollir tota la informació possible
sobre les espècies cinegètiques (censos, mostrejos, control de
captures,...) i sobre la qualitat de l'hàbitat.
 Planificació: es tracta d'establir un pla de captures que permeti mantenir
el compromís entre conservació i aprofitament, així com totes les
mesures del medi i de la gestió que facilitin obtenir els resultats pretesos.
 Seguiment: permet comprovar l'evolució de les poblacions i de les
captures, així com conèixer els resultats de les millores realitzades i
adaptar la gestió si els resultats no són els esperats.
En definitiva, la filosofia de la planificació cinegètica és convertir-se en el
salconduit d'un model de caça modern i alhora ser el marc de referència on
aplicar tot un conjunt de bones pràctiques ambientals.
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14.3. Antecedents normatius sobre planificació cinegètica
La Llei 1/1970, de 4 d'abril de 1970, té per objectiu regular la protecció, la
conservació i el foment de la riquesa cinegètica nacional i el seu ordenat
aprofitament en harmonia amb els distints interessos afectats. Pel que fa als
terrenys sotmesos a caça controlada, la protecció, conservació, foment i
aprofitament de la seva riquesa cinegètica s'haurà d'adaptar als plans aprovats
pel Ministeri d'Agricultura. Quant als vedats de caça on existeixin llocs de pas o
d'aturada d'aus migratòries, l'aprofitament d'aquestes espècies també s'haurà
d'adaptar als plans aprovats pel Ministeri d'Agricultura per tal d'evitar que
l'aprofitament sigui abusiu. Així mateix, en les comarques on existeixin diversos
vedats de caça major que constitueixin una unitat bioecològica, el Ministeri
d'Agricultura podrà exigir als titulars que confeccionin conjuntament un pla
comarcal d'aprofitament cinegètic. (art. 14, 15 i 25).
La Llei de Caça de 1970 articula ja la posada en marxa dels plans d'ordenació
cinegètica, cosa que indica que la consideració de planificar no és res nou ni
s'ho han tret de la mànega quatre capritxosos. En qualsevol cas i penosament,
igual que tantes disposicions, aquesta només va quedar com a paper banyat i
manifest d'intencions. Però, qualque cosa era. (Sáenz de Buruaga, 1991).
Quasi 20 anys després, la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels
Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres incorpora com a novetat per a
l'ordenament jurídic espanyol l'aparició dels Plans d'Ordenació dels Recursos
Naturals i les Directrius per a l'Ordenació dels Recursos Naturals. Això significa
l'aparició d'una nova política conservacionista no reduïda als enclavaments
considerats com a espais naturals protegits. Pel que fa a caça, aquesta llei
determina l'obligatorietat d'incorporar els Plans d'Ordenació Cinegètica i que
seran les comunitats autònomes qui els desenvolupin (art.33.3 i 33.4). El
contingut i l'aprovació dels plans tècnics s'ajustaran a les normes i requisits que
a tal efecte estableixin les comunitats autònomes i, en el seu cas, als Plans
d'Ordenació de Recursos de la Zona quan existeixin.
Per tant, la Llei 4/1989 suposa el primer punt de partida en el camí a recórrer
perquè la caça descansi sobre la regulació i la planificació (Sáenz de Buruaga,
1991).
En l'àmbit autonòmic, el 30 de juny de 1993 es va aprovar l'Ordre del Conseller
d'Agricultura i Pesca per la qual es regula el procediment per a la tramitació i
aprovació dels plans cinegètics dels terrenys acotats de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en compliment de l'article 33.3 de la Llei 4/1989,
de 27 de març, de Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre. La durada
màxima dels plans tècnics estava prevista per a un període de 10 anys.
Transcorregut el termini de 10 anys esmentat anteriorment, s'aprova el Decret
72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els
refugis de caça a les Illes Balears. Aquesta norma, entre d'altres qüestions, té
com a objecte regular el contingut, el procediment d'aprovació, els efectes i el
seguiment del Plans Tècnics de Caça, o Plans d'Aprofitament Cinegètic, a
l'àmbit de les Illes Balears. La vigència d'aquests plans és de 5 anys. L'article 2
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de l'esmentat decret defineix el pla tècnic com l'instrument de gestió del que
han de disposar tots els vedats de caça de les Illes Balears, la finalitat de la
qual és planificar, durant la seva vigència, l'inventari d'existències, un
aprofitament racional sostenible i compatible de la caça com a recurs
renovable, amb les actuals exigències de conservació dels ecosistemes i dels
recursos naturals.
Un aspecte a destacar del Decret 72/2004 és la integració d'aspectes
geogràfics dins la normativa cinegètica, concretament pel que fa a la
cartografia. L'article 5 fa referència a la delimitació cartogràfica dels vedats,
cosa que suposa el preludi de la incorporació de noves tecnologies en la
planificació, ordenació i gestió cinegètica com ara l'ús de sistemes d'informació
geogràfica.
La Llei 6/2006, de 12 d'abril balear de caça i pesca fluvial és la primera llei
pròpia de caça per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquesta llei
disposa del capítol IV dedicat a la planificació i ordenació cinegètiques.
Concretament fa referència a l'obligatorietat dels terrenys cinegètics de
disposar de plans tècnics de caça així com al contingut d'aquests (art.25). Així
mateix incorpora també els plans comarcals de caça els quals es podran
elaborar allà on hi hagi diversos vedats que conformin una unitat bioecològica
(art.26).
La llei preveu la supressió de la caça en terrenys que no siguin objecte de
planificació tecnicocinegètica, com a conseqüència de l'aplicació de l'article
33.3 de la Llei 4/1989, de protecció dels espais naturals, la flora i la fauna
silvestres. El referent a l'ordenació cinegètica té a veure amb el calendari anual
de caça, així com dies hàbils, peces caçables i quotes màximes de captures
entre d'altres (art. 27)
Finalment, el Decret 91/2006, de 27 d‟octubre, de regulació de poblacions
caprines, d‟ordenació de l‟aprofitament cinegètic de la cabra salvatge
mallorquina i de modificació dels plans tècnics incorpora algunes modificacions
al Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça
i els refugis de caça a les Illes Balears, sobretot en referència a l'ordenació de
la caça major.
Rere dues dècades d'aplicació dels plans tècnics de caça a l'àmbit insular s'ha
generat una gran quantitat de documentació relativa als prop de 1.500 vedats
de caça, ja que cadascun requereix un pla tècnic.
Malgrat la gran utilitat i importància dels plans tècnics de caça, la percepció que
sovint té el titular del vedat, el caçador o el gestor és que el pla és un simple
tràmit burocràtic que, en ocasions, suposa una despesa econòmica afegida
envers de veure'ls com uns vertaders instruments de gestió conduents a un
equilibri entre rendibilitat cinegètica i conservació faunística.
Y es que mal podemos hablar de los POC (Planes de Ordenación Cinegética)
si no nos creemos realmente su valor, si los técnicos ven solamente en ellos
una manera más de engordar el bolsillo, si los cazadores consideran que son
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una artimaña para sacarles más dinero despreciando el interés en abordarlos y
si las Administraciones los contemplan como un puro trámite dándoles el
marchamo de "aprobado" si tan siquiera leerlos, o lo que es lo mismo, sin
facilitar los medios para poder examinarlos. (Sáenz de Buruaga, 1991).

14.4. Aportacions geogràfiques a la planificació cinegètica
La majoria d'aportacions científiques i tècniques quant a planificació i ordenació
cinegètica provenen dels camps de la biologia, de les ciències ambientals o de
les diferents enginyeries, mentre que han tengut escàs ressò dins la disciplina
geogràfica.
No obstant això, diversos geògrafs i geògrafes han valorat i han realitzat
interessants aportacions a la planificació cinegètica. A continuació s'esmenten
alguns exemples:
 López Ontiveros (1994) tracta el tema dels plans d'ordenació i
aprofitament cinegètic com una manifestació de l'activitat agrària
cinegètica. Considera el plans tècnics com la síntesi d'una gestió i
explotació racional de la caça, els quals han de comprendre molts
d'aspectes relatius a la caça com a activitat agrària.
 Mulero i Naranjo (1996), pel que fa a Andalusia, aborden el tema dels
plans tècnics de caça com la principal font directa per a l'estudi de la
caça en el seu vessant socioeconòmic.
 Ocaña i Garzón (2002) realitzen un repàs de la normativa relativa a la
planificació i l'ordenació de la caça a Andalusia, en el qual es tracta
l'evolució i el paper que desenvolupen els plans tècnics de caça. Els
autors analitzen també l'aparició del Certificat de Qualitat Cinegètica,
concepte que pretén assolir una professionalització del sector. En funció
de l'anterior, es plantegen possibles friccions entre els caçador modest i
el caçador amb alt poder adquisitiu.
 Entre d'altres autors que també han tractat la temàtica cal esmentar
Martínez Garrido (2000, 2009), Mulero (1993) i Rengifo Gallego (2008,
2010 c, 2012).
Els vessants territorials i socioeconòmics que obligatòriament inclouen els
plans tècnics de caça ofereixen un camp d'estudi en el qual geògrafs i
geògrafes poden realitzar aportacions a la planificació cinegètica mitjançant
l'aplicació de mètodes i tècniques pròpies de la geografia.
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14.5. Del pla tècnic de caça individual a la comarcalització
cinegètica
Tal i com s'ha presentat anteriorment, després de més de dues dècades de
l'entrada en vigor de l'obligatorietat que cada vedat compti amb el corresponent
document d'ordenació es planteja, per tal de defugir del risc de menysprear el
vertader valor de la planificació i l'ordenació cinegètica, avançar cap a solucions
territorials integradores.
Existeix, com ja s'ha dit, la percepció que els plans tècnics són un simple tràmit
administratiu, ja que l'atomització tècnica, dilueix o anul·la, el contingut
d'aquests instruments de gestió. L'establiment d'unitats de planificació comarcal
o de superfícies de gran extensió on els límits no són imposats per la inèrcia o
la conveniència administrativa dels vedats sinó pels condicionaments
bioecològics i geogràfics que la fauna a gestionar disposa en un determinat
territori, suposa defugir de la fragmentació que fins ara impliquen els plans
tècnics individuals.
Atenent al gran nombre de vedats, es planteja que les extensions territorials
sobre les quals s'elabora el pla tècnic han de ser homogènies, amb identitat
paisatgística, amb valors socioculturals similars i amb característiques
cinegètiques pròpies. Es tracta de definir unitats espacials amb una
homogeneïtat per tal que l'ordenació i gestió sigui eficaç. (Fungesma, 2001;
Vargas, 2002).
El concepte que millor respon a aquest plantejament és la comarcalització
cinegètica, el qual des de fa uns anys té una major acceptació entre tècnics,
gestors i administracions, i suposa un interès en assolir grans compromisos de
gestió.
Una comarca cinegètica és un territori d'extensió variable, ambientalment
homogeni, que alberga una fauna típica amb densitats que s'inscriuen dins uns
marges definits, amb una vegetació natural, uns usos del sòl i unes
característiques socioeconòmiques i culturals singulars i, alhora, distintes
d'altres comarques veïnes (Vargas et al. 2006).
És precís puntualitzar que l'èxit o fracàs de qualsevol intent de comarcalització
depèn, en gran mesura, dels criteris que s'utilitzin per identificar i delimitar les
comarques cinegètiques. Cal tenir en compte que una comarca s'ha d'entendre
com un conjunt de vedats que pertanyen a una unitat geogràfica i ambiental i,
per conseqüent, s'ha de gestionar seguint unes directrius comunes per a tots
els vedats que la integren. En el supòsit que les comarques resultants agrupin
espais heterogenis, o la homogeneïtat es redueixi a un aspecte concret i no
contempli tot el conjunt de variables ambientals que determini la seva identitat
territorial, es corre el risc de pretendre simplificar el que per naturalesa és
divers i irreductible. D'aquí la necessitat que qualsevol projecte de
comarcalització s'hagi de basar en criteris objectius i estigui precedit d'estudis
científics rigorosos (Vargas, 2002).
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Figura 250: Model global de gestió cinegètica basat en l'establiment de comarques
cinegètiques (Vargas, 2002, pàg. 350).

Les característiques bioecològiques de les espècies de caça (densitat,
territorialitat, gregarisme,...) i les inherents a la pròpia fisonomia de la unitat
superficial a gestionar (orografia, vegetació,...) determinen l'entitat física més
idònia en la gestió cinegètica. L'interès per planificar correctament la caça
exigeix als titulars i gestors ajuntar esforços i fer agrupacions de vedats sobre
una sola unitat, sobre la qual apliquin plans amb continguts similars. És a dir,
s'elaboren plans tècnics d'ordenació comarcal que serveixen de marc de
referència o de guia per als plans tècnics de cada vedat inscrits en un territori,
sempre atenent a condicionats propis del recurs cinegètic.
La Fundación para la Gestión y Protección del Medio Ambiente (Fungesma)
(2001) planteja, a mode de síntesi, la instauració dels plans comarcals
d'ordenació cinegètica a partir dels següents arguments:
 Els vedats poden ser agrupats en diferents classes segons l'entorn
geogràfic on estiguin inclosos. Freqüentment, seran els límits naturals
els que marcaran una agrupació de vedats lògica.
 La petita dimensió dels vedats no sol permetre realitzar una gestió
cinegètica integral, i llavors, les limitacions o impossibiltiat d'accedir a
molts de fronts de gestió es fan evidents (problemes per realitzar
estimes poblacionals, problemes tècnics i econòmics per abordar
millores, per a la vigilància, per a l'assessoria tècnica, per al
seguiment,...)
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 Davant de situacions excepcionals o d'emergència, per exemple,
sequeres, el sistema de gestió espacial reivindicat permet adoptar
solucions concretes per a cada tipus de comarca.
 Millora en l'efectivitat del disseny i ubicació de zones de reserva.
 Eficàcia en el desenvolupament de potencials plans de recuperació i/o
repoblació d'espècies.
 L'enorme heterogeneïtat de la personalitat legal (ajuntaments,
particulars, societats de caçadors,...) dels titulars dels vedats de caça
impedeixen una gestió coordinada.
Per això es suggereix, l'adopció de les següents bases i continguts en la
planificació:






Superfícies mínimes
Caracterització biogeogràfica i ecològica
Perfil socioeconòmic
Valor i vocació cinegètica
Sectorialització administrativa i cinegètica (entitats locals, vedats, caça
controlada)
 Titularitat actual (privada, ajuntament,...)
Pel que fa a superfícies mínimes de gestió, Fungesma indica que aquestes no
han de ser inferiors a 2.000 - 3.000 hectàrees per a la caça menor i entre
4.000 i 7.000 per a la caça major. Si es pretenen plans ambiciosos, funcionals i
amb aplicabilitat pràctica, les superfícies han d'ésser d'entorn a 60.000 - 70.000
hectàrees, sempre en funció de la diversitat paisatgística i ecològica.
Des de l'any 2000 s'han duit a terme o s'han proposat models de
comarcalització cinegètica a comunitats autònomes com Navarra, Andalusia,
La Rioja, Catalunya, Aragó, Castella-la Manxa, Castella Lleó o Extremadura.

14.6. La comarcalització cinegètica a Mallorca
Els criteris per a l'elaboració dels plans tècnics dels vedats de caça a l'illa de
Mallorca no respon fins a la data a un model fonamentat en comarques
cinegètiques, malgrat sí que s'aplica el concepte comarcal esmentat en
determinats assumptes com són: els plans marc d'ordenació cinegètica en els
terrenys d'aprofitament comú (lliures d'àmbit municipal), la representació de
membres en el Consell de Caça de Mallorca i el projecte de censos de fauna
cinegètica (conill, llebre i perdiu).
 Plans marc d‘ordenació cinegètica en els terrenys d‘aprofitament comú
(lliures) d‘àmbit municipal. El Reglament 1/2012 del Consell Insular de
Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, estableix
a l'article 25 els plans marc com a instruments d'ordenament de la caça
en els terrenys lliures, per comarques. Aquestes comarcalització respon
a una agrupació municipal en 4 comarques. Són les següents:
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o Nord: Andratx, Calvià, Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar,
Esporles, Valldemossa, Deià, Bunyola, Sóller, Fornalutx, Alaró,
Lloseta, Mancor de la Vall, Escorca, Selva, Campanet, Pollença i
Alcúdia.
o Centre: Palma, Marratxí, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia,
Algaida, Consell, Sencelles, Binissalem, Costitx, Lloret, Montuïri,
Sant Joan, Petra, Vilafranca de Bonany, Porreres, Sineu, Ariany,
Maria de la Salut, Llubí, Inca, Búger, sa Pobla, Muro i Santa
Margalida.
o Migjorn: Llucmajor, Campos, ses Salines, Santanyí i Felanitx.
o Llevant: Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà
i Capdepera.
El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de generar i
actualitzar d‘ofici la cartografia dels terrenys lliures de cada àmbit
municipal sobre la qual s‘estableix el pla marc, i hi ha de garantir l‘accés
a aquesta informació als ajuntaments i als caçadors. El contingut mínim
del pla marc, aplicat comarcalment per mitjà de la Resolució anual de
vedes, és el següent: espècies cinegètiques, calendari de caça, dies
hàbils, limitacions horàries, si escau, límit màxim de captures, i
modalitats de caça.

Figura 251: Comarcalització cinegètica de l'illa de Mallorca segons el Reglament 1/2012 del
Consell Insular de Mallorca per a l'ordenació de la caça en els terrenys lliures.

 El Consell de Caça de Mallorca, òrgan col·legiat assessor en matèria
cinegètica adscrit a la Conselleria competent en matèria de caça, es
composa per un president, per un vicepresident, un secretari i diferents
vocals que es corresponen amb representants elegits per qüestió de
territori, modalitats, càrrec,... El Reglament 1/2012 del Consell Insular de
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Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics (art. 21)
un representant de cada una de les comarques esmentades
anteriorment pel que fa als plans marc dels terrenys lliures.
 Projecte de censos de fauna cinegètica. El primer intent seriós d'elaborar
un mapa de comarques cinegètiques a partir de variables geogràfiques i
bioecològiques dissenyat per Antoni Barceló, Miquel Grimalt, Bartomeu
Seguí i Cosme Prohens (Prohens i Seguí, 2012) es fonamentat en la
digitalització d'unitats paisatgístiques insulars a partir del mapa
topogràfic a escala 1:50.000 recolzades per l'ortofotografia. El mapa de
comarques cinegètiques té com a objectiu definir, a partir de
l'experiència i amb una base intuïtiva, una proposta d'unitats territorials
amb característiques físiques, d'usos del sòl i d'aprofitament cinegètic
amb trets similars. El mapa incorpora un total d'11 unitats que són les
següents: Serra de Tramuntana, Raiguer, Palma, Pla de Sant Jordi,
marines d'interior, Pla, relleus d'interior, marines litorals, Serres de
Llevant, Massís d'Artà i zones humides. A partir d'aquest mapa es van
dissenyar 39 recorreguts per realitzar censos d'espècies cinegètiques.

Figura 252: Primera proposta de mapa de comarques cinegètiques elaborat l'any 2010 segons
Barceló, Grimalt, Seguí i Prohens.

Amb tot, l'illa de Mallorca ha estat objecte de nombrosos treballs de
classificació, localització i establiment de relacions espacials, és a dir, de
comarcalització
geogràfica.
Entre d'altres,
existeixen delimitacions
fisiogràfiques,
geomorfològiques,
hidrogeològiques,
climàtiques,
fitogeogràfiques, edàfiques, càrstiques, zoogegeogràfiques,... Així mateix,
existeixen plans i normatives que classifiquen àrees en funció de criteris
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ambientals, urbanístics, d'equipaments, de prevenció de riscos o d'ordenació
territorial en sentit ampli. Sens dubte, aquesta estructura territorial, bé sigui de
caràcter físic, humà o mixte, són d'interès per definir i/o complementar un mapa
de comarques cinegètiques de Mallorca rigorós, funcional i que permeti aplicar
correctament els plans de gestió de caça.

Figura 253: Mapa de comarques físiques de Mallorca segons Grimalt i Rodríguez Perea
(1995).
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Figura 254: Mapa d'Unitats de Paisatge del Pla Territorial de Mallorca
(http://www.conselldemallorca.net/sit/ptm/).

14.7. L'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica a la
planificació cinegètica
L'ús de cartografia digital i de sistemes d'informació geogràfica (SIG) resulten
de gran interès per als processos conduents a la definició de comarques
cinegètiques, ja que faciliten la realització de consultes sobre atributs i límits
geogràfics, permeten elaborar mapes temàtics amb facilitat i disposen d'una
important capacitat operativa quan a combinacions de dades geogràfiques.
La Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca disposa d'informació
geogràfica digital vectorial precisa i de qualitat que permet el seu tractament
mitjançant sistemes d'informació geogràfica, la qual cosa és fonamental per
tractar de definir un mapa de comarques cinegètiques.

14.7.1 El procés de digitalització d'espais cinegètics
La creació de vedats de caça i d‘altres figures territorials d‘índole cinegètica
duen associades la generació de cartografia per tal de definir els límits
d‘aquests espais de caça.
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Els primers expedients de creació de vedats derivats de la Llei de 1970,
tramitats pel Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales de la
Dirección General de Montes Caza y Pesca Fluvial del Ministerio de
Agricultura, presenten els límits dels vedats marcats, per norma general, sobre
mapes d‘edició militar a escala 1: 50.000 acompanyats per un elaborat informe
del cos de la guarderia forestal. Aquests terrenys s‘havien de senyalitzar de
camp amb plaques de primer i de segon ordre perquè es poguessin identificar
les partions.

Figura 255: Mapa de vedat de principis de la dècada de 1970. La delimitació de la zona
vedada es reflectia sobre un mapa militar a escala 1:50.000. Font: Direcció Insular de Caça del
Consell de Mallorca.
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Entorn a 1994, la Secció de Caça de la Conselleria d‘Agricultura i Pesca del
Govern Balear encarregada de tramitar els expedients lligats a vedats va
incorporar una nova font cartogràfica per acompanyar els mapes topogràfics: el
cadastre de rústica. A partir de l‘aportació de dades cadastrals dels béns
immobles dels interessats, la cartografia dels terrenys cinegètics guanya en
precisió. Altrament, la cartografia topogràfica a escales més grans (1:25.000;
1:10.000 i 1:5.000) també contribueix a millorar la precisió dels límits del
vedats.
No fou fins a l‘any 2005 en què el Servei de Caça de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears va posar en marxa un projecte per
digitalitzar els terrenys cinegètics de les Illes i disposar d‘una cartografia global i
contínua dels vedats de caça. Anteriorment, hi havia hagut intents per elaborarho en format paper, però la complexitat i la multitud de dades ho feien poc
viable. La dimensió del volum de dades requeria disposar d‘un sistema que
permetés gestionar les dades i la cartografia de forma àgil i precisa, ja que el
nombre de vedats era superior al milenar.
Des de l‘1 d‘octubre de 2010, el Consell de Mallorca, mitjançant la Direcció
Insular de Caça del Departament de Medi Ambient, exerceix les competències
en matèria de caça i des de llavors s‘ha impulsat el treball cartogràfic per
disposar de dades precises i actualitzades quan a límits dels espais cinegètics.

En termes legislatius, esdevé molt important el paper que el Reglament 1/2012
del Consell Insular de Mallorca pel que es regulen les vedes i els recursos
cinegètics atorga a la cartografia digital. Entre d'altres qüestions, la cartografia
digital oficial de terrenys cinegètics publicada pel departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca que marca els límits que figuren en els expedients dels
vedats, així com la dels terrenys lliures, preval per sobre la senyalització de
camp, a tots els efectes (art. 27 d).
Així mateix, la Disposició addicional sisena de la Llei 6/2006, de 12 d'abril,
balear de caça i pesca fluvial modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i econòmicoadministratives, i posteriorment per la Llei
3/2013, de 17 de juliol titulada Correcció de deficiències en els expedients de
vedats reforça la importància de la cartografia digital. D'acord amb aquesta
disposició i arran de la implantació de noves tecnologies basades en sistemes
d‘informació geogràfica, l‘administració competent en matèria de caça procedirà
a la correcció d‘ofici, prèvia audiència al titular del vedat, de les deficiències,
inconsistències i errors materials en els límits i superfícies que puguin existir en
els expedients de vedats. Les correccions seran vigents a partir de la data de
publicació de la cartografia digital oficial.
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Figura 256: La normativa actual en matèria de caça atorga gran importància a la cartografia
digital, ja que aquesta preval per sobre la senyalització de camp. L'ús de PDA's o altres
dispositius que permeten incorporar cartografia digital són de gran utilitat per a tasques de
vigilància. No obstant això, la senyalització de camp és obligatòria i, en ocasions, les plaques
antigues són fonamentals per esclarir límits de vedats. Foto: Servei de Caça.

Atenent a aquestes disposicions, la cartografia digital generada pel Servei de
Caça del Consell de Mallorca valida a tots els efectes els límits dels terrenys
cinegètics i és de gran utilitat en la planificació, gestió, ordenació i vigilància de
l'activitat així com per oferir una precisa informació territorial a la ciutadania.
14.7.2 Estructura i fonaments del SIG de la Direcció Insular de
Caça del Consell de Mallorca
El sistema d‘informació geogràfica de caça del Consell de Mallorca es composa
per una base de dades específica sobre les diferents figures cinegètiques
(vedats de caça, vedats de caça controla i refugis de caça, bàsicament) que es
genera a partir d'informació d'altres bases de dades (cadastre, topogràfic,
figures de protecció ambientals,...) i es recolza també amb ortofotografies de
diferents anys.
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Figura 257: La base de dades de caça es complementa amb informació d‘altres bases de
dades externes com el cadastre de rústica, el mapa topogràfic i figures de protecció ambiental.
També és de gran utilitat l‘ortofoto de l‘illa.

A l'hora d'editar dades es tenen presents algunes regles bàsiques de topologia
(relacions espacials entre elements) que fonamentalment són:
-

Un vedat no es pot solapar amb un altre vedat.
Una parcel·la només pot formar part únicament i
exclusivament d‘un vedat concret.
Un vedat només pot estar format per un únic polígon. Les
parcel·les que formen un vedat han de ser adjacents.
S‘exceptuen a n‘aquesta regla excepció els vedats de
societats locals que poden estar formats per més d‘un polígon,
cada un dels quals amb un mínim de 20 hectàrees.

Cal esmentar que les següents zones de seguretat ( incloses en la Llei 6/2006
balear de caça i pesca fluvial a l‘article 21), s‘exclouen com a part d‘un vedat,
malgrat es trobin en el seu interior:
-

Les vies i els camins d‘ús públic i vies fèrries.
Les aigües públiques o de domini públic i els embassaments.
Els nuclis de població urbans i rurals.
Els edificis habitables aïllats, els edificis agraris o ramaders en
ús, els jardins i parcs públics, les àrees recreatives, els
terrenys esportius, etc.

Les capes digitals disponibles en format vectorials són les següents :
-

Capa d'espais cinegètics: es tracta d‘una capa vectorial que
presenta els polígons dels vedats de caça de Mallorca i les zones de
caça controlada. La informació geogràfica té una taula amb els
següent atributs:
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Matrícula del vedat
Nom del vedat
Titular del vedat
Adreça postal
Codi postal
Població
Telèfon
E.mail
Tipus de vedat: vedat de societat local, vedat particular,
vedat social, vedat públic o vedat intensiu.
Tipus de pla tècnic: general, especial o intensiu.
Estat del pla tècnic: aprovat, no aprovat o si no en té
NIF/CIF/DNI del titular del vedat
Caça major: si es un vedat de caça major o no.
Observacions
Superfície del vedat: en ha.
Perímetre del vedat: en m.
Editor: tècnic que ha editat les dades
Data d'alta / data de baixa del vedat. Aquest camp permet
realitzar un seguiment històric de l'evolució geomètrica de
cada espai cinegètic (creació d'un vedat, baixa, ampliació o
segregació).

Així mateix, el espais cinegètics disposen d‘una estructuració o zonificació
interna que poden ser camps d‘ensinistrament de cans, reserves de caça o
finques sembrades per a la fauna, i que també es disposa en format digital.

-

Capa d'espais no cinegètics: és una capa vectorial poligonal que
inclou els refugis de fauna. Té associats dels següents camps:
 Matrícula de refugi de fauna
 Nom del refugi de fauna
 Titular del refugi de fauna
 Adreça postal
 Codi postal
 Població
 Telèfon
 E.mail
 Observació: s‘hi inclouen observacions relatives als refugis
de fauna.
 Superfície: en ha.
 Perímetre: en m.
 Editor: tècnic que ha editat les dades
 Data d'alta / data de baixa del refugi de fauna. Aquest
camp permet realitzar un seguiment històric de l'evolució
geomètrica de cada refugi (creació d'un vedat, baixa,
ampliació o segregació).
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Per exclusió, la resta de terrenys no inclosos en cap d‘aquestes capes seran
terrenys lliures o terrenys inhàbils de caça (nuclis urbans, zones esportives,
zones de seguretat,...).
Tota aquesta informació es troba incorporada dins el Sistema d‘Informació
Territorial (SIT) corporatiu del Consell de Mallorca, que emmagatzema i
gestiona la informació geogràfica dels diferents departaments que composen la
institució. El SIT corporatiu és un conjunt de procediments dirigits a gestionar
dades, orientat a promoure els fluxos d‘aquestes dins el Consell de Mallorca, i
que es composa de bases de dades, bases de coneixement (són els
procediments d‘anàlisi i gestió de dades) i un sistema d‘interacció amb l‘usuari.
14.7.3 Realització de consultes i operabilitat
La realització de consultes i d'operacions és fonamental en un sistema
d‘informació Geogràfica. A continuació es presenta un esquema de funcionalitat
del SIG de caça.

Figura 258: El Sistema d‘Informació Geogràfica del Servei de Caça del Consell de Mallorca
disposa d‘una base de dades pròpia que es complementa amb informació d‘‘altres bases de
dades externes (cadastre, mapa topogràfic,...) i s‘actualitza constantment en funció de tràmits
administratius relatius als terrenys cinegètics i refugis de caça (altes, baixes, canvis de titulars,
ampliacions, segregacions,...). L‘explotació de la base de dades és realitza a tres nivells: com a
assistència tècnica interna al personal del Servei de Caça per a la presa de decisions o
consultes; per donar informació a la ciutadania (consultes sobre límits de vedats, terrenys
lliures,...); com a servei Web Map Service (WMS) al web del Consell de Mallorca (visor d'espais
cinegètics) i al web de la IDEIB de la Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears.
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La majoria de consultes són relatives als límits i atributs de vedats, zones de
caça controlada i refugis de fauna. La generació de cartografia en format paper
o digital també tenen important demanda.
14.7.4 El visor d'espais cinegètics del Consell de Mallorca
El projecte IDEmallorca pretén alinear els sistemes d'informació territorial de
l'illa amb els de la directiva Europea (INSPIRE) i laInfraestructura de Dades
Espacials d'Espanya (IDEE), per tal de promoure i difondre tota la informació
territorial a internet.
Aquest geoportal permet difondre la informació geogràfica generada pel
Consell de Mallorca a la ciutadania i altres administracions insulars o de la
Comunitat Autònoma. El web pretén ser un espai de difusió i treball en xarxa, a
més està obert a la col·laboració d'altres administracions i empreses privades
per contribuir en l'avanç dels Sistemes d'Informació Territorials de Mallorca.
IDEmallorca té la direcció tecnològica del Servei d'Informàtica del Consell de
Mallorca i compta amb la participació dels diferents departaments de la
institució per a la creació i manteniment d'aquests serveis.

El
visor
d'espais
cinegètics
ofert
per
l'IDEmallorca,
http://www.conselldemallorca.net/sitmun/espais_cinegetics.jsp,
és una eina
web operativa des del juliol del 2013 que té per objectiu oferir informació
geogràfica sobre terrenys cinegètics i refugis de fauna. L‘usuari pot visualitzar i
interaccionar amb el mapa per accedir a la informació sobre límits i tipus de
terrenys cinegètics, o refugis de fauna.
El visor disposa d'una taula de continguts que permet a l'usuari carregar capes,
realitzar consultes, localitzar espais cinegètics o refugis de fauna, imprimir
mapes o visualitzar documents. A més es presenten eines per desplaçar el
mapa, prendre mides, localitzar coordenades o ampliar el mapa a un municipi
concret, entre d'altres opcions. Com a mapa de base, es pot seleccionar entre
no disposar de cap base cartogràfica, un mapa topogràfic o l'ortofoto.
Així mateix, des de l'octubre de 2013, també existeix una aplicació per a
dispositius mòbils: http://conselldemallorca.net/sit/espais_cinegetics/
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Figura 259: Pantalla de presentació del visor d'espais cinegètics del Consell de Mallorca.

Aquesta informació també es disponible a la web de la Infraestructura de
Dades de les Illes Balears (www.ideib.cat) del SITIBSA de la Conselleria
d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
Els accessos als visors web del Consell de Mallorca posen de manifest l'interès
i la utilitat pública d'aquest servei. A continuació es presenten les dades de
visites als visors web dels espais cinegètics del Consell de Mallorca,
classificades en nombre de pàgines vistes al visor web, impressions de mapes i
accessos al visor per a dispositius mòbils, entre el juliol de 2013 i el juny de
2014.
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Període Visor Web Impressions
Visor mòbil
jul-13
664
100
ago-13
1205
86
sep-13
1088
104
oct-13
1323
111
440
nov-13
1124
74
564
dic-13
753
33
401
ene-14
657
52
458
feb-14
389
13
216
mar-14
297
14
269
abr-14
234
18
144
mai-14
420
67
157
jun-14
746
84
319
Taula 108: Dades d'accés als visors d'espais cinegètics del Consell de Mallorca
entre el juliol de 2013 i el juny de 2014.

La gràfica que segueix posa de relleu l'elevat nombre de consultes mensuals
als visors web d'espais cinegètics, sempre dominades pel visor web sobre el
visor per a dispositius mòbils. Els mesos amb major nombre d'accessos
coincideix amb els mesos de la temporada de caça, amb un màxim per al visor
web per al mes d'octubre de 2013 i per al visor mòbil per al mes de novembre
de 2013. Es constata que la posada en funcionament del visor per a dispositius
mòbils disminueix el nombre de visites al visor web i també redueix el nombre
d'impressions realitzades fins aleshores. Una dada significativa és l'aproximació
del nombre d'entrades al visor web i al visor mòbil per al mes de març de 2014,
fet que pot coincidir amb la temporada de caça major o amb la realització de
tasques de gestió cinegètica, en les quals és molt útil l'ús d'un dispositiu mòbil.
Finalment, s'observa com les dades d'accés tornen a augmentar amb força el
mes de juny de 2014 una vegada s'inicia una nova temporada de caça.
Dades d'accés als visors d'espais cinegètics del Consell de Mallorca
(juliol 2013 - juny 2014)
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Figura 260: Dades d'accés als visors d'espais cinegètics del Consell de Mallorca entre el juliol
de 2013 i el juny de 2014.
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En definitiva, les utilitats del sistemes d'informació geogràfica són nombroses,
tant en l‘àmbit professional (tècnics de caça, vigilància,...) com pel seu ús públic
(caçadors, gestors de vedats, propietaris,...), i per això adquireixen uns valors
estratègics per la seva transversalitat tècnica i funcional.

14.8. Cap a una comarcalització dels espais cinegètics de
Mallorca
La comarcalització suposa aplicar un nou concepte d'ordenació territorial en
l'àmbit cinegètic que permet planificar més eficientment qüestions relatives al
recurs, atès que es basa en una gestió coordinada de grups de vedats que
comparteixen espais amb característiques físiques, biològiques i humanes
similars.
14.8.1 Definició d'Unitats Fisiogràfiques
La definició de diferents unitats fisiogràfiques per a l'illa de Mallorca és el punt
de partida per elaborar i validar un mapa de comarques cinegètiques.
Les unitats fisiogràfiques es defineixen a partir del mapa geomorfològic de
Mallorca (Grimalt & Rodríguez-Perea, 1995) que estructura l'illa en 7 unitats:
aiguamolls, relleus tabulars, relleus estructurals complexes, turons entre planes
i valls obertes, planes al·luvials i dunes i eolianites sotmeses a diferents
processos geomorfològics (depressions càrstiques, barrancs i canons càrstics,
ventalls al·luvials i estanys i culasses).
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Figura 261: Mapa geomorfològic de Mallorca (Grimalt i Rodríguez - Perea, 1995).

La reinterpretació del mapa anterior amb el recolzament de la fotografia aèria
de l'any 2012 per a l'illa de Mallorca (Ortofoto 2012, www.ideib.cat), treball de
camp i ús de tecnologia de sistemes d'informació geogràfica permet classificar
el territori insular en 30 unitats fisiogràfiques. Són les següents:
Núm. UF

Nom_unitat

Àrea

Perímetre

Estructura dominant

1 Serra de Tramuntana Nord

16407,36

128035,59 Relleus Estructurals

2 Serra de Tramuntana centre

39968,91

110519,98 Relleus Estructurals

3 Serra de Tramuntana Sud
20366,03
Serra de Tramuntana. Andratx 4 Na Burguesa
14811,31

72467,24 Relleus Estructurals

5 La Victòria

2165,00

29417,05 Relleus Estructurals

6 Pla de Pollença - Alcúdia

92194,40 Relleus Estructurals

3758,74

51486,61 Planes al·luvials

7 Raiguer

17493,30

78094,68 Planes al·luvials

8 Palma

17731,70

9 Turons de Calvià
10 Marineta de Santa Ponça

4536,22
1362,39

148165,11 Planes al·luvials
Turons entre Planes i
44253,59 Valls

11 Marines d'interior

11471,71

24855,85 Relleus Tabulars
Turons entre Planes i
70468,39 Valls

12 Marines de Ponent

11201,70

58198,50 Relleus Tabulars

13 Marina de Llucmajor

30584,63

98785,96 Relleus Tabulars

14 Marina de Santanyí

23108,47

96118,47 Relleus Tabulars

15 Marines de Llevant

21434,75

132681,62 Relleus Tabulars
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86061,19 Relleus Tabulars

3271,18

32367,46 Aiguamoll

649,30

14899,92 Aiguamoll

19 Pla de Sant Jordi

1154,30

16721,48 Aiguamoll

20 Es Salobrar

1098,80

17034,71 Aiguamoll

21 Massís de Randa i encontorns

9261,49

43628,03 Relleus Estructurals

22 Puixos de Bonany

2166,96

29427,92 Relleus Estructurals

18 S'Albufereta

23 Muntanyes d'Artà

9430,23

60757,89 Relleus Estructurals

24 Serres de Llevant Nord

15818,89

68930,43 Relleus Estructurals

25 Serres de Llevant Sud

11044,38

26 Pla

21492,32

56505,69 Relleus estructurals
Turons entre Planes i
118593,75 Valls

27 Pla de Campos
28 Pla de Manacor - Felanitx
29 Pla de Santa Margalida

6582,46

39917,15 Planes al·luvials

13979,64

58913,72 Planes al·luvials

2872,47

26638,90 Planes al·luvials

30 Pla de sa Pobla
6227,92
39096,35 Planes al·luvials
Taula 109: Classificació de l'illa de Mallorca en unitats fisiogràfiques homogènies,
elaborada a partir de la reinterpretació del mapa geomorfològic de Mallorca de
Grimalt i Rodríguez - Perea (1995).

Figura 262: Unitats fisiogràfiques de Mallorca. Els números i colors es corresponen amb les
unitats fisiogràfiques que apareixen a la taula anterior.
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14.8.2 Descripció de les unitats fisiogràfiques
Unitat fisiogràfica 1: denominada Serra de Tramuntana Nord, comprèn
una superfície de 16.407,36 ha i un perímetre de 128.035,58 metres. Es
localitza al Nord de l'illa i limita amb la Mediterrània al Nord, amb la unitat núm.
6, Pla de Pollença - Alcúdia, a l'Est, amb les unitats núm. 17, 30 i 7, s'Albufera,
es Pla de sa Pobla i es Raiguer respectivament, al Sud, i amb la unitat núm. 2,
Serra de Tramuntana - sector central, a l'Oest. Administrativament, aquesta
zona es situa principalment en el municipi de Pollença encara que acull part
dels municipis d'Alcúdia, sa Pobla i Campanet. Es correspon amb un espai
muntanyós, de relleus plegats dominats per la verticalitat i intensament
carstificats. El modelat abrupte augmenta en intensitat de Sud a Nord i es
caracteritza per una successió de valls estretes alternant amb crestes agudes i
amb profusió de penya-segats costaners. Els torrents que s'originen a l'interior
d'aquesta unitat són curts i avancen de forma transversal per abocar les seves
aigües al torrent principal de la Vall d'en Marc. Les altures màximes es situen
entorn als 700 - 800 metres, cosa que afavoreix que les precipitacions anuals
siguin elevades encara que varien d'Est a Oest entre els 400 i els 1.000 mm
anuals. Pel que fa a cobertura vegetal, a les parts mitjanes i altes, apareix amb
freqüència l'associació Lotto Ericetum multiflorae on el càrritx (Ampelodesmos
mauritanica), fruit dels incendis i de la intensa activitat antròpica exercida en el
passat, entapissa el sòl. A les valls, apareixen alzinars (Cyclamini - Quercetum
ilicis) o alzinars combinats amb pins (Pinus halepensis). L'ocupació humana de
caràcter permanent és relativament baixa, encara que s'hi localitzen les
urbanitzacions de la Font, Cala de Sant Vicenç, Formentor i bona part del Port
de Pollença. Com a activitats econòmiques desenvolupades en el medi rural
destaca la ramaderia extensiva i, en termes d'oci, cal esmentar el turisme
d'aventura i de natura (senderisme, BTT, espeleologia, escalada, descens de
torrents,....). Dins aquesta unitat, a més de la LEN hi conflueixen altres figures
de protecció ambiental de major rang (PORN de la Serra de Tramuntana i
Xarxa Natura 2000). Quant a l'estructura de la propietat, dominen les finques
de gran extensió fonamentades entorn a unitats de producció, avui més o
menys funcionals, que són les possessions de muntanya.
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Figura 263: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 1.

Figura 264: Vista dels relleus massissos del sector Nord de la unitat fisiogràfica núm. 1 des del
puig de Maria (333 m). Al costat inferior esquerre apareix el poble de Pollença, al fons la serra
de la Font (elevacions entorn a 500 m) i a la dreta el puig del Vilar (313 m). Entre les dues
alineacions de muntanyes s'estén la vall que condueix a la cala de Sant Vicenç.
Foto: A. Barceló. Data: 10 d'octubre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 2: denominada Serra de Tramuntana centre, comprèn
una superfície de 39.968,91 ha i un perímetre de 110.519,98 metres. És la
major de les unitats fisiogràfiques definides. Es localitza a la façana Nord - Oest
de l'illa i limita amb la mar Mediterrània al Nord, amb la unitat fisiogràfica núm.
1, Serra de Tramuntana Nord, a l'Est, amb la núm. 3, Serra de Tramuntana
Sud, a l'Oest, amb la núm. 7, Es Raiguer, al Sud i amb la núm. 8, Palma, al
Sud-Est. Administrativament, aquesta zona comprèn fonamentalment els
municipis d'Escorca, Fornalutx, Sóller, Bunyola, Santa Maria, Alaró, Mancor, i
part de Deià, Binissalem, Lloseta, Selva i Campanet. Es correspon amb una
zona muntanyosa, de relleus estructurals complexos dominats pels majors cims
de l'illa, sotmesos a diferents processos interns i externs d'acció càrstica. La
major altura es correspon amb el puig Major (1.445 m), malgrat són nombroses
les elevacions que sobrepassen els 1.000 metres com el penyal des Migdia
(1.398 m), el puig de Massanella (1.352 m) o el puig de Tossals Verds (1.118
m). Aquesta unitat recull les majors precipitacions de Mallorca, entorn a 1.400
mm de mitjana anual i són freqüents les nevades. La naturalesa dominantment
calcària d‘aquesta àrea condiciona la seva fragositat. El modelat calcari es
caracteritza per la presència de barrancs fortament incidits, cims rocosos i
escarpats, modelats sobre els flancs dels plecs alpins, dolines, lapiassos i
poldjes, en el que es possible el cultiu. Destaca la presència de dues conques
individualitzades amb col·lectors de grans dimensions, la conca del torrent de
Sóller i la del torrent de Pareis. Apareixen també algunes valls importants sobre
planes al·luvials com la Vall de Sóller. En termes de vegetació natural, la
comunitat de l'Hipericion Balearici destaca en els sectors més elevats i es
caracteritza per ser una formació rasa, de baixa cobertura, de formes
arrodonides i espinoses, i amb abundància d'endemismes. Els alzinars ocupen
les zones de mitja muntanya. En conjunt, els boscos i les comunitats arbustives
són els usos del sòl dominants. En conjunt és un espai poc humanitzat encara
que s'hi assenten importants nuclis de població com Sóller, Port de Sóller,
Biniaraix, Fornalutx, Bunyola, Mancor, Selva i Lluc. L'intens treball de la pedra
en sec ha permès, entre d'altres, el desenvolupament de cultius d'olivar a
zones d'important pendent a partir la construcció de marjades. La part baixa de
la vall de Sóller es caracteritza pel cultiu de cítrics i es troba flanquejada per
costers estructurats sovint en petites parcel·les d'olivar amb habitatge. És
present la ramaderia ovina extensiva així com alguns cultius de cereals a les
fèrtils valls. El sector central de la Serra de Tramuntana presenta una important
pressió antròpica associada a la pràctica del senderisme i a altres activitats de
turisme d'aventura (escalada, espeleologia, descens de barrancs,BTT,...). Així
mateix, es localitzen diferents albergs i refugis de muntanya. Amb tot, gran part
d'aquesta unitat està fortament protegida per la LEN si bé també intervenen
altres figures ambintals (PORN de la Serra de Tramuntana, Xarxa Natura 2000)
i destaca, excepte en els entorns més propers als nuclis de població, la gran
propietat associada a les possessions.
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Figura 265: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 2.

Figura 266: Fotografia realitzada des de la finca pública de sa Mola de Son Massip, propietat
del Consell de Mallorca. El relleu muntanyós i abrupte domina a l'interior d'aquesta unitat
fisiogràfica. Al fons es pot veure la màxima altura de l'illa, el puig Major (1.445 m). Foto: Àngel
García. Data: 29 de setembre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 3: denominada Serra de Tramuntana Sud, comprèn
una superfície de 20.366,03 ha i un perímetre de 72.467,24 metres. Es localitza
a la part Oest de Mallorca i limita amb la mar Mediterrània al Nord, amb la
unitat fisiogràfica núm. 2, Serra de Tramuntana - sector central, a l'Est, amb la
núm. 8, Palma a l'Est i Sud-Est, i amb la núm. 4, Serra de Tramuntana Andratx - Na Burguesa, pel Sud-Oest i Oest. Aquesta unitat es situa en els
municipis de Valldemossa, Banyalbufar, Esporles, Estellencs i Puigpunyent,
encara que també comprèn àrees de Calvià, Palma i Deià. Es caracteritza per
ser una zona muntanyosa amb altures destacades i abundància de moles
cobertes d'alzinar. Els cims més destacats són el Puig de Galatzó (1.027 m) i la
Mola de Planícia (934 m). Els màxims pluviomètrics de la zona es situen entorn
als 800 - 900 mm de mitjana anual, en ocasions en forma de neu a l'hivern. Els
vessant marítim es caracteritza per disposar de torrents perpendiculars a la
línia de costa i de curt recorregut mentre que la part central i interior compta
amb torrents més llargs, amb nombrosos col·lectors i que aboquen les aigües
al vessant d'Andratx o de Palma. Un tret a destacar són les importants masses
forestals que cobreixen aquesta zona, sobretot alzinars però també pinars al
vessants litorals. Les comunitats del pis culminal baleàric apareixen a les sector
més elevats. Es presenten importants poblacions que coincideixen amb els
nuclis urbans d'alguns dels municipis anteriorment citats i urbanitzacions i
assentaments rururbans, sobretot a les proximitats de l'àrea d'influència que
exerceix la capital insular. L'activitat agroramadera, en termes generals, és
modesta malgrat existeixen olivars als costers marjats, cabanes de ramaderia
extensiva a les finques de muntanya i horts a les proximitats dels pobles. Les
infraestructures de pedra en sec es reparteixen arreu i compleixen amb multitud
de funcions (vials de comunicació, estructures antierosives, aixoplugs,
delimitació de propietats, canalització d'aigües,...) Són nombroses les activitats
d'oci i de turisme d'aventura que es practiquen en aquesta regió. Quasi tota
d'aquesta unitat territorial està protegida sota la LEN que sovint es solapa amb
altres figures de major entitat ambiental (PORN de la Serra de Tramuntana,
Xarxa Natura 2000). Destaca la gran propietat lligada a les unitats de producció
agrària que conformen les possessions, algunes de les quals avui exerceixen
de residència secundària de ciutadans europeus.
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Figura 267: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 3.

Figura 268: Fotografia del vessant sud-oest de la unitat fisiogràfica núm. 3, presa des de
l'itinerari r1 que uneix ses Cases i sa Vinya, a la finca pública des Galatzó. A la part esquerra
de la fotografia s'observa la principal elevació, el puig de Galatzó (1.027 m) fita que ajunta els
municipis de Calvià, Andratx i Estellencs.
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Unitat fisiogràfica 4: denominada Serra de Tramuntana, Andratx - Na
Burguesa, comprèn una superfície de 14.811,30 ha i un perímetre de 92.194,40
metres. Es localitza a la part Sud - Oest de l'illa i limita, amb la Mediterrània, al
Nord i Oest, amb la unitat fisiogràfica núm. 3, Serra de Tramuntana Nord, a
l'Est, amb la unitat fisiogràfica núm. 9, Turons de Calvià, al Sud-Oest, i amb la
núm. 8, Palma, al Sud. Aquesta zona es correspon amb el municipi d'Andratx,
part de Calvià i petits espais de Palma i de Puigpunyent. Es caracteritza per
disposar de relleus estructurals complexes però amb formes predominantment
suaus, absents de la verticalitat característica de les unitats més septentrionals
de la serra de Tramuntana. Les valls són amples. Les màximes altures es
situen per sota dels 500 metres i les precipitacions mitjanes que es recullen al
llarg de l'any són moderades, entre 300 i 600 mm. Els torrents de la façana
Nord són de curt recorregut i aboquen les aigües al vessant litoral del Nord Oest, mentre que la resta són de més llarg traçat i aboquen al vessant
d'Andratx. Quant a vegetació, abunden els pinars i els matolls calcícoles
derivats del domini fitosociològic del Rosmarino - Ericion, que es caracteritza
per la presència d'arbusts com el romaní (Rosmarinus officinalis) i el xiprell
(Erica multiflora). Amb tot, apareixen importants espais coberts pel càrritx als
indrets de roquissar. Apareixen amb força els processos d'urbanització no sols
associats als nuclis de població tradicionals com Andratx, Sant Elm o Es
Capdellà sinó arreu de la costa, atenent a la demanda turística, i entorn als
espais aturonats propers a Palma en forma de cases i xalets unifamiliars.
Existeixen alguns camps de golf al vessant Sud de la unitat. En termes
generals, la intensitat de les activitats agrícoles i ramaderes és baixa. No
obstant això, l'ús territorial per al desenvolupament d'activitats d'oci lligades a la
natura és notori. El 2013, més de 2.000 ha d'aquesta unitat es va veure
afectada per un incendi forestal. El nivell de protecció ambiental per la LEN és
notori si bé la protecció per figures ambientals superiors és menor que en les
unitats anteriors. Pel que fa a l'estructura de la propietat, s'alternen latifundis
interiors amb finques de petita extensió als encontorns dels nuclis habitats.
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Figura 269: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 4.

Figura 270: Vista de la façana sud de la unitat fisiogràfica núm. 4, des del Castell de Bellver,
amb la serra de na Burguesa en primer terme. A la part esquerra i dreta de la fotografia
s'observen les urbanitzacions de Gènova i Son Vida, respectivament. Foto: Antoni Barceló.
Data: 4 d'octubre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 5: denominada La Victòria, comprèn una superfície de
2.165,00 ha i un perímetre de 29.417,05 metres. Es troba envolada per la mar
excepte en la seva part Oest que enllaça amb la unitat fisiogràfica núm. 6
denominada Pla de Pollença - Alcúdia. La Victòria es situa íntegrament en el
municipi d'Alcúdia. Constitueix una península situada al Nord de l'illa,
caracteritzada per relleus estructurals força complexes. La màxima altura
s'assoleix a la Talaia d'Alcúdia (444 metres), malgrat existeixen altres puixos de
més de 300 m. Les precipitacions es situen entorn als 500 - 600 mm anuals.
S'originen torrents de curt recorregut que desguassen ràpidament a la costa. La
coberta vegetal ve determinada pel pinar, carritxar i garriga d'ullastre (Oleo ceratonion, ass. Cneoro-ceratonietum) amb presència de garballó
(Chamaerops humilis) Cal destacar l'important desenvolupament urbà al
Ponent d'aquesta unitat amb els assentaments d'Es Barcarès, es Mal Pas Bonaire, Alcanada i es Port d'Alcúdia, a més de la presència d'un camp de golf
a la part Sud i de la zona militar des Cap Pinar al Nord. Les activitats
agroramaderes són pràcticament nul·les, mentre que l'ús de l'espai per a
activitats de lleure és important atenent a l'existència d'itineraris excursionistes i
a la presència de campaments i albergs. El nivell de protecció ambiental, en
termes generals, és important en quant a la LEN. Bona part de la superfície
d'aquesta unitat es correspon amb la finca pública de la Victòria i a la zona
militar. La resta és petita propietat.

Figura 271: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 5.
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Figura 272: Panoràmica de la península de la Victòria des de les proximitats de s'Albufereta.
Presenta un paisatge de muntanya dominat per la Talaia d'Alcúdia (444 m), a la part central.
Els roquissars abunden a les partes més elevades, donant pas als carritxars als costers i als
ullastres combinats amb mates i garballons a les parts més baixes. Foto: A. Barceló. Data: 10
d'octubre de 2014.

Unitat fisiogràfica 6: denominada Pla de Pollença - Alcúdia, comprèn una
superfície de 3.758,74 ha i un perímetre de 51.486,61 metres. Es situa al Nord
de l'illa i limita amb la mar Mediterrània i amb la unitat fisiogràfica núm. 18,
s'Albufereta, a l'Est, amb la unitat fisiogràfica núm. 1, Serra de Tramuntana
Nord, al Nord, Sud i Oest, i amb les núm. 5 i 17, La Victòria i s'Albufera,
respecticament, al Sud-Est. La zona es situa majoritàriament en el municipi de
Pollença encara que també s'endinsa dins el d'Alcúdia. Es tracta d'un espai
amb relleus mínims que es geormorfològicament es correspon amb una plana
al·luvial que recull les aigües de la conca de Pollença. Les precipitacions es
situen entre els 500 i els 800 mm anuals. Existeixen masses d'alzinars i pinars
als espais menys accessibles, però el que més abunda és el mosaic d'usos
dominat per l'agricultura de secà. Malgrat això, la major part d'aquesta unitat ha
sofert una intensa transformació antròpica, primer derivada dels aprofitaments
agraris i més recentment pel desenvolupament dispers de residències
secundàries i de vivendes turístiques vacacionals. Conté els nuclis urbans de
Pollença i Alcúdia, i franges de les urbanitzacions del Port de Pollença, del Port
d'Alcúdia i urbanitzacions costaneres. El medi rural conta amb una important
rurubanització. Es localitzen cultius dispersos de secà, sobretot cereals, i
ramaderia ovina extensiva. El potencial agrològic de les terres és elevat La
unitat no compta pràcticament amb cap tipus de figura de protecció ambiental.
La major part coincideix amb petita propietat.
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Figura 273: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 6.

Figura 274: Fotografia del Pla de Pollença - Alcúdia des de Morell (TM Pollença) des de les
proximitats de Morell (TM de Pollença) cap a al sector Nord de la serra de Tramuntana. La zona
es caracteritza per un relleu molt fèrtil i on els usos agraris tradicionals s'ha substituït pels
urbans. Foto: A. Barceló. Data: 10 d'octubre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 7: denominada Raiguer, comprèn una superfície de
17.493,29 ha i un perímetre de 78.094,67 metres. Constitueix un espai de
relleus molt suaus situada a la part Nord del centre de Mallorca, entre les
unitats fisiogràfiques núm. 1 i 2, Serra de Tramuntana Sud i centre, al Nord, les
núm. 30 i 11, es Pla de sa Pobla i Marines d'Interior, a l'Est, les núm. 11 i la 12,
Marines d'Interior i Marines de Ponent, al Sud i la núm. 8, Palma, a l'Oest.
Comprèn la totalitat del municipi de Consell, la major part del territori de
Binissalem, part de Lloseta, Búger, Campanet, Selva, Alaró, Santa Eugènia,
Sencelles i Inca, i petites porcions de Mancor i Marratxí. S'ubica a peu de
muntanya de la serra de Tramuntana i es composa per planes al·luvials
intercalades amb turons entre planes i valls obertes. Hi manquen elevacions
importants i el règim de precipitacions es situa entre els 400 i 700 mm anuals.
Els sòls són molt valuosos i dominen les terres de conreu amb cultius de
cereals, arbrat de secà i vinya com a principals aprofitaments, encara que no hi
manquen els ermassos. La vegetació forestal es limita a petits redols de pinar i
garriga. La ramaderia ovina de règim extensiu és força considerable. La unitat
presenta una destacada evolució urbana, amb nombrosos nuclis, i rururbana
atenent a l'efecte produït per la proximitat de la capital insular (Palma de
Mallorca) i reforçat pel desenvolupament d'infraestructures de comunicació
(autopista i línia ferroviària).
Les figures de protecció ambientals són
pràcticament absents i el règim de petita propietat és el més habitual.

Figura 275: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 7.
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Figura 276: Fotografia feta des de la carretera Ma-3030 de Santa Maria a Biniali. La terra bona
del Raiguer té una gran importància en termes agraris, encara que les construccions
rururbanes han experimentat un auge en les darreres dècades. El Raiguer o peudemont pla
dóna pas a la serra de Tramuntana, que s'observa al fons, a la part esquerra de la fotografia.
En primer plànol, apareix un cultiu de vinyes Foto: Antoni Barceló. Data: 23 de setembre de
2014.

Unitat fisiogràfica 8: denominada Palma, comprèn una superfície de
17.731,70 ha i un perímetre de 148.165,10 metres. Es caracteritza per ser un
territori relativament planer que limita amb la unitat núm. 2, Serra de
Tramuntana sector central, pel Nord, amb les unitats núm. 7 i 12, Es Raiguer i
Marines de Ponent, per l'Est, amb la mar i la unitat fisiogràfica núm. 13, la
marina de Llucmajor, al Sud, i amb les unitats núm. 10, 9, 4 i 3, Marineta de
Santa Ponça, Turons de Calvià, Serra de Tramuntana Andratx - Na Burguesa i
Serra de Tramuntana Sud, respectivament, per l'Oest. Alhora aquesta unitat, a
l'Est, presenta enclavada la unitat fisiogràfica núm. 19 denominada es Pla de
Sant Jordi. Administrativament, aquesta comarca es situa sobretot en els
municipis de Palma i Marratxí, malgrat comprèn també petites franges de Santa
Maria i de Bunyola. Es tracta d'una plana al·luvial en la qual hi discorren
torrents que s'originen o travessen a la serra de Tramuntana (sector central i
Sud) i el Raiguer. No disposa d'elevacions destacades i presenta una mitjana
de precipitacions entre els 300 i 600 mm anuals. La característica territorial més
important és l'alt desenvolupament artificial, sobretot urbà d'ús residencial,
comercial i de serveis a l'interior, i turístic al litoral, a més d' d'infraestructures
associades (carreteres, autopistes, polígons industrials i de serveis, port,
aeroport, depuradores, dipòsits de combustibles, centrals elèctriques,...) i
camps de golf, tot pivotant entorn a Palma de Mallorca, la capital insular. La
densitat de població és molt elevada. Perifèricament a la massa urbana
apareixen reductes d'espais forestals sotmesos a una intensa pressió antròpica
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com a llocs d'oci i d'esbarjo. En termes agrícoles, destaca la presència dispersa
però abundant de parcel·les destinades al conreu de cereals que alternen
combinades amb aprofitaments de ramaderia ovina. Són presents també, però
amb menor mesura, explotacions de ramaderia vacuna i equina. Existeixen
conreus de reguiu i petits horts associats a les vivendes semirurals.
Ambientalment, no existeixen figures de protecció d'aplicació sobre la unitat i
les propietats rurals són de mitjana extensió.

Figura 277: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 8.
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Figura 278: Vista de la ciutat de Palma des del Castell de Bellver. S'observa una primera línia
litoral densament urbanitzada que poc a poc perd força cap a l'interior. No obstant això, les
bones comunicacions, el relleu planer i la influència de la capital insular fa que la
rururbanització sigui molt important. A l'horitzó, a la part central - esquerra, s'observa l'elevació
del puig de Son Seguí (320 m) a cavall entre Santa Eugènia i Santa Maria i a la dreta, el puig
de Randa (540 m) dins Algaida. Foto: Antoni Barceló. Data: 4 d'octubre de 2014.

- Unitat fisiogràfica 9: denominada Turons de Calvià, comprèn una superfície de
4.536,22 ha i un perímetre de 44.253,58 metres. És un espai aturonat entre
planes i valls, envoltat pràcticament en la seva totalitat per la unitat fisiogràfica
núm.4, Serra de Tramuntana - Andratx - Na Burguesa, excepte en el seu
vessant Sud que s'obre a la mar i fa partió, al Sud-Est, amb les unitats
fisiogràfiques núm. 10 i 8, Marina de Santa Ponça i Palma. Es situa
majoritàriament en el municipi de Calvià, encara que també comprèn una petita
part d'Andratx. És una zona solcada per torrents que tenen la seva capçalera
en els relleus del sector Sud de la serra de Tramuntana. La majoria
d'elevacions no superen els 200 metres si bé a la part Nord existeix alguna
elevació que gairebé assoleix els 400 metres. Les precipitacions augmenten
cap a l'interior i oscil·len entre 300 i 500 mm anuals. La pressió antròpica és
elevada, tant en forma d'assentaments residencials a l'interior (Calvià i Es
Capdellà) com turístics al litoral (Paguera, Costa de la Calma i Santa Ponça).
Quan a ocupació del sòl també s'ha d'esmentar l'existència de polígons de
serveis, zones esportives (camps de golf) i un important desenvolupament de
xarxes de comunicació, tot envoltat per importants masses forestals de pinar i
un mosaic d'usos notable. L'activitat agrària és modesta, limitada sobretot a
cultius de cereals. Bona part de la zona no construïda està protegida per la
LEN. Abunda una estructura de gran propietat.
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Figura 279: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 9.

Figura 280: Extrem Sud de la unitat dels Turons de Calvià des de les proximitats de Son Ferrer
(TM de Calvià). L'elevació que apareixen en primer plànol és el puig d'en Saragossa (187 m). Al
fons, a la dreta, apareixen els relleus suaus i d'altures moderades que envolten el nucli urbà de
Calvià. Foto: A. Barceló. Data: 21 de desembre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 10: denominada Marineta de Santa Ponça, comprèn
una superfície de 1.362,39 ha i un perímetre de 24.855,85 metres. Aquesta
unitat es troba envoltada majoritàriament per la mar Mediterrània, encara que
cap al Nord limita amb la unitat fisiogràfica núm. 9, Turons de Calvià, i amb la
unitat fisiogràfica núm. 8, Palma. Es situa en el terme municipal de Calvià. En
termes geomorfològics es correspon amb un relleu tabular, molt planer, amb
alguna elevació que sols sobrepassa els 150 metres. És una zona seca, amb
precipitacions anuals entorn als 300 mm. Els principals usos del sòl d'aquest
espai són les masses forestals de pinar i la garriga d'ullastre i, en menor
mesura, les zones aptes per al conreu. No obstant això, existeix una intensa
ocupació urbanística litoral (Santa Ponça, El Toro, Sol de Mallorca i Magaluf) i
interior (Son Ferrer). Existeixen també alguns camps de golf. L'activitat agrícola
i ramadera és moderada, i té un caràcter molt secundari. Les masses de pinar i
garriga de l'extrem sud d'aquesta unitat estan protegides sota la LEN i altres
figures com la XN 2000. Prevalen les parcel·les de gran propietat.

Figura 281: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 10.

467

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Figura 282: Fotografia d'Oest a Est de la part septentrional de la Marineta de Santa Ponça. Els
sementers sembrats donen pas a un paisatge de garriga i pinar assentat sobre un relleu
majoritàriament planer que acaba a la mar amb alts penya-segats. Foto: A. Barceló. Data: 21
de desembre de 2014.

Unitat fisiogràfica 11: denominada Marines d'Interior, comprèn una
superfície de 11.471,71 ha i un perímetre de 70.468,38 metres. Es tracta d'una
unitat que s'estén de forma longitudinal arreu del centre Nord de l'illa. Fa partió
amb les unitats fisiogràfiques núm. 7 i 30, el Raiguer i es Pla de sa Pobla, al
Nord, amb les núm. 16 i 29, Marines de Petra - Santa Margalida i Pla de Santa
Margalida, a l'Est, amb la núm. 26, el Pla, al Sud, i amb les núm. 12 i 7, Marines
de Ponent i es Raiguer, a l'Oest. Es tracta d'una unitat particular amb
elevacions moderades, coronada pel puig de Santa Magdalena (307 m), que
alterna amb planes i valls. Comprèn completament la demarcació de Costitx,
bona part de Llubí i part de Muro, Inca, Sineu, Sencelles, Lloret i Algaida. La
pluviometria mitjana anual es situa entre els 400 i 600 mm. Existeixen alguns
torrents i xaragalls pocs encaixats que aboquen les seves aigües al Torrent de
Muro el qual desemboca a s'Albufera. La marina d'ullastre i els conreus mixtes
de secà, caracteritzen aquesta unitat. No obstant això, apareixen també redols
forestals de pinar i reductes d'alzinar. L'activitat agrícola i ramadera és
important, atesa la valuosa capacitat agrícola de les terres, així com també ho
és l'establiment d'habitatges residencials de nova construcció bé siguin de
caràcter permanent, de caps de setmana o, fins i tot, turístics atenent amb les
bones comunicacions i proximitat amb Palma de Mallorca. Destaca la presència
d'algunes propietats grans i mitjanes però a grans trets abunda la petita
propietat. Són importants les delimitacions parcel·laries per estructures de
pedra en sec. Quan a protecció, són pocs els espais protegits sota figures de la
LEN.
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Figura 283: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 11.

Figura 284: Marines d'interior vistes des de les proximitats de can Roca (TM de Lloret),
carretera Ma-3011 (Palma - Sineu). S'observa un mosaic d'usos que combina terres de conreu,
arbrat de secà i garriga d'ullastre amb pins. En segon plànol, al costat dret, s'intueix el puig de
Santa Magdalena (307 m). Com a rerefons apareix l'alineació muntanyosa de la serra de
Tramuntana. Foto: A. Barceló. Data: 24 d'octubre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 12: denominada Marines de Ponent, comprèn una
superfície de 11.201,69 ha i un perímetre de 58.198,50 metres. Aquesta unitat
es situa al centre - Oest de Mallorca i limita amb les unitats fisiogràfiques núm.
7 i 11, Es Raiguer i Marines d'Interior, al Nord, amb la núm. 21 i 26, puig de
Randa i Pla, a l'Est, amb la núm. 13, Marina de Llucmajor, al Sud, i amb la núm.
8, Palma, a l'Oest. Es situa parcialment en els municipis d'Algaida, Santa
Eugènia, Santa Maria, Marratxí, Palma i Llucmajor, encara que també acull una
petita àrea de Sencelles. És una zona conformada majoritàriament per un relleu
tabular, però amb intervenció d'elevacions i plans, que envolten la part oriental
de la unitat fisiogràfica de Palma. Les principals altures es situen entre els 200 i
els 300 metres. En termes pluviomètrics, la mitjana anual es troba
majoritàriament entre els 400 i 500 mm. Aquesta unitat és l'origen d'importants
torrents que drenen cap a la part oriental del vessant de Palma, i que es
caracteritzen per un important encaixament càrstic en forma de barrancs.
Domina la formació vegetal de marina d'ullastre, encara que cap a la part Nord
apareixen pinars que cobreixen els puixos. L'ocupació urbana augmenta en
intensitat de Sud a Nord i d'Est a Oest, a mesura que s'aproxima l'àrea
d'influència de Palma i Marratxí. L'ús agrari és moderat. En termes d'estructura
de la propietat, conflueixen tot tipus de models de petita, mitjana i gran
extensió, si bé predominen les parcel·les de mitjana extensió. Entorn a la meitat
d'aquest territori està protegit per la LEN i també intervé la XN 2000.

Figura 285: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 12.
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Figura 286: Vista de la part més septentrional de les Marines de Ponent des de la part més
elevada de la urbanització de Puntiró (TM de Palma). La vegetació baixa i arbustiva és molt
present en aquesta unitat que tanca la part sudoccidental de Palma, si bé la urbanització també
és notòria. Al fons, a l'esquerra apareixen les elevacions del Massís de Randa. Foto: Antoni
Barceló. Data: 23 de setembre de 2014.

Unitat fisiogràfica 13: denominada sa Marina de Llucmajor, comprèn una
superfície de 30.584,63 ha i un perímetre de 98.785,95 metres. Sa Marina
llucmajorera es situa a la part occidental del Migjorn de Mallorca i confronta
amb les unitats fisiogràfiques núm. 8, 12, 21 i 25, Palma, Marines de Ponent,
Massís de Randa i encontorns, i Pla, respectivament, al Nord, amb les núm.
28, 14 i 27, Pla de Manacor- Felanitx, Marina de Santanyí i Pla de Camps,
respectivament, per l'Est, i amb la mar Mediterrània per la part Sud i Oest. És
un espai molt planer i extens derivat de la plataforma tabular del Migjorn de
Mallorca que es situa pràcticament en la seva totalitat dins el municipi de
Llucmajor, encara que també comprèn petites franges de Campos i Porreres.
Conforma un mosaic paisatgístic proper a la mar definit per garrigues d'ullastre
(Olea europea var. sylvestris) combinades amb altres espècies arbustives com
la mata (Pistacia lentiscus), l'aladern de fulla ampla (Phillyrea latifolia), la
ginesta borda (Ephedra fragilis) o l'olivella (Cneoron triccocon), diverses
espècies de liana, un estrat herbaci que forma petits prats, i presència de
pinars. Alhora, aquesta comunitat principalment arbustiva, no excessivament
espessa, es combina amb rotes i tanques destinades al conreu de secà. La
pluviometria anual no sol passar els 400 mm de mitjana. És una contrada molt
àrida en la qual les basses d'aigua naturals o artificials constitueixen un valor
ecològic molt notable. La majoria dels cursos d'aigua són gairebé
imperceptibles, ja que s'han procurat anul·lar per motius agraris mitjançant
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avencs, parats i altres enginys populars. No obstant això, a la part més litoral
de la unitat apareixen barrancs de notable encaixament que desemboquen a
cales. Els penya-segats, de diferents altures, configuren un espai costaner
sovint molt carstificat. El medi agrari ha conservat una estructura de propietat
fonamentada en les grans explotacions, denominades possessions. Les
construccions de pedra en sec són un dels principals elements definidors de la
unitat, on domina l'agricultura de secà amb presència d'una modesta cabana de
ramaderia ovina. La substitució del model econòmic experimentat a Mallorca
d'ençà de 1960 ha provocat canvis funcionals i en l'estructura de la propietat.
Des de fa unes dècades, les noves funcions d'aquestes grans explotacions són
de caràcter urbà - residencial (Son Verí, Cala Blava, Las Palmeras, Bahia Azul,
Bahia Grande, El Dorado, Cala Pi - Vallgonera o s'Estanyol), turístic
(reconversió en agroturismes) i recreatiu (camps de golf, caça,...). En termes
estructurals, coexisteixen grans propietats als espais de menor rendiment
agrari amb finques de petita extensió als indrets interiors més fèrtils . Quant a
pressió antròpica, l'espai rural està bastant despoblat, excepte a les
urbanitzacions esmentades anteriorment i en els encontorns del nucli urbà de
Llucmajor on proliferen cases, casetes i nombrosos tancaments metàl·lics per
delimitar la propietat. L'autopista de Palma a Llucmajor, fragmenta parcialment
aquesta unitat en el seu sector septentrional. Ambientalment, la superfície
protegida per la LEN i altres figures (XN 2000) és baixa.

Figura 287: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 13.
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Figura 288: Fotografia de la marina de Llucmajor des de les cases de Son Verí cap al Llevant.
S'observa un relleu pla i amb poc desnivell dominat per una capa arbustiva d'ullastrar
complementada amb pins i espais de conreu. Foto: A. Barceló. Data: 16 d'abril de 2009.

Unitat fisiogràfica 14: denominada sa Marina de Santanyí, comprèn una
superfície de 23.108,46 ha i un perímetre de 96.118,46metres. Es situa bé al
Migjorn de l'illa i fa partió amb les unitats fisiogràfiques núm. 13 i 28, Marina de
Llucmajor i Pla de Manacor - Felanitx, amb les núm. 26 i 15, Serres de Llevant
Sud i Marines de Llevant, a l'Est, amb la mar Mediterrània al Sud i amb les
unitats núm. 20 i 27, es Salobrar de Campos i es Pla de Campos, a l'Oest. Es
situa quasi en la seva totalitat dins les demarcacions de Santanyí i Ses Salines,
encara que també comprèn àrees de Felanitx i Campos. Consisteix en una
planúria formada per un relleu tabular amb sòls poc profunds. Al Sud-Oest de la
unitat es localitza una franja prop de la mar de dunes i eolianites, pròximes a
petits aiguamolls interiors. La franja litoral occidental presenta un tipus de costa
baixa mentre a la part oriental emergeixen penya -segats de marina d'altures
inferiors a 30 metres. L'aridesa és una de les principals característiques
d'aquest espai, ja que les precipitacions mitjanes anuals no sobrepassen els
400 mm. Abunden els espais de conreu de secà combinats amb garriga baixa
dominada per ullastres i mates, que tot en conjunt conforma un mosaic
paisatgístic d'alta qualitat ambiental. Els pinars més extensos es situen pròxims
a la mar, sobre sòls dunars, on també apareixen savines (Juniperus
phoenicea). La xarxa superficial hídrica és modesta, si bé a la part oriental hi
desemboquen torrents amb conques importants i que en ocasions formen
petites albuferes (Cala Llombards, s'Amarador o ses Fonts de n'Alis). L'activitat
agrícola i la ramadera ovina, malgrat no constitueixi un sector econòmic fort
dins el conjunt de la població, juga un paper important com a activitat
secundària o com a hobby - agricultura. L'estructura parcel·laria és diversa. Per
una banda, existeixen grans finques a la zona litoral Sud (de més de 2.500 Ha)
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i, per l'altra, la major part de la unitat està integrada per parcel·les de petita
extensió delimitades sovint per parets de pedra en sec. A grans trets dominen
les parcel·les de petita - mitjana dimensió. Les zones més humanitzades es
corresponen amb els nuclis urbans tradicionals de Santanyí, Es Llombards i Sa
Colònia de Sant Jordi, urbanitzacions costaneres de l'extrem oriental (Cala
Santanyí, Cala Figuera, Son Moger, Cala Llombards,...) i les cases i xalests
rururbans de l'interior. El Parc Natural de Mondragó es situa al costat oriental
litoral d'aquesta unitat. Entorn a 1/5 part d'aquesta unitat està protegida sota
l'emparament de la LEN.

Figura 289: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 14.
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Figura 290: Vista de part sud-occidental de la Marina de Santanyí des del puig de Consolació
(200 m) al TM de Santanyí. S'observa la important presència de cases a les proximitats
d'aquesta elevació que formar part de les Serres de Llevant Sud. En segon plànols apareix un
relleu planer, originat per la plataforma tabular, amb un mosaic d'usos i garrigues. Foto: A.
Barceló. Data: 11 d'octubre de 2014.

- Unitat fisiogràfica 15: denominada Marines de Llevant, comprèn una
superfície de 21.434,35 ha i un perímetre de 132.681,61metres. Es situa al
Sud-Est / Est de Mallorca i limita amb les unitats fisiogràfiques núm. 16 i 24,
Marines de Petra - Santa Margalida i Serres de Llevant - Nord, al Nord, amb la
mar Mediterrània a l'Est, amb la núm. 14, sa Marina de Santanyí, al Sud, i amb
les núm. 26 i 28, Serres de Llevant - Sud i Pla de Manacor - Felanitx, a l'Oest.
Es localitza principalment dins els municipis de Felanitx, Manacor i Sant
Llorenç, encara que també comprèn àrees de Son Servera i Santanyí. Les
Marines de Llevant constitueixen una àrea paral·lela i immediata a la costa,
d'una amplària reduïda d'entorn a 4-5 km, que a l'extrem Nord s'obre cap a
l'interior. Es troba situada per davall dels 100 metres i coincideix geològicament
amb una plataforma carbonatada d'origen escullós que configura una entorn
planer, amb pendent lleuger. La mitjana de precipitacions anuals es situa
entorn als 500 - 600 mm. La xarxa fluvial es caracteritza per la presència de
torrents de curt recorregut però complexos, en ocasions encaixats dins la
plataforma carbonatada en forma de barrancs. Solen desembocar a cales
entallades en les estructures rocoses costaneres formant, a vegades, petites
albuferes con les de Cala Marçal, Cala Murada, Cala Magraner o s'Illot. El
domini vegetal característic és la màquia d'ullastre combinada amb redols de
pinar. Són molt importants també els espais de conreu de cereals combinats,
per norma general, amb ametlers o garrovers. La vegetació present a la costa
rocosa ofereix poca cobertura i està molt adaptada a l'ambient marí. Cal
destacar l'associació Limonietum caprariensis-Crithmo-Limonion amb espècies
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com la violeta de mar (Limonium ebusitatum) o el fonoll marí (Crithmum
maritimun). Excepte algunes finques de dimensions considerables, la major
part del territori es presenta fragmentat en petites parcel·les sovint tancades
mitjançant parets de pedra en sec. L'activitat agrícola, malgrat sigui molt
secundària en termes econòmics en el conjunt de la població, esdevé important
com a activitat complementària o com a esbarjo. Així mateix, cal destacar la
importància de la cabanya ramadera ovina. Pel que fa a l'ocupació territorial,
presenta assentaments tradicionals a l'extrem interior de la unitat (Calonge,
s'Horta, Manacor,...), urbanitzacions costaneres, bé sorgides a partir de petits
nuclis costaners o bé de nova creació (Cala d'Or, Cala Ferrera, Porto Colom,
Cala Murada, Cales de Mallorca, Porto Cristo, Sa Coma, s'Illot,...) i per
edificacions rururbanes a la franja intermèdia afavorides per la decadència de
les activitats agroramaderes i per l'estructura de la propietat. Són presents
diversos camps de golf. En termes ambientals, algunes zones litorals, sobretot
al centre - Sud d'aquesta unitat estan protegides per la LEN.

Figura 291: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm.15.
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Figura 292: Fotografia de la zona litoral de les Marines de Llevant des de Es Tancat de sa
Torre (Porto Colom - TM de Felanitx) cap a l'Oest de l'illa. El relleu tabular dominat per un
mantell de vegetació arbustiva i vivendes residencials dóna pas (al fons) a les elevacions
estructurals de les serres de Llevant. Foto: Antoni Barceló. Data: 27 de setembre de 2014.

- Unitat fisiogràfica 16: denominada Marines de Petra - Santa Margalida,
comprèn una superfície de 20.871,29 ha i un perímetre de 86.061,19 metres.
Es situa al Nord - Est de Mallorca i limita amb la unitat fisiogràfica núm. 17,
s'Albufera, i amb la mar Mediterrània pel Nord, amb les unitats núm. 23, 24 i 15,
Muntanyes d'Artà, Serres de Llevant Nord i Marines de Llevant respectivament,
per l'Est, amb la núm. 28, Pla de Manacor - Felanitx, al Sud, i amb les núm. 26,
29, 11, i 30, Es Pla, Pla de Santa Margalida, Marines d'Interior i es Pla de sa
Pobla, respectivament, per l'Oest. Ocupa la major part dels municipis de Santa
Margalida i d'Ariany però també s'estén per Artà, Petra, Manacor, Maria, Muro i
Alcúdia. Es tracta d'una comarca amb poc relleu dominada per una estructura
principalment tabular, amb presència d'espais dunars a la franja de contacte
litoral. El règim de precipitacions es situa entre els 400 i 600 mm de mitjana
anual. La xarxa de circulació superficial d'aigua està composada per diversitat
de cursos de notòria longitud i que es caracteritzen per l'encaixament en forma
de barrancs sobre la plataforma carbonatada per on discorren. Els torrents
desemboquen a la mar a platges arenoses i, en ocasions, formen petits
aiguamolls de desenvolupament longitudinal (son Bauló, s'Estany de Son Real,
es Gorg de na Borges,..). En termes d'ocupació del territori, destaca el domini
de la marina d'ullastre sovint molt espessa combinada amb terres de conreu de
secà i extensos pinars annexos a la costa. L'activitat agrícola actual és baixa
però abunden les sembres de cereals destinades als grans ramats d'ovelles
que pasturen en règim extensiu. Són presents les construccions de pedra en
sec per delimitar l'espai agrari, però en menor mesura que les marines del Sud i
Sud-Est. L'estructura de mitjana i gran propietat caracteritzen aquesta unitat.
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En termes d'ocupació antròpica, cal destacar la baixa densitat humana a
l'interior d'aquesta marina mentre que als límits externs s'hi localitzen, per una
banda, els pobles d'Ariany i de Santa Margalida a la zona de contacte amb el
Pla de Mallorca i, per l'altra, els assentaments de sa Colònia de Sant Pere, Son
Serra de Marina i Can Picafort al litoral. El fenomen rururbà és modest. Pel que
fa a espais protegits cal esmentar el Torrent de na Borges (Xarxa Natura 2000 i
LEN) i els espais dunars costaners (LEN).

Figura 293: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 16.
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Figura 294: Fotografia de la marina de Petra - Santa Margalida des de la finca de Son
Monserrat cap a les serres de Llevant Nord. En primer plànol apareixen rotes de conreu de
secà guanyades a la marina d'ullastre. Foto: A. Barceló. Data: 9 de juliol de 2009.

- Unitat fisiogràfica 17: denominada s'Albufera, comprèn una superfície de
3.271,18 ha i un perímetre de 32.367,45 metres. Es situa al Nord - Est de
Mallorca i limita amb les unitats fisiogràfiques núm. 1 i 6, Serra de Tramuntana Nord i Pla de Pollença - Alcúdia, pel Nord, amb la mar Mediterrània per l'Est,
amb la unitat núm. 16, Marines de Petra - Santa Margalida, pel Sud, i amb la
núm. 30, Es Pla de sa Pobla, per l'Oest. Es tracta de la major zona humida de
l'illa, bona part de la qual és de propietat pública, i es localitza principalment
dins el municipi de Muro encara que també s'estén pels termes de sa Pobla i
d'Alcúdia. L'ecosistema humit es troba sobre la conca sedimentària de sa
Pobla, separada de la mar per un cordó dunar. El règim de precipitacions
anuals es situa entorn als 500 - 600 mm. És un espai de frontera entre aigües
dolces i salades. S'Albufera rep aportacions dels grans torrents que neixen a la
serra de Tramuntana (torrent de Sant Miquel) o que travessen diferents unitats
de l'interior de l'illa (torrent de Muro). Així mateix, també rep aigües
subterrànies i de la mar. La flora està adaptada a unes condicions de gran
humitat. A les zones amb menor influència de la mar es localitzen espècies que
suren sobre les làmines d'aigua com les llenties d'aigua (Lemna minor i Lemna
gibbia), d'altres que habiten en el medi subaquàtic (Potamogeton pectinatus i
Zannichellia palustris) o d'altres de tipus heliòfil que tenen les arrels dins uns
substrat inundat i representades per espècies com el canyet (Phragmites
australis) o la bova (Typha angustifolia). A les vores dels canals apareixen
comunitats de boscos de ribera amb presència de polls (Populus alba), Oms
(Ulmus minor) i tamarells (Tamarix spp). Als indrets amb majors concentracions
salines es troben salicòrnies (Salicornia ramosissima) i joncs (Juncus
subalatus). Les dunes compten amb espècies adaptades a substrats arenosos
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com el peu de milà (Thymelaea velutina), que és endèmica, l'Elymus farctus /
Agropyrum junceum subs. mediterraneum, la canya d'arenal (Ammophilia
arenaria) o la crucianel·la marítima (Crucianella maritima). També hi ha
orquídies que ocupen les zones humides properes a la mar com l'Orchis
robusta. Finalment, cal esmentar el càdec de mar (Juniperus oxycedrus L.
subsp. macrocarpa) que habita dunes i arenals del litoral, que a Balears només
es troba a la badia d'Alcúdia. És una unitat sotmesa a una gran protecció (Parc
Natural, Xarxa Natura 2000, LEN i Conveni Ramsar), atenent a raons de
conservació ambiental i d'hàbitat per a nombroses espècies d'aus. L'empremta
humana és present dins el parc sobretot en forma de síquies i canalitzacions
adaptades a les activitats agrícoles desenvolupades en el passat. Avui l'activitat
agroramadera és gairebé testimonial i només té una certa presència a la
perifèria, de propietat privada. La propietat pública respon a parcel·les de gran
dimensió, mentre que la propietat privada està constituïda per multitud
parcel·les de reduïda dimensió, anomenades veles.

Figura 295: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 17.
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Figura 296: Fotografia des de l'interior de s'Albufera cap al Sud - Oest de l'illa. L'ecosistema
humit es troba sobre la conca sedimentària de sa Pobla. Al fons, s'observa la plataforma tabular
de la Marina de Petra - Santa Margalida. Foto: A. Barceló. Data: 22 d'abril de 2007.

- Unitat fisiogràfica 18: denominada s'Albufereta, comprèn una superfície de
649,3 ha i un perímetre de 14.899,92 metres. Es situa al Nord - Est de l'illa i es
troba envoltada per la unitat núm. 6, Pla de Pollença - Alcúdia, excepte en els
vessants Nord - Est i Est on hi ha la mar Mediterrània. Es tracta d'una zona
humida rodejada de terres agrícoles ubicada entre els termes municipals de
Pollença i Alcúdia. L'aiguamoll s'assenta sobre un relleu molt planer que rep les
aportacions de diferents torrents de curt recorregut originats al vessant
occidental de la conca de Pollença (torrents de can Xanet, del Rec, de la Font
del Mal Any i de can Roig) i també de la mar. El règim de precipitacions anuals
es situa entorn als 500 - 600 mm. Com a vegetació pròpia de la zona humida
cal esmentar, entre d'altres espècies, el canyet, el jonc i la bova. També
apareixen petits boscs de tamarells. Bona part de la zona humida de
s'Albufereta està protegida per la LEN i alhora forma part de la Xarxa Natura
2000 com a hàbitat d'especial importància per a les aus. S'Albufereta Disposa
de 211 hectàrees sotmeses a Reserva Natural integral i de 290 hectàrees més
catalogades com a perifèria de protecció en les quals les activitats són
regulades per evitar impactes contraris a la conservació. Com a activitats
humanes cal esmentar l'agricultura de secà atenent a la bona qualitat de les
terres i la ramaderia extensiva, si bé és destacable l'avanç de la pressió
rururbana en els encontorns. La major part d'aquest espai és de propietat
privada i presenta una dominància de parcel·les de petita extensió.
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Figura 297: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 18.

Figura 298: La zona humida de s'Albufereta es situa a la zona immediata a la badia de
Pollença, entre les elevacions de la península de la Victòria (TM d'Alcúdia, a la dreta) i la
península de Formentor (TM de Pollença, esquerra). Es tracta d'un espai natural, que malgrat
la seva reduïda extensió, té un elevat valor ambiental. Foto: A. Barceló. Data: 10 d'octubre de
2014.
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Unitat fisiogràfica 19: denominada Pla de Sant Jordi, comprèn una
superfície de 1.154,3 ha i un perímetre de 16.721,48 metres. Es situa al Sud Oest de Mallorca i es troba completament enclavada dins la unitat núm. 8,
Palma. Es correspon amb un aiguamoll pràcticament dessecat, ubicat en el
terme de Palma. El règim de precipitacions anuals no és superior als 400 mm
de mitjana. Pel que fa a hidrologia superficial, hi discorre el torrent Gros que
neix a la serra de Tramuntana i rep aportacions del Raiguer. La vegetació
pròpia de zona humida ha quedada relegada a espais molt reduïts degut a la
pressió agrària i urbana. Històricament, es Pla de Sant Jordi ha tingut un intens
ús en termes d'agricultura de reguiu, cosa que es confirma mitjançant un
paisatge de l'aigua on abunden els molins d'extracció i les síquies de conducció
i rec. Avui, els aprofitaments agraris han estat substituïts en gran mesura per
usos urbans i infraestructurals, malgrat encara aparegui l'agricultura de reguiu.
El nivell freàtic d'aquesta regió es troba molt pròxim a la superfície i aflora amb
facilitat produint embassaments, degut a la intrusió marina i a l'ús d'aigües
depurades per als cultius de reguiu. La unitat presenta assentaments
residencials, habitatges dispersos, l'aeroport de Palma de Mallorca, polígons de
serveis, estructures de sanejament d'aigües i un notable desenvolupament de
xarxes de comunicació. No existeixen espais forestals ni figures de protecció
ambiental. En termes d'estructura de propietat, dominen les parcel·les de petita
extensió, sovint obertes o delimitades per reixes.

Figura 299: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 19.
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Figura 300: Imatge del Pla de Sant Jordi cap al Sud - Oest des d'una de les elevacions de
l'autovia Palma - Manacor (Ma-15) prop de sa Casa Blanca. La transformació per usos
artificials d'aquesta fèrtil planura és notable atesa la proximitat de Palma de Mallorca. Foto: A.
Barceló. Data: 24 d'octubre de 2014.

Unitat fisiogràfica 20: denominada Es Salobrar de Campos, comprèn una
superfície de 1.098,8 ha i un perímetre de 17.034,70 metres. Es situa al Sud de
Mallorca, flanquejada per la unitat núm. 27, Pla de Campos, pel vessant Nord, i
per la unitat núm. 14, sa Marina de Santanyí, pel vessant Sud, mentre que
s'obre a la mar pel Sud i Oest. Es correspon amb una plana al·luvial, que conté
un aiguamoll, ubicada pròxima al litoral del terme municipal de Campos. Rere
s'Albufera, és la segona zona humida de Mallorca en quan a qualitat
paisatgística i d'hàbitat per a espècies aquàtiques. Les precipitacions mitjanes
anuals són d'uns 300 mm. Es Salobrar rep els cabdals de dos grans torrents, el
torrent de Son Catlar i el Torrent de Son Xorc, que drenen la major part del
vessant meridional de l'illa. Geomorfològicament es tracta d'una conca
separada de la mar per un cordó dunar que rep aportacions hídriques
d'escorrentia, pluvials i derivades d'infiltracions marines. Abunden les
salicòrnies a l'interior de la zona humida i els boscos de pins i savines a les
proximitats de la costa, a la zona de transició terra - mar. Durant el segle XIX
l'extensió d'aquest espai era molt major que a l'actualitat, però els usos
antròpics han minvat la seva extensió. Per una banda, la roturació de terres per
a l'agricultura va disminuir el seu perímetre a la zona occidental. Per l'altra, la
implantació d'una indústria salinera activa des de l'any 1951 suposa l'habilitació
de basses d'evaporació, dipòsits, síquies i altres infraestructures, sobretot a la
part oriental de l'aiguamoll. Els terrenys de la unitat des Salobrar són de
propietat privada i són majoritàriament parcel·les grosses. La zona està
protegida per la LEN i també es troba inclosa dins la Xarxa Natura 2000.
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Figura 301: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 20.

Figura 302: Estanys del Salobrar de Campos, al costat de la carretera que condueix a la platja
des Trenc. En primer plànol s'observa vegetació pròpia de zones humides i al fons apareixen
els pinars entorn a la primera línia de dunes. Foto: Antoni Barceló. Data: 20 de setembre de
2014.
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Unitat fisiogràfica 21: denominada Massís de Randa i encontorns,
comprèn una superfície de 9.261,49 ha i un perímetre de 43.628,02 metres. Es
situa al centre Sud - Oest de Mallorca i limita amb les unitats fisiogràfiques
núm. 26, Pla, pel Nord i Oest, amb la núm. 13, Marina de Llucmajor, pel Sud, i
amb la núm. 12, Marines de Ponent, per l'Oest. Es situa principalment en els
municipis de Llucmajor i Algaida, encara que també compren part de Montuïri i
de Porreres. Es tracta d'una comarca que emergeix a partir de la isohipsa de
200 metres i dominen els relleus estructurals complexos. Presenta un paisatge
amb alternança de puixos i turons amb valls i comellars de dimensions
relativament reduïdes. La cota de màxima altura es situa al puig de Randa (540
m), seguit del puig de Galdent (419 m) i el puig de ses Roques (351 m). La
pluviositat anual es situa entre els 300 i 500 mm de mitjana. El massís de
Randa i les elevacions associades suposen una important divisòria d'aigües
entre els vessants de Palma, el meridional o de Campos i el d'Alcúdia. Pel que
fa a vegetació, abunda el pinar encara que també hi ha àrees en les quals és
present el domini de la marina d'ullastre. Són també presents redols uniformes
d'alzinar, sobretot al vessant septentrional. L'activitat agrícola és present a les
valls a mode de conreus de secà, cereals sobretot, que es combinen amb
arbrat. La ramaderia ovina extensiva també juga un paper important en el
conjunt d'activitats agroramaderes. La unitat compta amb l'assentament de
Randa i els monestirs de Gràcia, Galdent i Cura. L'elevada rururbanització dels
municipis d'Algaida i Llucmajor assoleixen la perifèria d'aquesta contrada,
mentre que el nucli intern conserva un estat menys antropitzat atenent a factors
de relleu i les proteccions atorgades per les figures de Llei d'Espais Naturals
(ANEI i ARIP) i per la Xarxa Natura 2000. Quant a estructura de propietat,
existeixen algunes grans finques, però en la major part abunda la petita
propietat.
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Figura 303: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 21.

Figura 304: Vista en segon plànol de la unitat fisiogràfica núm. 21 des de les proximitats de sa
Punta - Son Caldés a l'altura del pas elevat sobre l'autopista Palma - Llucmajor (Ma-19). El puig
de Randa (540 m) i altres elevacions menors interrompen el relleu planer de la marina de
Llucmajor a la seva part Nord. Al costat esquerre de la fotografia, apareix el nucli urbà de
Llucmajor. Foto: A. Barceló. Data: 3 d'octubre de 2014.

Unitat fisiogràfica 22: denominada Puixos de Bonany, comprèn una
superfície de 2.166,96 ha i un perímetre de 29.427,92 metres. Es situa entorn
al centre - Est de l'illa de Mallorca, envoltada en la seva totalitat pel Pla (unitat
núm. 26). Es localitza principalment en els municipis de Sant Joan i Petra, però
també s'estén per part de Vilafranca i Sineu, mínimament dins Ariany. La unitat
es constitueix per relleus estructurals que originen un conjunt de puixos
d'altures moderades, encapçalats pel puig de Bonany (315 m). Les
precipitacions mitjanes anuals es situen entre els 400 i els 600 mm. Aquesta
agrupació d'elevacions és l'origen de diferents torrents, que drenen part del Pla
i de les Marines de Petra - Santa Margalida, i que desemboquen a la badia
d'Alcúdia. El pinar cobreix bona part dels puixos encara que no falten alguns
redols coberts per vegetació arbustiva baixa (ullastres, principalment). Tampoc
no falten espais agraris a costers amb modestes pendents i als comellars, que
són aprofitats per als conreus de secà i per a la tinença de ramats d'ovelles. En
conjunt domina el mosaic paisatgístic. L'empremta humana es presenta en
forma d'assentaments urbans (part dels pobles de Vilafranca i de Sant Joan),
de santuaris a les principals elevacions (Ermita de Bonany a Petra) i de
vivendes rurals amb una distribució dispersa a les rodalies. En termes de
protecció ambiental, l'entorn del puig de Bonany es troba catalogat per la LEN.
Impera la petita propietat, malgrat existeix alguna finca de gran extensió.
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Figura 305: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 22.

Figura 306: Al fons de la imatge apareix el puig de Bonany (315 m) i l'ermita del mateix nom,
vist des de la carretera de Felanitx a Vilafranca, prop de Boscana. Al costat esquerre,s'observa
el poble de Vilafranca. La unitat dels puixos de Bonany apareix com un conjunt de relleus
estructurals elevats sobre el Pla de Mallorca . Foto: Antoni Barceló. Data: 27 de setembre de
2014.
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Unitat fisiogràfica 23: denominada Muntanyes d'Artà, comprèn una
superfície de 9.430,23 ha i un perímetre de 60.757,89 metres. Es situa entorn a
l'extrem Nord-Est de l'lla i limita amb la Mar Mediterrània pel Nord i per l'Est,
amb la unitat núm. 24, Serres de Llevant Nord, pel Sud i amb la unitat núm. 16,
Marina de Petra - Santa Margalida, per l'Oest. Es localitza principalment dins el
municipi d'Artà encara que també comprén el sector septentrional de
Capdepera. En termes geomorfològics es tracta de relleus estructurals
complexos que arriben a la costa, similars als presents a la serra de
Tramuntana però d'altures menors. Les màximes cotes s'assoleixen a sa Talaia
Freda (561 m) i al Bec de Ferrutx (522 m), malgrat són nombroses les
elevacions entre els 250 m i els 450 m. Les precipitacions mitjanes anuals es
situen entre els 500 i 600 mm, si bé al sectors amb relleus més potents les
mitjanes són superiors, entre 600 i 700 mm. La majoria de torrents que es
generen a la zona drenen cap al vessant litoral del Sud-Est. Són, en general,
cursos de breu recorregut que desemboquen a cales entallades entre penyasegats estructurals d'entre 30 i 50 metres d'altura. La zona amb relleus més
enèrgics, situada al Nord i Oest de la unitat, presenta un recobriment vegetal
dominat pel càrritx. Als espais intermedis abunda la garriga d'ullastre i garballó,
en combinació amb pinar. A les proximitats de la costa també proliferen les
coníferes. Les parts baixes i valls són objecte d'aprofitament agrari, a mode de
conreus de cereals en combinació amb ramaderia ovina. Cala Ratjada i les
urbanitzacions de Cala Gat, Cala Lliteres i Cala Mesquida es troben incloses
dins aquesta àrea geogràfica. La rururbanització es notòria en el sector sudoriental.La major part del massís d'Artà, dominat pel paisatge muntanyós i poc
humanitzat, es correspon amb una estructura de gran propietat, mentre que als
encontorns urbans apareixen les parcel·les més petites. Al Nord d'aquesta
unitat fisiogràfica s'hi troba el Parc Natural de la Península de Llevant, i bona
part de les muntanyes d'Artà s'emparen sota la protecció de la de la LEN i
també de la XN 2000.
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Figura 307: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 23.

Figura 308: Fotografia dels enèrgics relleus de la façana Nord - Oest de les muntanyes d'Artà
presa des de les proximitats de sa Colònia de Sant Pere. De dreta a esquerra, apareixen Sa
Talaia Freda (561 m), es puig de sa Tudossa (444 m) i sa Talaia Moreia (432 m). Foto: Antoni
Barceló. Data: 10 d'abril de 2011.
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Unitat fisiogràfica 24: denominada Serres de Llevant Nord, comprèn una
superfície de 15.818,89 ha i un perímetre de 68.930,43 metres. Es situa al
Nord-Est de Mallorca. Limita amb la unitat núm. 23, Muntanyes d'Artà, pel Nord,
amb la mar Mediterrània per l'Est, amb la unitat núm. 15, Marines de Llevant,
pel Sud i amb la unitat núm. 16, Marines de Petra - Santa Margalida, per l'Oest.
S'integra dins aquesta regió pràcticament la totalitat de Son Servera, importants
àrees d'Àrta, Capdepera i Sant Llorenç i petites franges de Manacor i Petra. Es
tracta d'una contrada composta per diferents conjunts de relleus estructurals
limítrofs amb la línia litoral, de menor alçada que les muntanyes d'Artà,
alternats amb turons entre planes i valls. Destaquen la muntanya de Calicant
(476 m), es Telègraf (418 m), el puig de ses Fites (318 m), el puig den Corb
(359 m) i la serra de Son Jordi (315 m). Les pluges anuals són moderades,
entre 400 i 600 mm, encara que als principals cims les precipitacions són
lleugerament majors, entre 600 i 700 mm de mitjana anual. En aquesta unitat
neixen torrents que avancen de forma perpendicular a la costa. El torrent més
destacat és el de Canyamel, que rep també aportacions del massís d'Artà.
Quant a vegetació natural, el pinar i la garriga ocupen els espais muntanyosos,
els vessants improductius i la zona costanera no construïda. L'activitat
agroramadera, present als indrets amb menor pendent i a les planes, es
caracteritza pel conreu de cereals sovint combinats amb cultius llenyosos
(ametlers) i ramaderia ovina. Dins aquesta unitat s'hi assenten els nuclis
interiors de Son Servera, Capdepera i Artà, a més de les urbanitzacions litorals
de Canyamel, Provensals, la Font de sa Cala, Es Carregador, Pedruscada i
Son Moll. Les vivendes residencials i turístiques en el medi rural són
abundants. S'exceptuen de la incidència rururbana les serres de Calicant, la
serra de Son Jordi i d'altres espais costaners protegits sota les figures de la
LEN. Algunes finques de muntanya i d'altres properes a la costa encara
conserven una estructura basada en la mitjana - gran propietat, però el règim
dominant a la part interior es fonamenta en les petites parcel·les.
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Figura 309: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 24.

Figura 310: Fotografia feta entre Cala Millor i Son Servera, cap a l'Est de les Serres de Llevant
Nord. En primer plànol s'observa encara el que seria part de la Marina de Llevant, però al fons
s'observen els relleus litorals de la unitat fisiogràfica núm. 24. Concretament, es tracta de la
serra de Son Jordi (315 m) que separen la Costa dels Pins (TM de Son Servera) i Canyamel
(Capdepera). Foto: A. Barceló. Data: 11 d'octubre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 25: denominada Serres de Llevant Sud, comprèn una
superfície de 11.044,38 ha i un perímetre de 56.505,68 metres. Es situa a
l'extrem Est de l'illa i limita amb la unitat núm. 15, Marines de Llevant, pel Nord i
Est, amb la núm. 14, Marina de Santanyí, pel Sud i Sud -Est, i amb la núm. 28,
Pla de Manacor - Felanitx, pel Nord- Oest. Administrativament es localitza dins
les demarcacions de Felanitx i Manacor, i mínimament dins Santanyí. Es
correspon amb una estructura paral·lela a la línia de costa, integrada per
alineacions muntanyoses d'entre 300 i 500 m, entremesclades amb turons que
no sobrepassen els 200 m, i valls. El puig de Sant Salvador (493 m) domina la
contrada, però també destaquen el puig de s'Envestida (423 m) i la muntanya
de sa Vall (354 m). La mitjana de precipitacions anuals es situa entre els 400 i
500 mm a la part més septentrional i entre els 300 i 400 mm al sector
meridional. L'àrea d'estudi està situada en una posició de capçalera de cursos
d'aigua que es dirigeixen cap a tres vessants diferents: el d'Alcúdia, el de
Campos i el del litoral sud-oriental. Els dos primers es caracteritzen per
constituir torrents de llarg recorregut i molt ramificats, mentre que l'últim està
format per torrents curts i que discorren perpendiculars a la costa. La major part
de les serres són ocupades per vegetació forestal, i abunda el pinar i la garriga.
Amb tot, també apareixen nombrosos espais d'aprofitament agrari,
caracteritzats per conreus de cereals associats amb ametlers i garrovers.
També existeixen indrets de regadiu en els quals es cultiven hortalisses (Clot
d'es Pou - S'Horta). En el plànol ramader, destaca la cabana de ramaderia
ovina. Aquesta unitat acull els pobles de s'Alqueria Blanca, Es Carritxó i Son
Macià, però sobretot destaca per la notòria densitat de vivendes rurals als
extrems septentrional i meridional sobrevinguda per la compra de terrenys per
part de població estrangera (principalment alemanys). L'existència de diferents
àrees emparades per la LEN, coincidint amb espais forestals d'elevat valor
natural, suposa un relatiu fre a l'expansió rururbana. L'estructura de propietat
habitual és la petita propietat, malgrat dins aquest espai s'hi localitzen
determinades finques de mitjana i gran propietat.
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Figura 311: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 25.

Figura 312: Fotografia de la part meridional de les serres de Llevant Sud, realitzada des de la
Marina de Santanyí, concretament des del carreró Llarg, a les proximitats del poble de Cas
Concos. Al marge dret de l'alineació muntanyosa s'observa el puig de s'Envestida (423 m) i el
massís rocós del Castell de Santueri, mentre que a a la part esquerra apareix el puig de Sant
Salvador (493 m), la major elevació de la unitat. Aquesta unitat no arriba a la costa. Foto:
Antoni Barceló. Data: 14 de setembre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 26: denominada el Pla, comprèn una superfície de
21.492,32 ha i un perímetre de 118.593,75 metres. Es situa entorn al centre de
l'illa, i limita amb les unitats núm. 11, 29 i 16, Marines d'Interior, Pla de Santa
Margalida i Marina de Petra - Santa Margalida respectivament, pel Nord, amb
les unitats núm. 16 i 28, Marina de Petra - Santa Margalida i Pla de Manacor Felanitx, per l'Est, amb la núm. 28, 13 i 21, Pla de Manacor - Felanitx, Marina
de Llucmajor i Massís de Randa i encontorns, respectivament, pel Sud, i amb
les núm. 12 i 11, Marines de Ponent i d'Interior, per l'Oest. Així mateix, la unitat
denominada Relleus d'Interior es troba enclavada dins la del Pla, que s'estén
per bona part dels municipis de Montuïri, Sant Joan, Lloret, Algaida, Porreres,
Vilafranca, Petra i Sineu encara que també ocupa àrees d'Ariany i Maria.
Malgrat el nom faci referència a un espai absent de relleu, cal dir que
geomorfologicament la comarca es composa per turons entre planes i valls
obertes de dimensions variables. Les precipitacions són moderades i van dels
400 mm de mitjana anual a la part més meridional als 600 mm als extrems
septentrionals. El Pla apareix solcat per torrents de reduïdes dimensions, que
augmenten a mesura que s'acosten, ja dins altres unitats, a la línia de costa.
Per afavorir el drenatge de les aigües i evitar els embassaments, les àrees de
conreu disposen sovint de síquies i d'albellons subsuperficials. Des del punt de
vista de paisatge rural, la major part de les terres del Pla apareixen intensament
transformades; bé només per monocultius de cereals en camps oberts o bé per
cultius cerealícoles en combinació amb arbrat de secà. Les pastures
destinades a la ramaderia ovina també esdevenen importants. No obstant això,
també cal esmentar cultius de vinya i d'hortalisses, sempre minoritaris.
Alternant amb els espais agraris, apareixen pinars i pletes de garriga d'ullastre
als espais amb més pendent i amb de menor qualitat agronòmica. La població
del centre de Mallorca viu concentrada en els nuclis urbans d'Algaida, Pina,
Montuïri, Porreres, Lloret, Sineu, Maria de la Salut, Petra, part de Vilafranca i
part de Sant Joan, malgrat la rurubanització és considerable. En termes de
propietat, existeixen algunes possessions que representen la gran propietat,
però per norma general abunda una estructura parcel·laria de petita extensió.
No hi ha àrees protegides.

495

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Figura 313: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 26.

Figura 314: Fotografia del Pla de Mallorca des del puig de Bonany cap a Maria de la Salut.
S'observa com el pinar de la zona muntanyosa de l'interior insular (correspon a la unitat
fisiogràfica núm. 22) dóna pas a un terreny més planer però que en conjunt presenta
ondulacions. Domina un mosaic paisatgístic conformat per terres de conreu, pletes de garriga i
pinars. Al fons a l'esquerra s'intueix la silueta de la Serra de Tramuntana Nord. Foto: Antoni
Barceló. Data: 27 de setembre de 2014.
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Unitat fisiogràfica 27: denominada el Pla de Campos, comprèn una
superfície de 6.582,46 ha i un perímetre de 39.917,14 metres. Es situa al Sud
de l'illa i limita amb la unitat núm. 13, sa Marina de Llucmajor, pel Nord i Oest,
amb la núm. 14, sa Marina de Santanyí, pel Nord - Est i Est, i amb la núm. 20,
Es Salobrar de Campos, i amb la mar pel Sud. Coincideix pràcticament en la
totalitat de superfície amb el centre - oest del municipi de Campos, encara que
s'endinsa suaument dins el municipi de Llucmajor. Es tracta d'una plana
al·luvial flanquejada per dos ventalls al·luvials als extrems Est i Oest provinents
de les aportacions sedimentaries dels relleus tabulars annexos de la marina de
Llucmajor i de Santanyí. Les pluges anuals són inferiors als 400 mm i la zona
es troba solcada per dos torrents (de Son Catlar i de Son Xorc) que
desguassen al Salobrar. L'alta qualitat agrològica del Pla de Campos va
permetre, durant bona part del segle XX, el desenvolupament de cultius de
regadiu (farratges, alfals,...) associats a la ramaderia bovina. De fet, l'entorn es
caracteritza per la presència de nombrosos molins d'extracció d'aigua. No
obstant això, d'ençà de mitjans de la dècada de 1980, la crisi agroramadera i la
salinització dels aqüífers transformen gran part del paisatge de regadiu en secà
i nombroses edificacions agràries passen a complir funcions residencials.
Actualment, Campos compta encara amb la principal cabana de ramaderia
bovina de l'illa però ha irromput amb força l'ovina. Els espais forestals són
pràcticament inexistents. En termes d'humanització, el poble de Campos
s'assenta a la part septentrional d'aquesta unitat i sa Ràpita a la meridional, si
bé el nombre de construccions rurals són importants. En termes de propietat,
coexisteixen possessions de mitjana extensió amb un elevat nombre de petites
parcel·les sorgides de la fragmentació de propietats majors. Pràcticament no hi
ha àrees protegides.

Figura 315: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 27.
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Figura 316: El Pla de Campos constitueix una unitat planera, en la qual han destacat cultius
com l'alfals, que apareix en primer plànol. No obstant això, aquest espai presenta, des de fa
unes dècades, una progressiva substitució dels cultius de reguiu per cultius de secà i per
l'aparició de vivendes de caràcter residencial. Al fons apareix la silueta de les darreres
elevacions del sector Sud de les serres de Llevant. Foto: Antoni Barceló. Data: 20 de setembre
de 2014.

Unitat fisiogràfica 28: denominada Pla de Manacor - Felanitx, comprèn
una superfície de 13.979,64 ha i un perímetre de 58.913,72 metres. Es situa al
centre -Est insular i limita amb les unitats núm. 16, 15 i 26, sa Marina de Petra Santa Margalida, Marines de Llevant i Pla, respectivament, pel Nord, amb les
núm. 15 i 25, Marines de Llevant i Serres de Llevant - Sud, per l'Est, amb les
núm. 14 i 13, sa Marina de Llucmajor i sa Marina de Santanyí, pel Sud, i amb la
núm. 26, Pla, per l'Oest. Administrativament, pren bona part de l'interior dels
municipis de Felanitx i Manacor, malgrat també ocupa terrenys orientals de
Porreres, Vilafranca, Petra i petites àrees de Sant Llorenç i de Santanyí. La
major part d'aquesta comarca es correspon amb una plana al·luvial i enclotada,
en la qual s'hi han dipositat sediments que han originat sòls profunds, sovint
impermeables. La mitjana de precipitacions anuals es situen entre els 300 mm
als extrems més meridionals i els 500 mm al Nord. La xarxa hídrica està
composada per branques tributàries de torrents de Son Xorc i de Na Borges
que drenen cap als vessants de Campos i d'Alcúdia, respectivament. El relleu
planer juntament amb les característiques edàfiques fa que s'hagin hagut
d'habilitar síquies i albellons per afavorir el drenatge superficial i subsuperficial
d'aigua. L'extraordinària qualitat dels sòls, formats per terres grasses i
argiloses, juntament amb la morfologia parcel·laria oberta, han permès un
intens aprofitament agrícola fonamentat en el conreu de cereals, en ocasions
combinats amb arbrat de secà, i de vinyes. El reguiu és present a les
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proximitats de Manacor, associat al cultiu d'hortalisses. Quant a ramaderia,
abunda les guardes d'ovelles. Els terrenys forestals són escassos, a excepció
fet d'alguna pleta d'ullastres. Pel que fa a assentaments, es localitzen dins la
unitat part dels nuclis urbans de Manacor i de Felanitx, els llogarets de Son
Mesquida i Son Valls, i construccions rurals de caràcter residencial disperses.
Abunda la petita i no hi ha àrees protegides.

Figura 317: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 28.
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Figura 318: Fotografia de la unitat fisiogràfica núm. 28 realitzada a prop de les cases
d'Albocàsser. El Pla de Manacor - Felanitx presenta terres molt fèrtils que s'aprofiten per al
conreu de cereals i de vinya, encara que la pressió rururbana comença a irrompre sobre els
usos agraris tradicionals. Al fons de la imatge s'observa part del sector Sud de les serres de
Llevant, coronades pel puig de Sant Salvador. Foto: Antoni Barceló. Data: 21 de setembre de
2014.

Unitat fisiogràfica 29: denominada Pla de Santa Margalida, comprèn una
superfície de 2.872,47 ha i un perímetre de 26.638,90 metres. Es situa al centre
Nord de Mallorca i limita amb la unitat núm. 16, Marina de Petra - Santa
Margalida, pel Nord, amb la núm. 26, el Pla, per l'Est i Sud, i amb la núm. 11,
Marines d'interior, per l'Oest. S'integra dins part dels municipis de Maria, Sineu,
Llubí, Muro i Santa Margalida. Es tracta d'una plana al·luvial de disposició
longitudinal, localitzada entre els turons i planes del Pla i les plataformes
tabulars de la badia d'Alcúdia. Les precipitacions mitjanes anuals es situen
entorn als 500 - 600 mm. L'àrea en qüestió es drenada per afluents dels
torrents principals que desemboquen al vessant d'Alcúdia. Existeixen síquies i
torrentons per facilitar el drenatge i evitar l'embassament de terres. L'ús del sòl
principal són les terres de conradís, principalment de cereals de secà
combinats en ocasions amb ametlers. La ramaderia ovina té notòria
importància. Abunda la disposició oberta de les terres agràries, amb poca
presència de les tanques de pedra en sec. En termes d'ocupació, es localitza
dins aquesta unitat part del poble de Santa Margalida. Així mateix, el fenomen
rururbà és poc significatiu. L'estructura de propietat dominant és la petita
propietat. No hi ha àrees protegides.
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Figura 319: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 29.

Figura 320: Fotografia de la unitat denominada Pla de Santa Margalida, des de les proximitats
del poble de Maria de la Salut (carretera Ma-3521). Les terres agrícoles es presenten en una
estructura parcel·laria oberta i són flanquejades per turons coberts de vegetació forestal. En
primera instància apareix una síquia per drenar els excedents hídrics. Foto: A. Barceló. Data:
22 d'octubre de 2014.

Unitat fisiogràfica 30: denominada Pla de sa Pobla, comprèn una
superfície de 6.227,92 ha i un perímetre de 39.096,35 metres. Es situa al Nord
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de la part central de Mallorca i limita amb la unitat núm. 1, Serra de
Tramuntana - Nord, pel Nord, amb les núm. 17 i 16, s'Albufera i Marines de
Petra - Santa Margalida, amb la núm. 11, Marines d'interior, pel Sud, i amb la
núm. 7, Marines d'Interior, per l'Est. Comprèn bona part del municipi de sa
Pobla i part de Muro, Llubí, Inca i Búger, i una franja molt reduïda de
Campanet. Geomorfològicament respon a una plana al·luvial, la qual presenta
ventalls al·luvials de diferents dimensions. Les precipitacions mitjanes anuals
es situen entorn entre els 400 i 700 m, si bé la major part de la unitat s'inclou
dins la franja de 500 - 600 mm anuals. Aquest espai al·luvial és travessat per
dos grans torrents (de Sant Miquel i de Muro) que recullen aigües del vessant
oriental de la serra de Tramuntana i aboquen a s'Albufera. L'abundància de
terres molt fèrtils juntament amb la presència d'aigua ha propiciat el
desenvolupament d'una intensa activitat agrícola, sobretot de reguiu. La
ramaderia és moderada i els espais forestals són escassos. En termes
d'urbanització, destaca la presència del nucli urbà de sa Pobla dins la unitat i la
creixent ocupació residencial del medi rural sobretot dins els municipis de Muro
i Búger. L'estructura de propietat dominant és la petita propietat, on les
parcel·les es solen caracteritzar per presentar disposicions obertes, sense
delimitacions físiques de paret de pedra en sec. No hi ha àrees protegides.

Figura 321: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 30.
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Figura 322: Imatge del Pla de sa Pobla des de les proximitats de son Fornés, on la carretera
de sa Pobla (Ma-3421) creua el torrent de Búger. Es tracta d'una planura molt fèrtil amb elevat
interès agrícola. Destaquen les construccions lligades a l'activitat agrària i els molins d'extracció
d'aigua, malgrat també proliferen les construccions residencials. Al fons, les elevacions més
externes i suaus de la unitat Serra de Tramuntana Nord. Foto: A. Barceló. Data: 10 d'octubre de
2014.

14.9. Resultats
El tractament de les dades de la taula multivariant (veure annex 6) s'ha realitzat
amb el programa SPSS, mitjançant la tècnica de l'anàlisi factorial.
14.9.1 Components
Una vegada s'han realitzat les diverses fases de l'anàlisi factorial per al conjunt
de les variables, apareixen 5 components principals que conjuntament
expliquen el 82,31 % de la variància. El component 1 representa el 27,56 % de
la variància, el component 2, el 19,56 % i el component 3 l'11, 40%. Entre
aquests tres components, representen el 58,53 % de la variància. El
component 4 representa el 7,60 % de la variància i el 5 el 6,25 %. Finalment,
els components 6 i 7, representen el 5,43 % i el 4,48 % de la variància,
respectivament.
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Variància total explicada
Sumes de les saturacions al quadrat
de l'extracció

Autovalors inicials
Component
1

Total

% de la
variància

%
acumulat

Total

% de la
variància

%
acumulat

8,545

27,565

27,565

8,545

27,565

27,565

2

6,066

19,568

47,133

6,066

19,568

47,133

3

3,536

11,405

58,538

3,536

11,405

58,538

4

2,358

7,606

66,145

2,358

7,606

66,145

5

1,939

6,255

72,4

1,939

6,255

72,4

6

1,683

5,43

77,829

1,683

5,43

77,829

7

1,389
4,481
82,311
1,389
4,481
82,311
Taula 110: Explicació de la variància explicada per factors a partir de l'anàlisi del
programa SPSS.

Superfície
Núm. Unitats
Sup. Vedat
Sup. Refugis
Sup. Ved. Loc.
Sup. Caça major
Sup. Lliures
Caçadors
Sup. LEN
Cap. Agrològica
Temperatura
Precipitacions
Altura
Pendent
Sup. Artificials
Sup. Secà
Sup. Reguiu
Sup. Mosaic
Sup. Boscos
Sup. Arbusts
Sup. Prats i roq.
Sup. Z. humides
Patrimoni
Ramaderia
Ika conill
Ika perdiu
Ika llebre
Captures tords
Sup. Parcel·les
Rurubanització
Població

1
0,178
-0,338
-0,169
0,261
-0,538
0,728
0,121
-0,168
0,888
-0,943
-0,619
0,504
0,659
0,896
-0,031
-0,284
-0,3
-0,631
0,781
0,816
0,568
0,061
0,045
-0,552
-0,468
-0,58
-0,159
-0,097
0,805
-0,409
-0,076

Matriu de components
Component
2
3
4
5
0,5
0,529 -0,059
0,37
0,272 0,362 -0,232
0,467
0,912 -0,078 0,062
-0,171
-0,286 -0,577 -0,431
0,254
0,317 -0,517 0,408
-0,035
0,07
-0,011 0,325
0,101
-0,787 0,309 0,189
0,128
-0,74
0,546 0,054
0,148
0,001 -0,206 -0,19
-0,129
0,066 -0,003 0,214
0,09
-0,344 -0,254 -0,062
0,135
0,159 -0,329 0,448
0,473
0,4
0,307 0,329
0,121
0,187 0,129 0,303
0,082
-0,758 0,302 -0,007
-0,03
0,071 -0,411 0,427
0,024
-0,552 0,102 -0,034
0,081
0,595 0,185 0,013
-0,04
0,183 0,157 0,174
-0,326
0,218 0,178 -0,069
0,137
0,05
-0,204 -0,361
0,387
-0,283 -0,597 -0,553
0,036
0,446 0,541 -0,307
-0,411
0,471 -0,029 0,168
0,409
0,469 0,337
-0,41
-0,01
0,435 0,354
-0,3
0,007
0,197 0,237 0,014
0,686
0,112 0,314 0,353
-0,232
0,022 0,269 -0,205
0,067
-0,506 0,099 0,327
-0,024
-0,821 0,519 0,066
0,043

6
0,144
-0,118
-0,053
0,361
0,135
-0,015
0,09
0,156
0,054
0,124
-0,529
0,296
0,253
-0,057
-0,369
-0,119
0,419
-0,027
-0,191
-0,23
0,041
0,359
0,263
-0,157
0,005
0,167
-0,027
0,545
-0,171
0,124
0,023

7
0,47
0,453
-0,152
0,217
-0,026
0,016
-0,055
0,013
0,01
-0,015
-0,072
0,169
0,171
-0,022
0,24
0,255
-0,381
0,067
0,048
-0,165
-0,328
0,185
0,096
-0,202
-0,038
-0,029
-0,408
-0,273
-0,18
0,232
-0,03

Taula 111: Coeficients de saturació dels diversos components per a cada una de
les variables.
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Figura 323: Gràfica de sedimentació de l'anàlisi. Es tracta d'una eina gràfica per a la decisió
del nombre de components a seleccionar. S'observa com a partir del setè autovalor la pendent
de la gràfica és molt suau. No obstant això, els valors 1, 2 i 3 són els que marquen una major
diferència.

El primer factor explica fins a un 27,56 % de la variància. Presenta coeficients
de saturació molt positius per a diversos grups de variables.
 Els relacionats amb el relleu, concretament el pendent (0,896) i l'altura
(0,659).
 La superfície protegida per la Llei d'Espais Naturals (0,888).
 Les superfícies forestals arbustives (0,816) i boscoses (0,781), i prats i
roquissars (0,568).
 La grandària de les parcel·les (0,805)
 Els vedats de caça major (0,728)
 L'elevada pluviometria (0,504)
Per contra, presenta saturacions molt baixes per a les variables:
 Rururbanització (-0,409)
 D'espècies de caça menor, concretament per al conill (-0,468) i la perdiu
(-0,58)
 Vedats de societats locals de caça (-0,538)
 Ramaderia ovina (-0,552)
 Temperatures (-0,619)
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 Mosaic d'usos (-0,631)
 Qualitat agrològica del sòl (-0,943).
Les altres variables, apareixen amb valors de saturació baixos, tant en sentit
positiu com negatiu.
Es tracta, per tant dels factors relleu / baixa transformació del medi.

Figura 324: Mapa representatiu dels valors del factor 1 per unitats fisiogràfiques.

El segon factor explica el 19,56 % de la variància.
Per una banda, té coeficients de saturació molt positius per:
 Espais vedats (0,912)
 Mosaic d'usos (0,595)
 Superfície (0,5)
 Ramaderia (0,471)
 Espècies cinegètiques, conill (0.469) i perdiu (0,435)
 Patrimoni de pedra en sec (0,446) i altura (0,4)
També es podria considerar la presència de superfícies vedades per
societats de caçadors locals (0,317)
Per l'altra, apareixen valors molt distants per:
 Rururbanització (-0,506)
 Agricultura de reguiu (-0,552)
 Nombre de caçadors (-0,74)
 Superfícies artificials (-0,758)
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 Terrenys lliures (-0,787)
 Població (-0,821)
També es poden considerar les temperatures (-0,344).
Preval aquí la planificació cinegètica i la ruralitat del territori.

Figura 325: Mapa representatiu dels valors del factor 2 per unitats fisiogràfiques.

El tercer factor explica l'11,40 % de la variància.
Apareixen amb una saturació positiva les següents variables:
 Nombre de caçadors (0,546)
 Patrimoni de pedra en sec (0,541)
 Superfície (0,529)
 Població (0,519)
També tenen rellevància el nombre d'unitats confrontants (0,362), l'IKA
de perdius (0,354), l'IKA de conills (0,337), les captures de tords (0,314),
els terrenys lliures (0,309), l'altura (0,307) i les superfícies artificials
(0,302).
Amb saturacions negatives apareixen:
 Agricultura de secà (-0,411)
 Vedats de societats locals de caça (-0,517)
 Refugis de fauna (-0,577)
 Zones humides (-0,577)
A més, també es poden considerar les precipitacions (-0,329)
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En aquest cas, és important la humanització.

Figura 326: Mapa representatiu dels valors del factor 3 per unitats fisiogràfiques.

El quart factor explica el 7,60 % de la variància.
Les majors saturacions positives fan referència a:
 Precipitacions (0,448)
 Agricultura de secà (0,427)
 Vedats de societats locals (0,408)
També es poden considerar com a valors moderats les captures de tords
(0,353), l'altura (0,329), la rururbanització (0,327), els vedats de caça
major (0,325) i el pendent (0,303).
Oposadament, els coeficients de saturació més dèbils es corresponen amb:
 Zones humides (-0,553)
 Refugis de fauna (-0,431)
 IKA Conill (-0,410)
S'aprecien també baixos valors en presència de prats i roquissars
(-0,361), patrimoni de pedra en sec (-0,307) i IKA perdiu (-0,3).
Les característiques d'aquest factor tenen relació amb espais agraris de secà,
amb pluviometria important i amb dominància dels vedats de societats.
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Figura 327: Mapa representatiu dels valors del factor 4 per unitats fisiogràfiques.

El cinquè factor explica el 6,25 % de la variància.
Presenta uns alts i moderats índexs de saturació positiva en:
 IKA llebre (0,686)
 Precipitacions (0,473)
 Núm. d'unitats confrontants (0,467)
 Ramaderia ovina (0,409)
A més es poden considerar els prats i roquissars (0,387) i la superfície
(0,370).
Els menors coeficients de saturació s'experimenten a:
 Patrimoni de pedra en sec (-0,411)
Encara que també es poden tenir en compte els espais forestals
boscosos (-0,326).
Els trets definitoris d'aquest factor són els espais oberts i humits.
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Figura 328: Mapa representatiu dels valors del factor 5 per unitats fisiogràfiques.

El sisè factor explica un 5,43 % de la variància.
Els principals coeficients de saturació positius correspon a les variables:
 Captures de tords (0,545)
Encara que també cal esmentar les superfícies destinades al reguiu
(0,419), els refugis de fauna (0,361) i les zones humides (0,359).
A l'altra costat es situen els coeficients negatius per:
 Temperatures (-0,529)
I cal considerar, a més, les superfícies artificials (-0,369).
El present factor defineix, en certa manera, les conques de subsidència amb
zones humides (excloent, les zones de relleu).
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Figura 329: Mapa representatiu dels valors del factor 6 per unitats fisiogràfiques.

El setè factor explica un 4,48 % de la variància.
Els coeficients de saturació positius més indicatius són:
 Mida de la unitat, amb les variables superfície (0,470) i nombre d'unitats
confrontants (0,453).
Els coeficients negatius són:
 IKA Llebre (-0,408).
Malgrat també es pot considerar l'agricultura de reguiu (-0,381) i els
Prats i roquissars (-0,328).
Aquest factor agrupa unitats molt diverses, sense que es pugui establir una
discriminació homogènia d'espais o característiques.
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Figura 331: Gràfica de saturacions o de components en referència al primer i al segon
component. S'observa com el primer component representa variables relatives al medi físic i a
la transformació territorial (pendent, protecció territorial, superfície mitjana de les parcel·les,
altura i boscos), que s'oposa al segon component on les variables que prénen més força estan
relacionades amb la planificació cinegètica i la ruralitat (vedats, mosaic, ramaderia, IKA perdiu i
conill i patrimoni de pedra en sec).

14.9.2 Tipologies de comarques
Per realitzar una classificació tipològica de les unitats fisiogràfiques es
consideren els 7 components esmentats abans, si bé s'utilitzen com a factors
principals els components 1, 2 i 3 atès que expliquen prop del 60 % de la
variància. Els altres factors, que sumen un 23,73 % de la variància, s'empraran
complementàriament per determinar agrupacions que no s'hagin pogut establir
a partir dels 3 primers components. A la taula següent es poden apreciar la
presència dels diversos factors per a cada una de les unitats fisiogràfiques.
Unitat

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Serra de Tramuntana Nord

1,72

0,53

-0,14

0,25

1,36

-0,34

-0,75

Serra de Tramuntana
Centre

2,32

1,03

1,03

1,07

1,01

2,20

1,17

Serra de Tramuntana Sud

1,86

0,05

0,82

0,77

-0,92

1,18

0,97

Serra de Tramuntana
Andratx - na Burguesa

1,45

-0,21

0,16

0,53

-0,82

-0,54

0,35

La Victòria

1,14

-0,43

-0,89

1,23

-0,52

-1,42

-0,27
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Pla de Pollença Alcúdia

-0,68

-0,43

-1,44

1,57

-0,60

-0,20

1,28

Raiguer

-1,09

0,16

0,12

0,64

1,39

-0,19

0,62

Palma

-0,60

-2,08

1,80

-0,20

1,14

-0,91

1,82

Turons de Calvià

0,48

-0,64

-0,05

-0,25

-1,15

-1,89

0,31

Marineta de Santa Ponça

0,84

-0,78

-0,08

-0,56

-1,20

-2,05

-0,55

Marines d'Interior

-0,85

0,69

0,49

0,32

0,02

0,57

-0,45

Marines de Ponent

0,05

-0,27

0,98

-0,54

-0,43

-0,44

0,20

Marina de Llucmajor

-0,41

1,05

1,30

-1,81

-0,40

-0,32

0,86

Marina de Santanyí

-0,72

1,02

0,70

-1,29

-0,78

0,25

0,79

Marines de Llevant

-0,77

0,57

0,39

-0,57

0,52

-0,72

0,27

Marines de Petra - Santa
Margalida

-0,40

0,75

-0,01

-0,23

1,15

-1,02

0,64

S'Albufera

0,35

-1,48

-2,76

-2,59

0,78

1,78

1,35

S'Albufereta

-0,23

-1,26

-1,84

0,59

-0,37

0,19

0,82

Pla de Sant Jordi

-0,66

-3,31

1,98

0,46

-0,01

1,45

-1,69

Es Salobrar

0,14

0,51

-0,39

-1,96

-1,30

0,54

-1,46

Massís de Randa

-0,01

0,76

0,30

-0,06

-1,69

0,76

0,32

Puixos de Bonany

-0,41

0,34

-0,65

1,03

-1,14

0,00

-0,50

Muntanyes d'Artà

1,71

0,02

-0,55

-1,04

1,86

-0,52

-1,93

Serres de Llevant Nord

-0,24

0,52

0,27

0,05

0,47

-0,10

-0,48

Serres de Llevant Sud

-0,06

0,66

0,27

0,16

0,67

-0,36

-1,32

Pla

-0,96

0,82

-0,21

0,64

0,71

0,07

0,95

Pla de Campos

-0,84

0,39

0,08

-0,05

-1,59

1,49

-0,95

Pla de Manacor-Felanitx

-1,18

0,76

-0,08

-0,10

0,84

-0,36

-0,11

Pla de Santa Margalida

-0,96

0,62

-1,10

1,61

0,07

0,25

-0,79

-0,99

-0,36

-0,49

0,32

0,96

0,67

-1,47

Pla de sa Pobla

Taula 112: Puntuacions factors per unitats fisiogràfiques.

Les tipologies de comarques cinegètiques que es proposen establir són:
A. Muntanya. Definides segons el factor 1 (relleu i baixa transformació del
medi), que és el que marca una major diferència amb la resta. Terme
aplicable a la Serra de Tramuntana Nord, Centre, Sud, Andratx - Na
Burguesa, La Victòria, Muntanyes d'Artà i també, per proximitat, als Turons
de Calvià i a la Marineta de Santa Ponça. Aquesta comarca coincideix
pràcticament en la seva totalitat amb la cadena muntanyosa que recorre el
costat nord-oest de l'illa, la serra de Tramuntana, a més de les muntanyes
d'Artà que es situen al nord-est. En conjunt, suma un total de 109.047,45
ha.
Es tracta d'espais amb relleus importants, baixa transformació antròpica i
elevats nivells de protecció ambiental.
En termes cinegètics aquesta agrupació marca clarament els dominis de la
caça major, si bé la caça menor té especial importància en certes modalitats
lligades a l'aprofitament de migratòries (tords i cegues, principalment), ja que
aquí hi troben hàbitats adients. Són zones on s'han desenvolupat i es
practiquen modalitats tradicionals, pròpies i exclusives de Mallorca, com la caça
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de cabres amb cans i llaços i la caça del tord a coll. Igualment, la caça de la
cabra salvatge mallorquina ha suposat un impuls socioeconòmic per a
determinades finques de muntanya atès el desenvolupament del turisme
cinegètic nacional i internacional.
En l'àmbit territorial, coexisteixen espais vedats amb refugis de fauna i terrenys
lliures, si bé cal destacar la modesta importància dels vedats de les societats
de caçadors. Socialment, la densitat de caçadors residents dins la pròpia
comarca és baixa. És, per tant, una zona susceptible de rebre caçadors d'altres
comarques.
B. Grans marines. Caracteritzades principalment en funció del factor 2
(planificació cinegètica i ruralitat del territori) però també tenint en compte el
factor 1 (relleu i transformació del medi) i el factor 3 (humanització). Serien
la marina de Llucmajor, la de Santanyí i la de Petra - Santa Margalida.
Ocupen un total de 74.564,39 ha.
Són espais que destaquen per una elevada planificació cinegètica (vedats de
caça) i per la dominància d'usos rurals i agraris i, a més, per presentar relleus
suaus i amb diferents graus de superfícies protegides i d'ocupació humana.
Les grans marines es presenten disjuntes. Per una banda, es troba la marina
de Llucmajor - Santanyí al sud-est i, per l'altra, la marina de Petra - Santa
Margalida, al nord-est. Constitueixen espais d'una alta qualitat cinegètica
atenent a les característiques rurals del medi, ordenat i estructurat mitjançant
l'ús de la pedra en sec. Són les zones amb els millors vedats de caça menor de
l'illa, en les quals s'hi desenvolupen modalitats de caça tradicionals com la caça
amb cans eivissencs i la caça de la perdiu amb reclam, associades a la caça
del conill i de la perdiu, respectivament. Des d'antic l'activitat agrària ha afavorit
l'entorn cinegètic, si bé la decadència del sector ha propiciat que la gestió
cinegètica hagi d'assumir de cada cop amb major intensitat sembres, millores
d'infraestructures, desbrosses,... per mantenir la qualitat de l'entorn. La caça
constitueix un dels pocs rendiments primaris per a les grans possessions però
sovint insuficients per al manteniment dels latifundis, i prova d'això és que de
cada vegada apareixen nous usos desvinculats del clàssic aprofitament
agroramader / forestal de les terres. La part sud-occidental de la comarca
presenta uns índex elevats de població atenent a l'existència de nuclis interiors
i litorals, mentre que la banda oposada apareix molt més deshabitada.
Els vedats de caça predominen en la comarca i són pocs els terrenys que
romanen lliures. Alhora, els vedats de societats de caçadors locals tenen una
importància modesta. El nombre de caçadors residents és reduït, per la qual
cosa és una comarca que oferta espai per a la pràctica cinegètica.
C. Marines. Caracteritzades principalment en funció del factor 2 (planificació
cinegètica i ruralitat del territori) però també tenint en compte el factor 1
(relleu i transformació del medi) i el factor 3 (humanització). Són les Marines
d'Interior i les Marines de Llevant. Disposen d'una superfície de 32.906,06
ha.
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En termes generals, coincideixen amb les característiques definitòries de les
grans marines però presenten una sèrie d'aspectes que permeten establir
particularitats diferencials: la intensitat de la planificació cinegètica i de ruralitat
és important però menor que l'anterior agrupació comarcal, són territoris molt
plans i amb baixos percentatges de superfícies protegides, i malgrat la
humanització sigui menor en general, la variable població és major.
Les marines es presenten disjuntes, disposades de forma longitudinal a banda i
banda de la regió central de l'illa. Es tracta d'una marina amb façana litoral i
l'altra interior, però que comparteixen el fet de ser espais de gran vàlua
cinegètica. Els mosaic d'usos rurals crea uns hàbitats idonis per a la majoria de
les espècies de caça menor, fet que permet la confluència de diferents
modalitats tant tradicionals com convencionals. Les antigues parcel·lacions a
bona part d'aquesta comarca són l'origen de la irrupció de nous usos no
agraris, (rururbanització sobretot) que fragmenten la continuïtat dels espais de
caça. S'exceptuen aquí algunes grans finques que encara mantenen la
fisonomia latifundista del passat i coincideixen amb els processos que
experimenten les possessions de la grans marines.
La superfície comarcal vedada és elevada cosa que, evidentment, contrasta
amb la baixa importància de terrenys d'aprofitament comú. Aquí ja assumeixen
un certa importància els vedats de les societats de caçadors locals mentre que
l'índex de caçadors locals segueix sent baix.
D. Puixos i serres. Comarca definida majoritàriament en funció del factor 2
(planificació cinegètica i ruralitat del territori) però també tenint en compte el
factor 1 (relleu i transformació del medi) i el factor 3 (humanització). Es
composa del massís de Randa, les Serres de Llevant Nord i les Serres de
Llevant Sud. La superfície total és de 36.124,76.
Es tracta de tres unitats fisiogràfiques separades que en conjunt formen una
única comarca cinegètica. La planificació cinegètica i la ruralitat és important,
existeix cert relleu, les superfícies protegides són considerables i el factor humà
és moderat.
La comarca Puixos i Serres es presenta flanquejant el centre de Mallorca pels
costats sud i est. Constitueixen elevacions important a escala insular però que
no assoleixen les altures ni els pendents existents a la serra de Tramuntana o
al massís d'Artà. Abunda el mosaic paisatgístic combinat amb dominis
forestals, amb diferents nivells de cobertura. Suposa un important hàbitat de
refugi per a la majoria d'espècies de caça menor, tant sedentàries com
migratòries. L'abandonament de les activitats agroramaderes propicia un
progressiu avanç forestal sobre antigues terres de conreu i al mateix temps
apareix el fenomen rururbà. Tot en conjunt, desencadena una important
disminució de la biodiversitat amb desplaçament d'espècies com la perdiu, el
conill o la llebre que tenen un alta dependència dels agroecosistemes. Malgrat
això, els Puixos i Serres són espais d'alt valor com a lloc de refugi per a
espècies com el tord, la cega o el tudó, cosa que determina el tipus de
modalitats de caça.
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Els vedats prevalen absolutament en aquests territoris, essent pocs els terrenys
lliures. Els vedats de societats de caçadors locals adquireixen una certa
importància, mentre que el nombre de caçadors locals és reduït.
E. Pla. Definit principalment a partir del factor 2 (planificació cinegètica i
ruralitat del territori) però també considerant el factor 1 (relleu i
transformació del medi) i el factor 3 (humanització). Inclou el Pla de
Mallorca, el Pla de Manacor Felanitx, el Pla de Santa Margalida i els Puixos
de Bonany. Suma una superfície de 40.511,39 ha.
El Pla esdevé una comarca compacta, molt aproximada al que clàssicament
s'ha anomenat com el Pla de Mallorca però definida amb major precisió entorn
al centre de l'illa i excloent les marines. Presenta relleus suaus però amb turons
i puixos dispersos que defineixen un espai ondulat. El paisatge és divers,
composat per un ric mosaic on alternen els espais agraris de secà als sòls més
fèrtils amb garrigues i bosquets allà on hi ha major influència del relleu. Aquests
agroecosistemes afavoreixen la majoria d'espècies cinegètiques, ja que
proporcionen límits ambientals o ecotons de gran qualitat. És l'hàbitat idoni per
espècies gallinàcies com la perdiu i la guàtlera, i també per al conill. La
dispersió antròpica en el medi és baixa atès que la població es concentra
principalment en els pobles i encontorns i l'impacte rururbà és moderadament
baix.
El terreny vedat en aquesta comarca és molt elevat, la qual cosa contrasta amb
la baixa superfície de terrenys lliures. Les societats de caçadors locals
gestionen la major part dels terrenys vedats, i el nombre de caçadors residents
dins la zona és modest.
F. Palma. Es representa a partir del factor 3 (humanització) i amb el
recolzament dels factors 1 (relleu i transformació del medi) i 2 (planificació
cinegètica i ruralitat). Agrupa Palma, les Marines de Ponent i el Pla de Sant
Jordi. Consta de 30.087,7 ha.
Aquesta delimitació es situa al centre-oest de l'illa i el factor diferencial al molta
diferència és la densitat de població que es concentra entorn al ciutat de
Palma, la seva façana litoral i a la conurbació amb les poblacions de Marratxí.
La pressió antròpica és dilueix d'Oest a Est però tanmateix influència urbana
s'estén per tota la comarca amb major o menor grau. Amb tot, existeixen
hàbitats molt diversos (marines, forests, zones humides, reguius, sementers de
cereals,...) però per norma general dispersos, reduïts i sotmesos a l'expansió
urbana. S'exceptuen d'aquest fenomen transformador aquells espais protegits
per la LEN i/o altres figures de protecció. Les zones no urbanitzades presenten
acceptables poblacions de conills i perdius, i en determinats casos espècies
com les llebres, els tudons o les aquàtiques esdevenen plagues. El major factor
limitant per a la cinegètica no és, per tant, la manca d'espècies sinó l'espai
necessari per practicar-la amb seguretat.
Pel que fa als espais vedats, aquests augmenten progressivament des de
l'interior urbà cap a l'exterior rural, és a dir, a major distància dels epicentres
urbans major és la superfície vedada. De forma inversa ocorre amb els terrenys
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lliures. Els vedats de societats de caçadors són extremadament minoritaris,
mentre que el nombre de caçadors que es localitzen aquí és molt elevat. Es
tracta, per tant, d'un espai que no pot absorbir els caçadors que hi resideixen i
demanda superfície cinegètica.
G. Planes i Zones Humides. Es tracta d'un comarca composta per dues
tipologies d'unitats fisiogràfiques diferent però que en conjunt actuen con un
únic sistema. Per una banda, les planes es defineixen sobre els factors 1
(relleu i protecció ambiental), 2 (planificació cinegètica i ruralitat) i 6
(conques de subsidència i zones humides), mentre que les zones humides
es defineixen a partir dels factors 1 (relleu i protecció), 2 (planificació
cinegètica i ruralitat), 3 (humanització) i 6 (conques de subsidència i zones
humides). Inclou s'Albufereta, s'Albufera, es Salobrar, es Pla de Pollença Alcúdia, es Pla de sa Pobla - Muro i es Pla de Campos. La superfície
assoleix un total de 21.588,4 ha.
Aquesta classificació comarcal resulta molt complexa i s'ha ponderat, a criteri
tècnic investigador, l'existència de tres unitats fisiogràfiques amb presència de
zones humides d'especial valor ambiental, s'Albufereta, s'Albufera i es Salobrar,
annexes a planes fèrtils, agràries, transformades i on encara existeix
l'agricultura de reguiu.
Les Planes i Zones Humides es situen, lleugerament desplaçades, entorn als
extrems nord i sud de Mallorca. Per una banda, les planes tenen en comú
l'absència de relleu, la baixa protecció ambiental, una moderada planificació
cinegètica i ruralitat, i relativa presència d'agricultura de reguiu. Físicament, el
Pla de sa Pobla - Muro i es Pla de Campos tenen en comú que estan en
contacte directe amb les dues zones humides més importants de Mallorca,
s'Albufera i es Salobrar, respectivament. Les Zones Humides comparteixen
l'absència de relleu, la baixa humanització i l'existència d'un ecosistema molt
particular, però els índexs de protecció, de planificació cinegètica i de ruralitat
són diferents. Malgrat aquests diferents graus de protecció, d'identitat rural i
d'existència de vedats de caça les planes i les zones humides s'agrupen en una
sola unitat, al conformar hàbitats de gran vàlua per a les espècies aquàtiques
de Mallorca. Les modalitats de caça d'anàtides que es practiquen en aquests
espais són úniques en l'àmbit insular. Alhora, aquestes terres baixes de
contacte litoral, atenent als índexs de captures de tords, possiblement
constitueixen accessos d'arribada i entrada d'aus migratòries, observació que
cal constatar amb major nombre de dades.
En termes cinegètics, les maresmes del nord sols són caçables parcialment
mentre que la del sud està completament vedada. S'Albufera i s'Albufereta
disposen de refugis de fauna importants. Les planes annexes són
majoritàriament vedat de caça. Els vedats de societats de caçadors locals
assumeixen major importància en les planes que no en les pròpies zones
humides. El nombre de caçadors locals residents en aquests zones és
considerable.
H. Raiguer. Es presenta aquesta definició comarcal en funció bàsicament del
factor 4 (espais agraris de secà, amb pluviometria important i amb
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dominància dels vedats de societats) i tenint en compte tots els altres
factors. Inclou la unitat fisiogràfica des Raiguer. Suma, en conjunt, 17.493,3
ha.
El Raiguer es presenta com una única comarca formada per dues unitats
disjuntes i localitzades entorn al piemont oriental de la serra de Tramuntana. És
una regió planera situada al peu del massís muntanyós, d'essències agrícoles i
ramaderes, però considerablement transformada per assentaments
poblacionals, vies de comunicació i rururbanització. Coincideix en gran mesura
amb l'eix connector Palma - Pollença / Alcúdia. Malgrat abundi encara un model
agrícola mixt, la reduïda extensió de les parcel·les i la manca de superfícies
protegides, fa que proliferin les usos urbans i residencials. La pràctica
cinegètica se'n ressent d'aquests canvis territorials amb la conseqüent
degradació dels vedats per manca d'espai i de gestió, i per la decadència de
determinades peces con el conill. Contràriament, altres espècies cinegètiques
com la perdiu o la llebre, pareix que s'adapten i ofereixen densitats
acceptables.
El Raiguer presenta bona part de la seva superfície vedada, encara que s'hi
localitzen importants espais lliures però certament impracticables per raons de
seguretat. Els vedats de societats de caçadors locals assumeixen aquí una
notable rellevància, i el nombre de caçadors és elevat.

Figura 332: Mapa de comarques cinegètiques per a l'illa de Mallorca.
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Comarca
Factor principal
Factors complementaris
Muntanya
1
Grans marines
2
1,3
Marines
2
1,3
Puixos i serres
2
1,3
Pla
2
1,3
Palma
3
1,2
Planes i zones humides
1,2,6 / 1,2,3,6
Raiguer
4
Taula 113: Factors principals i complementaris definitoris de les comarques
cinegètiques de Mallorca.
Comarca
Superfície (ha)
Muntanya
109.047,45
Grans marines
74.564,39
Marines
32.906,06
Puixos i serres
36.124,76
Pla
40.511,39
Palma
30.087,7
Planes i zones humides
21.588,4
Raiguer
17.493,3
Total
362.323,45
Taula 114: Superfície de les comarques cinegètiques de Mallorca.

14.10.

Discussió

La planificació cinegètica esdevé una prioritat per gestionar adientment el
recurs faunístic, ordenar el territori amb criteris d'equilibri socioambiental i
garantir l'aprofitament de les diferents espècies d'una forma sostenible.
Fins al moment actual, els instruments principals instruments de planificació
cinegètica, els plans tècnics de caça, s'han orientat individualment per a cada
vedat de caça, sense tenir en compte un entorn regional més ampli i homogeni
paisatgísticament. L'aplicació real dels plans tècnics és reduïda i sovint no
passen de ser tràmits administratius, si bé són obligatoris segons la normativa
vigent.
La comarcalització cinegètica pretén estructurar l'illa de Mallorca en
agrupacions territorials homogènies, defugint de límits administratius o
geogràfics preestablerts. L'ús de noves tecnologies de representació i anàlisi
d'informació geogràfica així com l'aplicació de potents softwares estadístics
esdevenen fonamentals per al tractament de les dades conduents a definir
models espacials amb característiques ambientals, socials i cinegètiques
similars.
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La definició de 30 unitats territorials s'ha fet en referència a característiques
geomorfològiques, a les quals s'hi han incorporat 31 variables amb components
físics, humans i cinegètics. Cada una d'aquestes tipologies de variables
presenta una major o menor fiabilitat a raó del mètodes de recollida i aplicació
de dades.
Les variables físiques, amb representació contínua sobre el territori i tractables
mitjançant sistemes d'informació geogràfica presenten una alta fiabilitat.
Les variables de caire humà ofereixen diferents graus de precisió: per una
banda, les que es disposen en format digital (protecció, usos del sòl, superfície
parcel·laria o construcció rurals) són concises i exactes espacialment, mentre
que, per altra banda, la població i els caps de ramaderia, s'obtenen
d'extrapolacions derivades de dades municipals amb la qual cosa es perd
exactitud territorial. També s'ha de dir que la font de dades digitals d'usos del
sòl es van publicar ara ja fa més de 5 anys i el període en que es van recollir
les dades possiblement sigui superior als 10 anys des de l'actualitat. Des de
principis de l'any 2000 fins a l'actualitat, els territori canvi, evolució i es
transforma, però malgrat això és una informació territorial complexa que
metodològicament esdevé molt útil.
Pel que fa a les magnituds cinegètiques, cal diferenciar entre les de caire
territorial i totes les demés. Les primeres (vedats, refugis, vedats de societats
locals i terrenys lliures) es recullen en format digital i els valors són molt
concisos. La resta (nombre de caçadors, densitats i captures d'espècies)
s'obtenen a partir de ponderacions de dades per municipis, de censos puntuals
o de mostrejos aleatoris, per la qual cosa la fiabilitat és menor. De tota manera,
són dades molt importants i valuoses en el context social i biològic de la caça,
malgrat siguin escasses i limitades. Cert és que es noten a faltar dades de
censos i captures per unitats territorials de la majoria d'espècies del panorama
cinegètic insular.
Malgrat les debilitats plantejades, el nombre d'unitats i variables definides és
prou extens per definir una complexa matriu amb prop de 1.000 valors creuats
diferents. L'anàlisi dels components principals de la taula multivariant posa de
manifest l'existència de 7 factors principals, que en conjunt defineixen més de
4/5 de la variància.
La interpretació dels resultats esdevé una tasca estrictament meticulosa perquè
si bé el primer factor detectat (relleu i protecció territorial) presenta una
diferenciació comarcal molt clara, la resta plantegen un estudi més detingut. De
fet, per a les agrupacions comarcals restants sovint no ha estat suficient l'ús
d'un sol factor sinó que ha estat necessari analitzar detingudament les
interrelacions entre dues, tres o més dades factorials per tal de poder
categoritzar comarques amb suficient identitat pròpia i alhora diferencial
d'altres.
Les 8 comarques cinegètiques descrites són la Muntanya, les Grans Marines,
les Marines, els Puixos i serres, el Pla, Palma, les Planes i Zones humides i el
Raiguer. Es caracteritzen per constituir territoris, continus o disjunts, de diferent
521

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

superfície (109.047,45 ha la més gran i 17.829,66 ha la més petita), que
comparteixen similituds quan a medi físic, entorn humà i usos dels sòl. En
termes cinegètics, aquestes comarques disposen d'uns hàbitats característics,
compten amb uns nivells de planificació cinegètica semblants, comparteixen
pràctiques i modalitats de caça, assumeixen problemàtiques definides i
presenten densitats reals o potencials del recurs cinegètic.
Els resultats que s'aporten en aquest treball s'obtenen de l'escrupolosa selecció
de variables i definició d'unitats fisiogràfiques, i posterior tractament i
interpretació de les dades resultants. No obstant això, també intervé el criteri
tècnic derivat del treball de camp i de la percepció del col·lectiu, sobretot a
l'hora de definir comarques molt concretes o a d'assignar aquelles unitats que
per si mateixes són poc clarificadores.
La comarca de Muntanya és molt clara i queda definida bàsicament per la
topografia accidentada i per l'alt nivell de protecció a la qual està sotmesa. En
aquest cas, podria ser discutible la integració en aquesta comarca de les
unitats dels Turons de Calvià i la Marineta de Santa Ponça per raons d'un
menor relleu, però tanmateix comparteixen uns innegables vincles cinegètics a
raó de modalitats, densitats similars d'espècies i dominis de la caça major. Un
dels reptes al qual s'ha d'enfrontar aquesta comarca és l'ordenació d'usos
turístics i ociosos per tal que totes les activitats que s'hi desenvolupin siguin
segures i amb un mínim impacte ambiental. Així mateix, des del col·lectiu
cinegètic és prou necessari engegar accions globals de gestió cinegètica atès
que és un dels espais insulars on les activitats agroramaderes han
experimentat una major regressió amb la conseqüent minva de la qualitat dels
agroecosistemes. Com a majors fortaleses, destaca l'existència de modalitats
úniques i exclusives arreu del món, com la caça a coll o la caça de cabres amb
cans i llaços, així com l'alt potencial turístic associat al Balearean boc o a
modalitats de caça menor emmarcades en uns paratges mediterranis únics.
Les Grans Marines són espais amb una important humanització però
concentrada en els nuclis urbans i urbanitzacions costaneres, amb un mosaic
paisatgístic molt desenvolupat, metòdicament estructurats en vedats i bressol
de modalitats tradicionals encadenades a les òptimes densitats de conills i
perdius. A més, tenen en comú que són espais grans, poc fragmentats i on es
poden desenvolupar caceres contínues territorialment. La principal limitació
d'aquests espais dominats pel latifundisme és que de cada vegada més les
activitats agràries defugen per manca de rendibilitat i/o de mà d'obra i són
substituïdes, en els menys greus dels casos, per nous usos com són la
producció d'energia o l'estabiliment de residències, si és que no deriven cap a
l'absolut abandonament. Els importants rèdits cinegètics que s'originen sovint
no s'inverteixen en gestionar ni en mantenir l'equilibri agrícola / forestal de les
finques, fet que poc a poc, minva la qualitat dels vedats. Els punts forts de les
Grans Marines són el marcat caràcter rural i el rerefons cinegètic consolidat al
llarg de segles. Constitueixen els espais de caça menor per excel·lència de
Mallorca, però que per mantenir aquesta categoria serà necessari que el
col·lectiu cinegètic sigui capaç d'assumir les funcions sota les quals es
fonamentaven els models agraris tradicionals per tal de frenar l'avanç d'altres
activitats o instal·lacions que requereixen espais extensos, a preu de cost
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relativament baix, allunyats de les urbs i on canviar l'ús del sòl no sigui tasca
difícil.
Les Marines constitueixen una altra comarca cinegètica que acumula similituds
amb les Grans Marines a raó d'un ric mosaic ambiental que combina garrigues i
terres de conreu, ben organitzada en nombrosos vedats de distintes
superfícies, assentades sobre relleus tabulars i on són característiques les
principals espècies sedentàries. Malgrat això, disten considerablement de les
marines majors per constituir territoris que morfològicament presenten formes
longitudinals, amb elevat grau de contacte amb altres unitats / comarques i on
la pressió antròpica malgrat ser menor és més dispersa, la qual cosa parcel·la i
fragmenta el contínuum rural tan característic de la comarca que integren les
marines de Llucmajor - Santanyí i de Petra - Santa Margalida. La intrusió
antròpica és diferent origen a les Marines de Llevant (urbanitzacions litorals i
rururbanització interior estrangera i local) i a les Marines d'Interior
(rurubanització local) si bé l'efecte és el mateix. Quelcom pot discutir que les
densitats de conill, perdiu i llebre o les captures de tords són distants
actualment a raó de les dades disponibles, però una major reflexió sobre
aquest assumpte derivarà en constatar que els hàbitats i les modalitats que s'hi
practiquen o que potencial s'hi poden practicar es troben alineats. En el futur
aquesta comarca haurà de desafiar les temptatives de canvi d'ús territorial, això
com la reducció de l'activitat agroramadera tendent a propiciar una minva dels
espais d'ecotò, tan necessaris per a la caça. També serà necessari posar remei
a les baixes densitats generals d'algunes espècies pròpies (conill i perdiu,
sobretot) així com afrontar explosions demogràfiques d'altres espècies (tudó).
La tendència socioeconòmica dels anys vinents definirà la consolidació
d'aquesta comarca bé com un espai amb condicions cinegètiques més
vinculades a les Grans Marines, bé com a territori fraccionat amb alternança de
zones inhàbils, parcel·lades i edificades constituents de zones de seguretat
amb d'altres de major entitat, derivades de possessions i amb aptitud per a la
caça. És possible que la segona opció sigui la que validi el model.
Els Puixos i Serres s'agrupen en una nova comarca fortament lligada a les
marines i al pla, on predomina un medi rural, predominantment vedat, i
relativament poc poblat però que la magnitud topogràfica i els índexs de
protecció territorial li confereixen un caràcter particular. Aquí les altures
mitjanes es situen entre els 135 i el 209 metres sobre el nivell de la mar i els
pendents marquen un canvi substancial respecte a les altres comarques
assentades sobre els altiplans. Si bé el mosaic agrícola forestal domina en
termes de cobertura nogensmenys important és la protecció urbanística que
atorga la LEN a aquestes contrades que, sobretot els seus vessants Sud,
gaudeixen d'un alt interès immobiliari donats els seus excepcionals valors
paisatgístics. Les limitacions constructives, malgrat les cases i xalets ja
existents, fan que abundi un notable continu espacial molt apte per a la caça
d'espècies com la cega, que troben en aquestes àrees naturals de mitja
muntanya un dels seus hàbitats predilectes. Així mateix, també són zones de
refugi i de cria d'aus com el tudó, la tórtora o el tord. En els temps preturístics,
els aprofitaments agraris a comellars i valls possibilitava la presència d'altes
densitats de conills, llebres i perdius però l'abandonament dels usos
tradicionals ha desplaçat aquestes espècies per manca d'aliment. Amb els
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condicionants actuals, els Puixos i Serres accepten un constant avanç de la
superfície forestal que ocupa antigues i fèrtils terres de conreu guanyades al
bosc i que enriquien la biodiversitat local. Aquest avanç, malgrat constitueix un
procés natural, suposa un gran augment de la biomassa forestal que tanca el
bosc, limitat els hàbitats i eleva el risc d'incendi més tenint en compte el
considerable nombre de vivendes residencials presents. Amb tot, l'expansió
forestal, ben gestionada, beneficia espècies cinegètiques com la tórtora, el tudó
o la cega les quals actualment gaudeixen d'una gran acceptació dins el context
cinegètics mallorquí.
El Pla emergeix com una de les comarques més clàssiques dins el marc
insular, malgrat l'agrupació que es presenta aquí és l'origen de diferents unitats
fisiogràfiques ben definides a raó de trets ambientals, humans i cinegètics. El
nivell de condicionament rural és elevat així com també les extensions
acotades. El nom de Pla no respon precisament a una superfície llisa i recta
sinó que apareixen sovint puixos, turons i pujols alternats amb comellars i
planes de diferent extensió. L'altura mitjana sobrepassa lleugerament els 100
metres sobre el nivell de la mar. Resulta ser una comarca compacta, agrupada
i flanquejada per les principals elevacions que regeixen el relleu insular, encara
que en alguns trams s'obre a la influència de la Mediterrània mitjançant les
marines. La protecció territorial és poc influent en l'ordenació territorial, i la
humanització és encara baixa comparada amb altres espais. Sense dubte, és
una comarca agrària, agrícola principalment, derivada de l'alta qualitat dels
sòls. Es podria discutir el perquè la unitat fisiogràfica dels Puixos de Bonany
s'integra dins aquesta regió i és que malgrat perceptiblement pugui entendre's
com un accident topogràfic eminentment forestal, l'estudi de les diferents
variables el presenten com una unitat amb valors clarament alineats amb la
resta d'unitats que conformen el Pla. Representa un ecosistema intensament
transformat cap a la producció agrícola i ramadera, però que lluny d'unificar
l'espai mitjançant concentracions parcel·laries o monocultius, el minifundisme
ha originat un paisatge rural caracteritzat cultius diversos que alternen amb
pletes i garrigues de reduïdes i mitjanes extensions, sols interromputs pels
diferents pobles que s'hi assenten. Poc a poc i al temps que minva la producció
agrària, apareix el fenomen rururbà, amb major intensitat com major és la
proximitat amb Palma. És un hàbitat ideal per a les espècies gallinàcies (perdiu
i guàtlera) i per als lagomorfs (conill i llebre). Atenent a l'interès agrari de la
contrada, cal plantejar estratègies per coadjuvar caça i activitat agrària més
quan bona part del territori cinegètic està sotmès a la gestió per part de
societats de caçadors. Mantenir la col·laboració entre aquestes activitats és
fonamental. Així mateix, també seria molt positiu el considerar el disseny d'un
pla de recuperació de la guàtlera, espècie característica d'aquesta comarca
però malauradament poc representativa atenent a la baixa compatibilitat dels
períodes de cria amb les activitats agrícoles que alhora s'hi desenvolupen. La
recuperació del conill també és una proposta que cal valorar per aportar un
major equilibri tròfic, si bé és una espècie susceptible de provocar danys
agrícoles quan les densitat són elevades. El principal desafiament del Pla és
procurar mantenir, amb les millores considerades, la situació actual de la
comarca.
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Amb el nom de Palma s'han integrat les unitats fisiogràfiques de Palma, Pla de
Sant Jordi i Marines de Ponent. La pressió urbana defineix majoritàriament
aquesta demarcació, si bé hi ha diferències substancials entre Palma i el Pla de
Sant Jordi i les Marines de Ponent. En el primer cas, la densitat poblacional i
les superfícies artificials són molt continues amb pràcticament absència
d'espais protegits, baixa ordenació cinegètica i ruralitat molt llunyana del que
aquí es considera com a estàndard. En canvi, les Marines de Ponent,
presenten valors d'humanització menors, major superfície vedada, cert grau de
ruralitat i importants zones protegides. No obstant això, es considera com un
únic conglomerat atenent que en conjunt es tracta d'una aurèola d'alta pressió
antròpica i cinegètica. Palma de Mallorca, com a capital insular, actua com a
pol d'influència sobre les àrees circumdants pròximes i més accessibles des del
punt de vista econòmic, social i ambiental, cosa que sovint s'observa amb la
transformació contínua d'usos del sòl. Conjuntament, els nuclis urbans que
s'integren en aquesta comarca aglutinen la major part de caçadors de l'illa i, per
efecte proximitat, els espais cinegètics més propers (vedats o lliures) són els
que estan sotmesos a una major pressió cinegètica i amb major risc
d'interferència amb altres usos residencials o lúdics del mateix espai. Ara bé, és
innegable que dins aquesta comarca hi ha reductes marginals d'ecosistemes
(zones humides a ses Fontanelles) o agroecosistemes (marina a Puntiró,
Xorrigo,... o sementers de regadiu al Pla de Sant Jordi ) que representen els
testimonis d'un passat molt diferent al present. A despit que les densitats de les
espècies censades puguin semblar elevades per a un entorn tant humanitzat i
dominat per les infraestructures, la pràctica de la caça esdevé condicionada
fonamentalment per la fragmentació i presència de zones de seguretat. Arrel
d'això i degut a l'aparició de nous hàbitats (camps de golf, zones verdes,...) de
cada vegada són més freqüents les actuacions de control d'espècies per raons
de seguretat i de salut pública. L'avanç urbanístic i els seus impactes és una
de les principals amenaces en aquest entorn on la caça hi competeix en
evident desigualtat de condicions. Per contra, els enclavaments susceptibles
d'aprofitament cinegètic, limitats i reduïts, són a priori indrets d'interès per a
determinades modalitats de caça, preferiblement les practicades a lloc fix.

Les Planes i les Zones Humides conformen una única comarca que combina
dos ambients diferents: conques de subsidència col·lectores d'importants
cursos d'aigua, fèrtils i transformades (Pla de sa Pobla - Muro, Pla de Pollença Alcúdia i Pla de Campos) i zones amb maresmes litorals (s'Albufera,
s'Albufereta i es Salobrar). Es valida aquí el model geomorfològic conca maresma: Pla de Pollença - Alcúdia amb s'Albufereta, Pla de sa Pobla - Muro
amb s'Albufera i Pla de Campos amb es Salobrar. L'existència d'ecosistemes
especials definits per aiguamolls litorals referendats terra endins per planes
agràries és el que qualifica aquesta comarca dispersa entre els dos pols
insulars. S'ha advertir que tant les zones humides com les planes adjacents són
diferents en la majoria d'aspectes (superfície, protecció territorials, planificació
cinegètica, humanització,...) però coincideixen en què són espais únics quan a
refugi i lloc d'alimentació per al grup de les aus aquàtiques. Es Salobrar és la
zona més rural i cinegètica mentre que les altres dues albuferes assumeixen un
elevat grau de protecció ambiental i l'activitat cinegètica és limita als seus
voltants. Les 3 planes són força divergents entre elles: el Pla de sa Pobla 525
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Muro presenta un grau de transformació agrària fonamentada majorment en
l'agricultura de regadiu intensiu mentre que a Campos els regadius ferratgers
han estat substituït pel secà. A la Plana de Pollença - Alcúdia els usos primaris
són marginals i han estat rellevats pels residencials. Com a debilitats, cal
apuntar els esmentats constants canvis d'usos del sòl de les planes. Per la
seva banda, les zones humides són ecosistemes molt vulnerables que han
d'assumir el declivi d'activitats de gestió de baix impacte que contribuïen, per
exemple, al manteniment de canals en bon estat o al control de la vegetació, i
han de superar impactes com la contaminació d'aigües o la colmatació. De fet,
altres aiguamolls, com el del Pla de Sant Jordi a Palma, ha estat fagocitat per la
pressió urbana. Malgrat això, planures i estanys mantenen vives determinades
pràctiques cinegètiques connectades amb la caça d'aquàtiques i reconegudes
per la normativa vigent. A més, esdevenen encara àmbits amb capacitat per
recuperar molt localment espècies antany característiques com la guàtlera.
El Raiguer és la comarca més petita de totes les definides i la conforma la
unitat fisiogràfica del mateix nom. Apareix com un glacis d'acumulació adossat
al vessant meridional de la part central de la serra de Tramuntana i, en conjunt,
fa partió amb un total de 4 comarques cinegètiques diferents: Muntanya,
Palma, Marines i Planes i Zones Humides. Es pot definir com una divisió
geogràfica de transició entre el promontori septentrional i les valls i planes
interiors de Mallorca. L'alta capacitat agrícola de les terres no es veu
referendada per un fort sector primari atès que la comarca suporta un intens
procés urbanístic modelat per denses vies de comunicació. L'artificialització del
medi ha dissipat valuosos hàbitats i ara l'exercici cinegètic s'ha d'atendre a les
possibilitats sorgides de la fragmentació territorial. Els vedats de les societats
de caçadors són els més afectats i han d'assumir que, sobretot a l'interior de la
comarca, les zones de caça són discontínues i qualitativament irregulars. Els
sectors perifèrics Nord i Sud, més propers a altres delimitacions i menys
humanitzats, encara gaudeixen d'espais cinegètics diversos i ecològicament
interessants. L'aplicació d'una correcta gestió ambiental i l'execució de plans
que regulin adientment la pressió de la caça seran accions fonamentals per a la
permanència de l'essència cinegètica en aquesta particular regió.
Ja per acabar, s'apunten unes consideracions generals que poden contribuir a
millorar la qualitat de la planificació cinegètica i l'activitat en conjunt.
I.

Les comarques cinegètiques que s'han presentant abans s'han establert
considerant els resultats de l'anàlisi factorial aplicat, si bé la taula
multivariant disposa de suficients dades físiques, humanes i
cinegètiques per concretar altres divisions fonamentades en variables
concretes com per exemple el relleu, la pressió antròpica, les tipologies
de vedats o la densitat d'espècies cinegètiques. És a dir, la informació
disponible permet simplificar o elaborar diferents nivells de
comarcalitzacions atenent a les variables que s'utilitzin en funció dels
objectius de planificació pretesos.

II.

S'han de considerar una sèrie de riscs ambientals, sobretot incendis,
erosió i inundacions, freqüents a les regions mediterrànies i que poden
afectar més intensament a determinades comarques. La Muntanya i les
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Serres i Puixos presenten un alt risc d'incendi degut a la important
massa forestal acumulada i considerables taxes d'erosió per qüestions
de relleu mentre que les Planes i Zones Humides estan exposades a les
inundacions. Les pautes de gestió cinegètica en uns espais
principalment vedats són molt valuoses per mitigar els efectes d'aquests
fenòmens ambientals.
III.

L'ús dels sistemes d'informació geogràfica esdevenen eines
tecnològiques fonamentals per analitzar conjunts de dades territorials,
superposar variables, gestionar els elements d'estudi i alhora faciliten la
presa de decisions. En el cas que ens ocupa, el SIG permet planificar,
ordenar i gestionar amb eficàcia i eficiència l'activitat cinegètica a
Mallorca.

IV.

Cal insistir en trobar fórmules per disposar de dades cinegètiques de
major qualitat i representació territorial, sobretot les referents al recurs
(captures per espècies i censos). Es tracta de dades primàries,
imprescindibles per conèixer aspectes tals com les dinàmiques de les
poblacions o fixar les taxes d'extracció. Conseqüentment, les accions de
gestió podran ser molt més operatives i amb coneixement de causa.

V.

Des de fa unes dècades, el nostre país experimenta un cert
abandonament de l'interès pels estudis estadístics, la qual cosa fa que
es perdin les referències evolutives a curt i mitjà termini. De fet, les
escasses dades existents a Mallorca impedeixen fer un estudi diacrònic
complet de l'esdevenir evolutiu de l'activitat cinegètica. Per això, es
proposa una revisió quinquennal de les dades que s'aporten en aquest
estudi per tal de disposar d'un marc de referència sobre la tendència
dels vedats, llicències actives o peces capturades, entre d'altres
aspectes, atès que la caça és un valuós indicador de la qualitat
socioambiental d'un territori.

VI.

A les societats occidentals, la caça del segle XXI afronta reptes que van
més enllà del que es pugui considerar com a propi d'una activitat que ha
evolucionat paral·lelament amb l'espècie humana. Immersos dins un
model urbà i amb costums de cada vegada menys rurals, els practicants
han de ser conscients que gran part de la societat desconeix
completament l'essència i les externalitats derivades d'aquesta pràctica.
Per això, caldria instaurar línies d'investigació sobre la percepció social
de l'activitat cinegètica amb l'objecte de detectar les qüestions que
preocupen a la ciutadania i definir línies estratègiques d'actuació.
Igualment, esdevé imprescindible en el futur plantejar estudis seriosos
sobre els fluxos econòmics que es generen entorn a la caça a Mallorca.

VII.

Actualment són freqüents els exemples d'actituds que atempten sobre el
codi ètic de la caça, més quan l'afany individual es fonamenta sobre la
quantitat de les captures i no sobre la qualitat de la cacera. Es suscita la
necessitat d'incorporar alguns fonaments de la filosofia Slow dins l'entorn
cinegètic permetent, per exemple, recuperar els hàbitats propis, sembrar
amb llavors autòctones, fomentar les races canines pròpies, aprofitar les
propietats culinàries de la carn de caça, millorar infraestructures de
527

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

pedra en sec, gestionar els vedats a mitjà i llarg termini, invertir en
l'ensinistrament dels cans, estudiar les migratòries, reduir la caça
artificial...i tot això transposar-ho normativament sobre un document de
certificació de la qualitat cinegètica. De fet, indrets amb gran tradició
cinegètica, com Anglaterra, promouen constantment les bones
pràctiques. Per exemple, en el revers de la llicència de caça d'aquest
país apareixen suggeriments per al bon desenvolupament de la caça, de
respecte animal i normes de seguretat. I és que no es tracta de caçar
més peces sinó de caçar millor.
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15. CONCLUSIONS
15.1. Conclusió general
La caça ha marcat profundament el territori i la societat insular, atès que durant
segles s'ha desenvolupament una pràctica constant de l'activitat amb diversitat
de mitjans i amb finalitats canviants al llarg dels temps.
Les característiques biogeogràfiques i la posició de Mallorca en el Mediterrani
determinen l'existència d'hàbitats rics i molt variats i, malgrat la relativa
diversitat faunística, la qualitat dels recursos cinegètics és notable.
Els animals caçables depenen en gran mesura de la productivitat dels
agroecosistemes fornits al llarg de la història en un entorn lligat, pràcticament
en la seva totalitat, al sector primari. El gir socieconòmic experimentat per
l'economia illenca a partir de la segona meitat del segle XX i definit per l'activitat
turística, té immediats efectes no sols sobre les espècies sinó també sobre els
practicants i sobre els espais de caça.
Actualment, el ventall d'espècies que es pot caçar és ampli i dominat per la
caça menor malgrat la caça major experimenta un auge sense precedents. Una
de les senyes d'identitat de la caça a Mallorca són les modalitats de caça
tradicionals, fortament determinades pel medi i transmeses generacionalment.
Les zones cinegètiques es distribueixen arreu de la geografia insular, sovint
sols interrompudes pels assentaments urbans i infraestructures associades.
Compleixen la doble funció d'espais d'oci i d'espais productius, i
transversalment també assumeixen importants funcions de conservació
ambiental.
El col·lectiu de persones aficionades a la caça és prou considerable i consolidat
entorn a les societats de caçadors, malgrat els problemes endògens i el seu
desigual repartiment territorial.
El present treball exposa un retrat de l'estat territorial i social actual de l'activitat
cinegètica a Mallorca que es representa amb una estructuració regional
elaborada en funció del creuament, anàlisi i interpretació d'un ampli conjunt de
variables físiques, humanes i cinegètiques. Apareixen un total de 7 comarques
cinegètiques, algunes de les quals disjuntes, però amb característiques
homogènies. Els factors de relleu, de protecció ambiental, de presència
d'espais vedats i de pressió antròpica són els més rellevants i els que aporten
un major pes definidor a les regions.
Aquest mapa comarcal pretèn ser una eina de planificació de l'activitat
cinegètica amb capacitat per recolzar la presa de decisions sectorials i
contribuir a la sostenibilitat del recurs. Alhora, el procés conduent a elaborar el
mapa en qüestió ha suscitat el plantejament de diferents consideracions
generals que convendria tenir en compte o analitzar de cara a definir un model
de caça per a Mallorca en el segle XXI.
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15.2. Conclusions temàtiques
 Espanya és un país amb una notable tradició cinegètica, si bé els
estudis geogràfics als respecte són relativament recents i amb dispar
tractament regional. Les comunitats amb major nombre d'estudis són
Andalusia, Castella - la Manxa i Extremadura, i les universitats amb
investigadors / es de referència són les de Córdoba, la d'Extremadura,
l'Autònoma de Madrid i la d'Oviedo. L'activitat cinegètica s'emmarca
conceptualment entorn a la biogeografia, la geografia agrària i el turisme
cinegètic, malgrat les incipients línies d'investigació són inconsistents
temporalment. A pesar dels alts i baixos experimentats al llarg dels
anys, el filó venatori persisteix en major o menor mesura en els estudis
geogràfics, bé com a tema principal o secundari, atès a l'immens
contingut social i territorial per desenvolupar i degut a què molts d'espais
cinegètics resten per explorar.
 L'illa de Mallorca s'emmarca dins un context mediterrani amb constums
cinegètiques consolidades. L'anàlisi de bibliografia específica és àmplia i
dispersa, si bé es poden definir uns patrons clars quan períodes
d'aparició dels treballs i temes tractats. La major part de les publicacions
localitzades apareixen d'ençà la dècada de 1980, amb un màxim a la
primera dècada dels 2000. La caça comença a ser objecte d'estudi
cultural unes dècades després que l'activitat deixi de considerar-se una
ocupació fonamental de subsistència i apareixen els vessants esportius,
de lleure i de relació amb la naturalesa. La promoció administrativa de
l'activitat és el factor que marca l'elevat nombre de publicacions entre
2000 i 2010. La caça té la seva pròpia història, els seus propis
protagonistes, els seus espais, les seves espècies i uns coneixements i
tècniques molt particulars a cada territori. Per això, els temes més
recurrents són les espècies cinegètiques, les modalitats de caça i els
fets històrics, sempre amb una especial atenció i interés per allò propi i
endèmic de l'illa. Els estudis geogràfics de la caça són minoritaris en el
corpus bibliogràfic analitzat i es constata que no existeix cap línia de
treball continuada al respecte, encara que determinats aspectes com la
toponimia o les modalitats tradicionals han atret l'atenció de la geografia.
 El recurs cinegètic a Mallorca es composa d'un total de vint-i-set
espècies, vint-i-sis de caça menor i una de caça major (es tracta de dues
varietats caprines). Es tracta d'un conjunt faunístic molt heterogeni atès,
entre d'altres aspectes, als períodes de caça, l'estatus migratori i les
modalitats de caça associades a cada espècie. Les condicions
d'aïllament han afavorit l'aparició de modalitats de caça tradicionals
(caça de tords a coll, caça de conills amb cans eivissencs, caça de
cabres amb llaç i caça de la perdiu amb reclam i bagues), d'espècies
úniques (cabra salvatge mallorquina) i animals auxiliars autòctons (ca
eivissenc, ca mè i ca rater) que constitueixen un patrimoni de gran valor
a especial protecció administrativa. L'anàlisi de de dades de peces
capturades entre 1970 i l'actualitat constata canvis importants dels quals
cal destacar una minva generalitzada del nombre de captures, la
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pràctica desaparició d'algunes espècies (p.e. la guàtlera) i la proliferació
d'altres (p.e. cabra, tudó, tórtora turca,...). En definitiva, l'abast d'aquest
canvi és difícil de quantificar quan les dades disponibles són de relativa
fiabilitat. No obstant això, els canvis més acusats esdevenen en aquells
espais on s'han abandonat els agroecosistemes tradicionals o on la
pressió urbana és alta. En aquest sentit, la tendència econòmica actual
en l'àmbit insular presenta nombroses amenaces socials, territorials i
ambientals a la pràctica de la caça que s'hauran de resoldre amb una
meditada planificació cinegètica, la qual cosa suposa també tot un
conjunt d'oportunitats per valorar i fomentar les qualitats adaptatives i
evolutives de la caça.
 Les infraestructures de pedra en sec constitueixen, possiblement,
l'expressió més evident de la petjada cinegètica sobre el territori. Són
elements identificatius de pràctiques de caça molt concretes, sovint
tradicionals, presentent diferents nivells d'elaboració i compten amb un
elevat grau d'intregració dins els entorns rurals. Es coneixen barraques
de diferents tipologies, colls, clapers, atalaies i altres estructures menors.
La distribució territorial és desigual, encara que abunden en els espais
dominats pels paisatges lítics com la serra de Tramutana o la marina de
Llucmajor. Es tracta d'un patrimoni molt particular, sovint desconegut i
infrautilitzat, la qual cosa fa que estigui sotmés a múltiples perills. La
catalogació, la divulgació, la formació del col·lectiu, el foment d'aquests
elements, la promoció de les modalitats tradicional, l'establiment
d'ajudes administratives o el foment del seu valors social i cultural són
només algunes propostes conduents a preservar aquestes mostres
d'arquitectura popular que, independement del seu llegat patrimonial,
poden jugar un paper molt important en la gestió cinegètica.
 Els vedats de caça dibueixen pràcticament la totalitat de l'illa de Mallorca
i, en conjunt, els espais susceptibles d'aprofitament cinegètic és del
92,01 % del territori. El percentatge restant es corresponen amb refugis
de fauna on la caça està prohibida i superfícies artificials impracticables.
Els vedats de caça, en les seves diferents tipologies, presenten un
intens continuum territorial entorn a la part central de l'illa que es dilueix
cap als grans pols urbans de Palma i Inca, i a mesura que disminueix
l'accessibilitat i la qualitat cinegètica per factors de relleu. La major part
de la superfície vedada es correspon amb propietat privada, la qual cosa
contrasta amb els refugis de fauna, que són principalment de titularitat
pública. Els vedats de societats de caçadors locals supleixen en certa
manera l'absència de vedats socials i vedats públics a l'illa. La
superposició de les capes de protecció ambiental i de vedats de caça
posa de manifest que més de 4/5 parts de la superfície terrestre
protegida coincideix amb superfícies vedades, cosa que indica la
compatiblitat entre caça i conservació. Amb tot, els espais de caça
estan en constant canvi i evolució.
 A Mallorca hi ha unes 15.500 persones titulars de llicències de caça, el
que suposa que l'1,77 % de la població total és aficionada a la
cinegètica. El pes social dels titulars de llicències de caça es distribueix
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de forma desigual per l'illa. En termes relatius, els pobles de la part
forana d'interior i de la serra de Tramuntana són els que acullen un
major nombre de practicants. És un col·lectiu dominat gairebé per
complet pel gènere masculi, essent pràcticament excepcionals les
dones, i en conjunt presenta una important tendència a l'envelliment. La
comparació de dades mostra una recent i destacada disminució del
nombre de titulars de llicències (superior al 25 %, comparat amb l'any
2008) i s'apunten com a causes directes més influents la manca de
relleu generacional i la crisi que afecta l'economia insular des de fa uns
anys. Ara bé, també s'han de tenir en compte altres possibles causes no
tan visibibles o secundàries com la urbanització de la societat insular o
la manca de terrenys per a la caça en aquells municipis amb major
nombre de caçadors. Totes aquestes dades indiquen que el nombre de
caçadors potencials a Mallorca és molt superior al real. Un altra aspecte
que cal destacar és que la majoria de les llicències expedides ho són per
a la caça amb arma de foc, malgrat les modalitats sense arma de foc
han experimentat un procés creixent. Així mateix, es constata un fort
increment de turistes cinegètics, sobretot no comunitaris, atrets
principalment per la caça major.
 Les societats de caçadors i entitats similars sense ànim de lucre són el
motor de dinamització social del col·lectiu cinegètic a Mallorca. Es troben
implantades a la majoria dels municipis de Mallorca i actuen com a
baluart d'integració i de defensa del caçador local i modest. En termes
socials integren entorn a la meitat de les persones aficionades a la caça
de l'illa i territorialment gestionen sobre un terç del total de la superfície
vedada. Les societats de caçadors es consideren organitzacions no
gubernamentals d'acció social i ambiental, atès les nombroses activitats
culturals i actuacions ambientals que realitzen. No obstant això, pateixen
dels mateixos problemes endògens que el conjunt de titulars de
llicències de caça i que es tradueix en un descens progressiu de
persones associades i manca de relleu generacional. Alhora, és un
col·lectiu bàsicament conformat pel gènere masculí. En endavant, les
societats de caçadors hauran d'afrontar importants reptes com la manca
d'incorporació de gent jove, l'adaptació a uns espais de caça
multifuncionals amb elevada presència antròpica i residencial o la
necessitat de realitzar importants inversions en gestió cinegètica
(vigilància, millora d'hàbitats, control de depredadors,...). Per això,
esdevé important que les societats de caçadors auditin els seus trets
organitzatius i funcionals per tal de millorar la capacitat de treball,
disposar de directives actives, fomentar la col·laboració de les persones
associades, impulsar l'arribada de gent jove i valorar la creació de
seccions on el paper de la dona hi tengui cabuda, entre d'altres.


El practicant de la caça a Mallorca respon a un perfil de caçador/a
generalista: practica la caça menor amb arma de foc tot sol o
acompanyat per un altre caçador, té ca i l'epagneul bretó és la raça més
habitual, viu a entorns urbans, caça tant dins vedats privats com dins
vedats de societats de caçadors locals, es desplaça entre 5 i 30 km
entre la residència i l'espai de caça, surt sobretot els mesos de
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novembre, desembre i gener uns dos dies a la setmana, es dedica
principalment a la caça del tord (amb mitjanes de captures superiors als
100 exemplars) i secundàriament a la caça de la perdiu, el conill i el
tudó, inverteix uns 585 € de mitjana anual en caça sense comptar el
lloguer de vedats, caça sobretot a l'illa i considera que els principals
problemes de l'activitat són aquells lligats amb el territori
(rururbanització, manca de terrenys,...) i amb la gestió cinegètica
(furtivisme, falta de gestió, alta depredació,...). No obstant això,
existeixen moltes altres tipologies de caçadors especialistes en
modalitats convencionals o tradicionals, que utilitzen races i mitjans
concrets, que surten a caçar a fora de Mallorca i que perceben
problemàtiques complementaries a les ja detectades. Resulta d'especial
interés profundir en els estudis socials de la caça i valorar aspectes com
el muntant econòmic que genera l'activitat o quantificar amb major
precisió les captures de les diferents espècies. Just les xifres aportades
en aquest treball posen de relleu la complexitat, el valor i les
oportunitats que suscita el context cinegètic insular, més quan es
comparen amb altres dades o índexos d'àmbit nacional.
 La planificació i l'ordenació de la caça, juntament amb la gestió
sostenible i l'aprofitament racional del recurs, constitueixen uns dels
grans reptes de l'activitat cinegètica en els temps actuals. L'adequada
definició de criteris o l'elecció idònia de mètodes i, en definitiva, la presa
de les millors decisions possibles relatives al sector depenen sovint de la
informació social, territorial i biològica que es disposa. La
comarcalització cinegètica de Mallorca, elaborada a partir d'un complex
anàlisi factorial en funció de variables físiques, humanes, tipologies
d'espais cinegètics i no cinegètics i, censos d'espècies caçables, pretèn
ser un mitjà de suport estratègic per a l'aplicació dels plans tècnics de
caça. S'han definit un total de 8 comarques: Muntanya, Grans Marines,
Marines, Puixos i Serres, Pla, Palma, Planes i Zones Humides, i
Raiguer. Les regions s'han determinat a partir de trets propis molt
característics malgrat, en ocasions, aquestes agrupacions es presenten
disjuntes. Les variables que més variança aporten a l'anàlisi són
aquelles relatives al relleu, a la protecció territorial, a l'estructura de
propietats, als usos del sòl, a les tipologies de vedats i de refugis de
fauna i a la densitat de població.La cartografia que es presenta no pretén
ser un document estàtic en el temps sinó que hauria de ser objecte de
revisió i actualització constant a mesura que el territori es transforma, la
societat evoluciona i, sobretot, en funció de la disponibilitat en termes
quantitatius i qualitatius de dades sobre les espècies. L'objecte final és
contribuir a implantar un nou model de planificació cinegètica pel conjunt
de l'illa que ajudi a assumir ambiciosos objectius d'ordenació dels espais
de caça, de maneig dels hàbitats, de gestió de les espècies, de
conservació ambiental, d'aprofitament del recurs, de vigilància i, en
definitiva, garantir una pràctica de l'activitat respectuosa amb el medi i
perdurable en el temps.
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17. ANNEXOS
17.1. Annex 1: Bibliografia cinegètica Espanyola
Índex d'abreviatures
Àmbit territorial de Sigla
referència
España
ESP
Andalucía
And
Castilla-La Mancha
CLM
Extremadura
Ext
Asturias
Ast
Illes Balears
IB
Madrid
Ma
Galicia
Gal
Castilla León
CL
País Valenciano
PVal
Murcia
Mu
País Vasco
PV
Font de publicació
Tesis doctoral
Libro
Revista científica
Obra colectiva
Revista temática

Sigla
T
L
R
OC
Rt

Obres de conjunt (16 títols)
1. Díaz Moreno , José. 1983. Caza y usos del espacio rural en España. In:
Varios Autores. VI Coloquio de Geografía. Universidad de Palma de
Mallorca, Palma de Mallorca (1979). 347-355. Esp / Oc
2. Gómez, J. y López Ontiveros, A. 2001. Montes y caza. In: Gil, Antonio y
Gómez, Josefina (Coord.). Geografía de España. Editorial Ariel,
Barcelona. 405-424. Esp / Oc
3. González Pellejero, R. 1993. La actividad cinegética en la España
Contemporánea: transformaciones sociales y espaciales de un recurso
natural. Tesis doctoral. Departamento de geografía, urbanismo y
ordenación del territorio. Universidad de Cantabria. Esp / T
4. López Ontiveros, A. 1986. Caza y actividad agraria en España y
Andalucía. Su evolución reciente. Agricultura y Sociedad, 40: 67-98.
And / R
5. López Ontiveros, A. 1989. La obra de A. Chapman y W. J. Buck. In:
Chapman, A. y Buck, W.J. La España Inexplorada. Consejería de Obras
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Públicas y Transportes y Patronato del Parque Nacional de Doñana.
Sevilla. xix-xiv. Esp / Oc
6. López Ontiveros, A. 1991 a. Algunos aspectos de la evolución de la caza
en España. Agricultura y Sociedad, 58: 13-51. Esp / R
7. López Ontiveros, A. 1992 a. La investigación sobre la actividad
cinegética en España: Estado de la cuestión. In: Varios Autores. vi
Coloquio de geografía rural. Ponencias. Universidad Autónoma, Madrid.
145-188. Esp / Oc
8. López Ontiveros, A., Valle Buenestado, B., Sarmiento, M. E. y Mulero
Mendigorri, Alfonso. 1990. Bibliografía Cinegética de España y
Andalucía. Instituto Andaluz de Reforma Agraria, Sevilla. 144 pp.
ESP / L
9. López Ontiveros, A. y García Verdugo, F. R. 1991. Geografía de la
Caza en España. Agricultura y Sociedad, 58: 81-112. Esp / R
10. López Ontiveros, A. y Mulero Mendigorri, A. 1997. Síntesis de la
investigación reciente sobre recreación rural en España (1960 – 1995).
Agricultura y Sociedad, 83: 77-115. ESP / R
11. López Ontiveros, A. y Mulero Mendigorri, A. 1997. Recreación rural y
caza en España. En: López Ontiveros, A. y Molinero, Fernando
(coord.). La investigación hispano-británica reciente en geografía rural:
del campo tradicional a la transición postproductivista. Primer Simposium
de geógrafos rurales británicos y españoles, Asociación de Geógrafos
Españoles, 215-227. ESP / Oc
12. Martínez Garrido, E. 2000. La caza en la provincia de Ciudad Real: su
análisis geográfico como aprovechamiento reciente. 3 vol. Departamento
de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid. CLM / T
13. Martínez Garrido , E. 2009. Visiones territoriales del boom cinegético
español, 1970 – 1989. Boletín de la Asociación Española de Geógrafos,
51: 325-351. ESP / R
14. Mulero Mendigorri, A. 1993. Espacios rurales de ocio. Significado
general y análisis en la Sierra Morena cordobesa. Tesis doctoral.
Universidad de Córdoba. And / T
15. Rengifo Gallego, J. I. 2010. Caza y turismo cinegético como
instrumentos para la conservación de la naturaleza. Anales de Geografía
de la Universidad Complutense, vol. 30, 2: 163-186. Esp / R
16. Sarmiento, M. E. 1991. Bibliografía cinegética española. Agricultura y
Sociedad, 58: 397-427. Esp / R

Geografia de les Espècies Cinegètiques (6 títols)
1. Arroyo, F. 1991. Caza y fauna en Castilla La Nueva en el Siglo xvi según
las relaciones topográficas de Felipe II. In: Varios Autores: Actas del VI
Coloquio de Geografía Rural.
Universidad Autónoma de Madrid,
Madrid.183-196. CLM / Oc
2. Cecilia, J. A. y Martínez Garrido, E. 1998. La caza del jabalí en España.
Hispano Europea. 384 pp. Esp / L
3. López Ontiveros, A. 1995. Gredos y la Capra Hispánica. In: Troitiño,
M.A. (coord.): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Diputación
Provincial de Ávila, Ávila. 173 - 202. CLM / OC
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4. Martínez Garrido, E. 1983. El jabalí en la provincia de Guadalajara. Caza
y Pesca: 375-377. CLM / Rt
5. Mulero Mendigorri, A. 1989. Cazadores, piezas y técnicas de caza
tradicionales en las Marismas de Doñana. Caza y Pesca, 554: 97-99.
And / Rt
6. Ríos, C. A.; Cañadilla, J.; Martínez Garrido, E.; Castro, F.; Vargas, J. M.
y Villafuerte , R. 2007. Rescatando las fuentes de información: las
solicitudes de control de conejo en España. In: Varios Autores: VIII
Jornadas de la sociedad Española para la Conservación y Estudio de los
Mamíferos. Huelva. 156. Esp / Oc
Geografía Agrària (52 títols)
1. Alvarado Corrales, E. 1983. Los espacios rurales y el ocio. Los cotos de
caza (Cáceres 1973 – 1983). In: Varios autores: VIII Coloquio de
Geógrafos Españoles. Comunicaciones, Barcelona. 149-155. Ext / Oc
2. Alvarado Corrales, E. 1983. El sector forestal en Extremadura. Ecología
y economía. Institución Cultural "El Brocense". Diputación de Caceres.
Cáceres.392 pp. Ext / L
3. Alvarado Corrales, E. 1984. Fuentes agrarias actuales para el estudio
del monte. Norba, 5: 9-50. Ext / R
4. Alvarado Corrales, E. 1984. La caza en la Sierra de San Pedro:
aproximación al estudio de su importancia económica y sus
funcionalidades medioambientales. Jara, 6: 31-36. Ext / R
5. Alvarado Corrales, E. 1991. Socioeconomía de la caza. El ejemplo
extremeño. In: Varios Autores: Manual de ordenación y gestión
cinegética. IFEBA, Badajoz. 21-51. Ext / Oc
6. Araque, E. 1988. La Sierra de Segura: contribución al estudio de la crisis
de la montaña andaluza. Departamento de Análisis Geográfico Regional
y Geografía Física. Universidad de Granada. Tesis doctoral. And/ T
7. Araque, E. 2009. La crisis de los espacios de montaña en Andalucía.
Estado de la cuestión. Nimbus: Revista de climatología, meteorología y
paisaje, 23: 25-44. And / R
8. Araque, E.; Cantero, J. M.; Garrido, A.; Moya, E. y Sánchez, J. D. 2005.
Sierra Morena, una lectura geográfica para un destino turístico en
Ciernes. Cuadernos de turismo, 16: 7-48. And / R
9. Araque, E; Sánchez, J. D. y Crespo, J. M. 2007. Prépondérance de
l'activité cynégétique dans le Parc Régional de la Sierra de Andújar
(Communauté d'Andalousie, Espagne). Sud-ouest européen, 23: 127141. And / R
10. Araque, E. y Moya, E. 2008. La política de conservación de la
naturaleza y desarrollo socioeconómico en las sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas (Jaén). Ería, 75: 129-142. And / R
11. Araque, E. y Crespo, J. M. 2012. Chasse, conservation de la nature et
développement économique dans un espace andalou protégé.. Histoire
& Sociétés Rurales, Vol 36 (2): 137-161. And / R
12. Balsera, J. y López Ontiveros, A. 1986. El Papel de las actividades
cinegéticas: los cotos de caza. In: Varios Autores: Supervivencia de la
Sierra Norte de Sevilla. Evolución de los Paisajes y Ordenación del
Territorio en Andalucía Occidental. Junta de Andalucía, Ministerio de
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Agricultura, Pesca y Alimentación, Casa Velásquez, Madrid. 299-335.
And / Oc
13. Cecilia, J. A. y Martínez Garrido, E. 1983. Las cercas y su incidencia en
la caza mayor. Trofeo, 162: 29-32. Esp / Rt
14. Cecilia, J. A. y Martínez, E. 1991. Los cercados eléctricos. Trofeo, 254:
12-17. Esp / Rt
15. Doctor, A .M. 1991. Incendios forestales y caza. Agricultura y Sociedad,
58: 313-325. Esp / R
16. García Corbí, E.L. 2006. Actividad cinegética en el campo de Montiel y
nuevas dinámicas agrarias provocadas por la PAC. In: Varios Autores:
Actas del XIII Coloquio de Geografía Rural. Asociación de Geógrafos
Españoles (Grupo de Trabajo de Geografía Rural), Baeza. 807-816.
CLM / Oc
17. García López, A. 1996. La caza en la Sierra Norte : Agroindustrias
derivadas. In: Varios Autores: Actas del VIII Coloquio de Geografía
Rural. Asociación de Geógrafos Españoles (Grupo de Trabajo de
Geografía Rural), Zaragoza. 639-646. And / Oc
18. García Rodríguez, B. 1991. Gestión y conflictos generados por la caza
en el monte de El Pardo (1800 - 1931). In: Varios Autores: Actas del VI
Coloquio de Geografía Rural. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
197-204. Ma / Oc
19. López Ontiveros, A. 1981. El desarrollo reciente de la caza en España”,
Supervivencia de la Montaña. In: Varios Autores. Actas del coloquio
Hispano – Francés sobre las Áreas de Montaña. Ministerio de
Agricultura y Ministère de l‘Environnement et du Cadre de Vie, Madrid.
271-297. Esp / Oc
20. López Ontiveros, A. 1985. Chasse et activité agricole en Espagne et en
Andalousie : évolution récente. Revue Géographique des Pyrénées et du
Sud-Ouest, T 56: 203-223. And / R
21. López Ontiveros, A. 1989. Evolución de los paisajes cinegéticos
andaluces. In: Varios Autores: Seminario sobre el Paisaje. Debate
conceptual y alternativas sobre su ordenación y gestión. Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Sevilla. 79-86. And / Oc
22. López Ontiveros, A. 1992 b. Recursos cinegéticos y desarrollo. En:
Varios Autores: Desarrollo local y medio ambiente en zonas
desfavorecidas. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Cuenca.
105-122. Esp / Oc
23. López Ontiveros, A. 1993 a. Importancia de la geografía cinegética en el
contexto de la geografía agraria española”. En: Gil, A. y Morales, A.
(ed.): Medio siglo de cambios agrarios en España. Instituto de Cultura
Juan Gil Albert, Diputación Provincial de Alicante, Alicante. 191-216.
Esp / OC
24. López Ontiveros, A. 1994 a. Caza, actividad agraria y geografía en
España. Documents d‟Anàlisi Geogràfica, 24: 111-130. Esp / R
25. López Ontiveros, A. 1994 b. Vocabulario geográfico y caza. In: Cabero,
V.: El medio rural español: cultura, paisaje y naturaleza: homenaje a Don
Àngel Cabo Alonso, vol. 1. Universidad de Salamanca. 73 - 78. Esp / Oc
26. López Ontiveros, A., Valle Buenestado, B. y García Verdugo, F. R.
1988. Caza y paisaje geográfico en las tierras béticas según el Libro de
la Montería. In: Varios Autores. Actas del V Coloquio Internacional de
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Historia Medieval de Andalucía. Andalucía entre Oriente y Occidente
(1236 – 1492).Excma. Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba. 281307. And / Oc
27. López Ontiveros, A. y Valle Buenestado, Bartolomé (dir.). 1989. Caza y
explotación cinegética en las provincias de Córdoba y Jaén. Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, Córdoba. 157 p. And / L
28. López Ontiveros, A. y Valle Buenestado, B. 1989 Estudio sobre las
características de la explotación cinegética en las provincias de Córdoba
y Jaén. Instituto Andaluz de Reforma Agraria, Córdoba. 157 p. And / L
29. Martínez Garrido, E. 1984. La caza como actividad agraria. Caza y
Pesca, 494: 86-88. ESP / Rt
30. Martínez Garrido, E. 1984. La caza como aprovechamiento agrario. Un
ejemplo de explotación silvo-agro-pecuario-cinegética: La Almoraima.
Caza y Pesca, 499: 442-444. And / Rt
31. Martínez Garrido, E. 1987 a. Los cotos privados de caza de Ciudad Real
(I). Trofeo, 205: 27-30. CLM / Rt
32. Martínez Garrido, E. 1987 b. Los cotos privados de caza de Ciudad Real
(y II). Trofeo, 206: 19-23. CLM / Rt
33. Martínez Garrido, E. 1988 a. Propiedad y regímenes de tenencia en los
cotos privados de Ciudad Real. In: Varios Autores. ii Reunión de
estudios regionales de Castilla – La Mancha. Diputación de Ciudad Real,
Ciudad Real. 257-273. CLM / OC
34. Martínez Garrido, E. 1988 b. La caza. Un aprovechamiento fuente de
riqueza. Caza y Pesca, 549: 587-589. ESP / Rt
35. Martínez Garrido, E. 1991. La geografía de la caza en Castilla-La
Mancha. Agricultura y Sociedad, 58: 263-293. CLM / R
36. Martínez Garrido , E. 1991. Los cotos sociales de Castilla – La Mancha:
evolución, gestión y explotación. In: Varios Autores: Actas del vi coloquio
de geografía rural. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 205-220.
CLM / Oc
37. Martínez Garrido, E. 2010. Memoria colectiva y lenguaje popular en el
control de predadores por la caza. In: Ortega, N., García, J. y Mollá, M.
(Coord.): Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio. Universidad
Carlos III, Asociación de Geógrafos Españoles. 349-358. ESP / Oc
38. Martínez Garrido, E. 2010. Caza y custodia del territorio en los paisajes
agrarios españoles. In: Leco, F. (Coord.): Actas del XV Coloquio de
Geografía Rural. Territorio, paisaje y patrimonio rural. Coloquio de
Geografía Rural. Cáceres. ESP / Oc
39. Martínez Garrido, E. y Torija, R. 2009. Los paisajes de la caza de Ciudad
Real: Un ensayo de clasificación. In: Pillet, F.; Cañizares, M. C. y Ruíz,
A. R. (Coord.). Geografía, territorio y paisaje: el estado de la cuestión.
Actas del XXI congreso de geógrafos españoles, Ciudad Real. 11611175. CLM / Oc
40. Martínez Garrido, E. y Sánchez, J. 2009. Caracterización actual de los
paisajes cinegéticos de la provincia de Albacete. En: Pillet, F.,
Cañizares, M.C. y Ruíz, A. R. (Coord.). Geografía, territorio y paisaje: el
estado de la cuestión. Actas del XXI congreso de geógrafos españoles.
Ciudad Real. 1347-1357. CLM / Oc
41. Ortigosa, M. 1991. La caza en tierras de titularidad pública de la
provincia de Córdoba. Agricultura y Sociedad: 58, 295 - 309. And / R
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42. Mulero Mendigorri, A. 1991. Ordenación cinegética y conservación de la
naturaleza en la provincia de Córdoba. In: Varios Autores. Actas del VI
Coloquio de Geografía Rural. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
221-228. And / Oc
43. Mulero Mendigorri, A. 2003. Protección y gran propiedad en Sierra
Morena: El Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba)
como emblemático. Papeles de Geografía: 38, 115-136. And / R
44. Mulero Mendigorri, A. 2013. El paisaje forestal-cinegético en Sierra
Morena: una lectura geográfica. Cuadernos Geográficos: 52, 108 - 128.
And / R
45. Mulero Mendigorri, A. y Naranjo, J. 1996. Caza y desarrollo rural en la
montaña andaluza: fuentes actuales para su estudio. In: Varios Autores.
Actas del VIII Coloquio de Geografía Rural. Asociación de Geógrafos
Españoles (Grupo de Trabajo de Geografía Rural). Zaragoza. 277-289.
And / Oc
46. Mulero Mendigorri, A. y Silva , R. 2013. Paisajes de Sierra Morena: una
cuestión de miradas y escalas. Revista de estudios regionales: 96, 3664. And / R
47. Ocaña, J. y Garzón, R. 2002. Medio ambiente y ordenación de la caza
en Andalucía: cambios e interrogantes. In: Varios Autores. Los espacios
rurales entre el hoy y el mañana: Actas del XI Coloquio de Geografía
Rural. Universidad de Cantabria - Asociación de Geógrafos Españoles,
Santander. 747-757. And / Oc
48. Rivera, M. 1991. Caza y agricultura en zonas de montaña. Agricultura y
Sociedad, 58: 113-145. Ext / R
49. Serrano, J. M. 1991. Aprovechamiento de la caza en la región de Murcia.
Áreas acotadas, titularidad y distribución espacial. In: Varios Autores.
Actas del vi coloquio de geografía rural. Universidad Autónoma de
Madrid. Madrid. 229-238. Mu / Oc
50. Urzainki, A. 1991. La gestión de la caza y el desarrollo rural integrado (el
coto social de los montes de la Parzonería General de Guipuzkoa y
Álava. In: Varios Autores. Actas del vi coloquio de geografía rural.
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 239 - 246. PV / Oc
51. Valle Buenestado, B. 1978. Los cotos de caza mayor en la Provincia de
Córdoba. Notas para el estudio geográfico. In: Varios Autores: Actas del
V Coloquio de Geografía. Servicio de publicaciones de la Universidad.
Granada. 589-595. And / Oc
52. Valle Buenestado, B. 1991. Aprovechamiento y gestión de la caza en
España. Una reflexión a propósito de los cercados cinegéticos. In: Varios
Autores. Actas del V Coloquio de Geografía. Servicio de publicaciones
de la Universidad. Granada. 257-270. ESP / Oc

Geografia dels espais cinegètics (36 títols)
1. Alvarado Corrales, E. 1990. La caza en Extremadura. Un recurso poco
conocido. Agroexpo, 3: 37-49. Ext / R
2. Alvarado Corrales, E. 1991. La actividad cinegética en Extremadura .
Agricultura y Sociedad: 58, 215-240. Ext / R
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3. Alvarado Corrales, E. y Sánchez, M. A. 1987. Sierra de San Pedro entre
la naturaleza y el hombre. In: La caza en Extremadura. I Congreso
Internacional de la Caza en Extremadura. Excma. Diputación Provincial
de Cáceres. Cáceres. 253-265. Ext / Oc
4. Araque, E. 2005. Las nuevas funciones recreativas de los montes.
Reflexiones desde un escenario privilegiado: las Sierras de Segura y
Cazorla (Jaén). Cuadernos de turismo: 15, 7-25. And / R
5. Araque, Eduardo 2007. Usos y aprovechamientos de los montes de
Sierra Morena (Jaén). Pasado y presente. In: Araque, E. y Sánchez, J.
D. Los montes andaluces y sus aprovechamientos: experiencias
históricas y propuestas de futuro. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Jaén. Jaén. 13 - 58. And / Oc
6. Sánchez, J. D. y Araque, E. 2005. El parque natural de Despeñaperros:
caracterización territorial y perspectivas inmediatas. Cuadernos
geográficos, 37: 7-39. And / R
7. Bajo Cuadrado, F. 2006. La Caza en Asturias. Análisis del
aprovechamiento geográfico de un recurso natural. Tesis doctoral.
Universidad de Oviedo. Inédita. Ast / T
8. Barceló, A. 2009. La Caça a Mallorca. Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears. Mallorca. 175 p. IB / L
9. Barceló, A. 2014. La Caça a Menorca. Mallorca. Edición en CD. 274 p.
IB / L
10. Brunet, P. J. 1985. La caza en las Baleares. In: Varios Autores. El
Campo: Servicio de Estudios BBV. Banco Bilbao Vizcaya. Bilbao. 32-34.
IB / R
11. Brunet, P. J. 1988. Aspectes geogràfics i socials de la caça i dels vedats
a Mallorca. Treballs de geografia: 35 Miscelanea 1978 – 1979, 25-34. IB
/R
12. Campos, M. L. y Moraleda, C. 1988. La actividad cinegética como
aprovechamiento recreativo del espacio rural de Castilla-La Mancha. La
caza Menor en la provincia de Toledo . In: El espacio rural de Castilla-La
Mancha, T.I, II Reunión de Estudios Regionales de Castilla-La Mancha,
2a, 1987. Diputación de Ciudad Real. Ciudad Real. 239-250. CLM / Oc
13. Cecilia, J. A y Martínez Garrido, E. 1986. Manchas de caza mayor: los
puestos de montería. Trofeo, 197: 12-16. Esp / RT
14. Cecilia, J. A y Martínez Garrido, E. 1986. Manchas de caza mayor. El
Viso. Madrid. 430 p. Esp / L
15. Fernández García, F. 1985. Las sociedades de cazadores en Asturias.
Los cotos de caza privados. Consejería de Agricultura del Principado de
Asturias. Ast / L
16. Fernández García, F. 1986. Las sociedades de cazadores en Asturias.
Un ejemplo de las estrategias para la defensa del espacio rural de la
invasión urbana. Ería, 10: 143-145. Ast / R
17. Fernández García, F. 1991. La caza en Asturias. Agricultura y Sociedad
58: 241-261. Ast / R
18. Fernández García, F. 1992. La caza. In: Geografía de Asturias, vol. 1.
Oviedo. Edit. Prensa Asturiana. Ast / Oc
19. Fernández García, F. y Bajo Cuadrado, F. 2004. La caza. In: Los
asturianos. Raíces culturales y sociales de una identidad. Edit. Prensa
Asturiana, S.A. Oviedo. 233 - 248. Ast / Oc
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20. López Ontiveros, A. 1991 b. Reflexiones y notas sobre la caza en
Galicia. Agricultura y Sociedad, 58: 327-338. Gal / R
21. López Ontiveros, A. 1993 b. Caza, ecología y ética. Revista de
Occidente, 149: 90-108. Esp / R
22. López Ontiveros, A. 2003. La caza en Andalucía. In: López Ontiveros,
Antonio (coord.). Geografía de Andalucía. Ariel Geografía. Barcelona.
644-654. And / Oc
23. López Ontiveros, A. 2006. El Coto de Doñana, espacio geográfico
inexplorado y agreste según Chapman y W. J. Buck. In: Ortega, N.,
López Ontiveros, A. y Nogué, J. (Coord.). Representaciones culturales
del paisaje; y una excursión por Doñana. Universidad Autónoma de
Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 261-316. And
/ Oc
24. López Ontiveros, A., Valle Buenestado, B. y García Verdugo, F. R.
1990. Los ecologistas españoles se definen ante la caza. Trofeo, 246:
30-31. ESP / Rt
25. Martínez Garrido, E. 1982. Estudio geográfico de la caza en el sector de
los Yébenes (Toledo). Caja de Ahorros Provincial de Toledo. Toledo.
174 p. CLM / L
26. Martínez Garrido, E. 1999. La evolución reciente de la caza. In:
Tamames, R. y Heras, R. (coord). Enciclopedia de Castilla - La Mancha,
Vol.1, 154-160. CLM / Oc
27. Martínez Garrido , E. 1999. El incremento de las licencias de caza. In:
Tamames, R. y Heras, R. (coord). Enciclopedia de Castilla - La Mancha,
Vol.1, 162. CLM / Oc
28. Osuna, R. 1991. La caracterización de los principales protagonistas de la
actividad cinegética en las provincias de Córdoba y Jaén. Agricultura y
Sociedad, 58: 339 - 355. And / R
29. Melchor Terrón, A. 2003. Los recursos cinegéticos de Extremadura.
Universidad de Extremadura. Cáceres. 204 p. Ext / L
30. Mulero Mendigorri, A. (1987). Notas sobre la actividad cinegética en las
Marismas de Doñana. Ifigea, 3 - 4: 215-226. Ext / R
31. Mulero Mendigorri, A. 1991. La organización local de la caza en España.
Una aproximación geográfica. Agricultura y Sociedad, 58: 187-213. ESP
/R
32. Mulero Mendigorri, A. 1995. Espacios rurales de ocio. Significado
general y análisis en la Sierra Morena cordobesa. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 584 p. And / L
33. Obiol, E. M. 1997. Geografía de la caza en el País Valenciano.
Agricultura y Sociedad, 84: 253-278. PVL / R
34. Sánchez, M. J. 1991. La obra cinegética de A.Chapman y W.J. Buck.
Agricultura y Sociedad, 58: 357-372. Esp / R
35. Rengifo Gallego, J. I. 2012. Evaluación de la actividad cinegética en
Extremadura en los albores del siglo XXI: Retos a corto y medio plazo.
Estudios geográficos, Vol. 73 (272): 189-214. Ext / R
36. Utanda, L. 1991. La Caza en el Real Sitio de Aranjuez hasta 1939. In:
Varios Autores. Actas del vi coloquio de geografía rural. Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid. 247-256. Ma / Oc
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Turisme cinegètic (12 títols)
1. Cecilia, J. A. y Martínez Garrido, E. 1989. La caza, un negocio muy
mayor. Expansión, 1013: 40-41. Esp / Rt
2. Leco, F. 1997. Potencialidades turísticas de las dehesas extremeñas: la
actividad cinegética. En: Varios Autores: Los turismos de interior: el
retorno a la tradición viajera. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
161-168. Ext / OC
3. López Ontiveros, A. y García Verdugo, F. 1987. Actividad cinegética y
turismo en España. In: Varios Autores: Actas del IV Coloquio Nacional
de Geografía Agraria. Universidad de la Laguna, A.G.E. Esp / Oc
4. López Ontiveros, A. y Valle Buenestado, B. 1987. Implicaciones agrarias
del turismo cinegético español. In: Varios Autores: Actas del IV Coloquio
Nacional de Geografía Agraria. Universidad de la Laguna, A.G.E. 95106. Esp / Oc
5. Mulero Mendigorri, A. 1991. Turismo y caza en España. Estado de la
cuestión. Agricultura y Sociedad, 58: 147-171. ESP / R
6. Rengifo Gallego, J. I. 1993. El turismo en Extremadura. Mérida, Junta de
Extremadura. Consejería de Industria y turismo, Depto de Geografía y
Ordenación del Territorio, Fundicot y Urvicasa. Cáceres. 397 p. Ext / L
7. Rengifo Gallego, J. I. 1994. Aprovechamiento turístico de los recursos
naturales de Extremadura. Revista de Extremadura, 14: 63-76. Ext / R
8. Rengifo Gallego, J. I. 2008. Un segmento del turismo internacional en
auge: el turismo de caza. Cuadernos de Turismo, 22: 187-210.
ESP /
R
9. Rengifo Gallego, J. I. 2009. La oferta de caza en España en el contexto
del turismo cinegético internacional: las especies de caza mayor. Ería
(78-79): 53-68. Esp / R
10. Rengifo Gallego, J. I. 2010 a. Turismo cinegético. In: Varios Autores: La
Actividad Turística Española en 2009. Asociación Española de Expertos
Científicos en Turismo, Madrid. 437-449. ESP / Oc
11. Rengifo Gallego, J. I. 2010 b. Usos turísticos de los recursos cinegéticos
en la Extremadura del siglo XXI. In: Leco, Felipe (coord.): Actas del XV
Coloquio de Geografía Rural. Territorio, paisaje y patrimonio rural.
Universidad de Extremadura, Cáceres. 31. Ext / Oc
12. Rengifo Gallego, J. I. 2011. Una visión general del turismo cinegético.
Papeles de Economía Española, 128: 228-236. ESP / R
13. Rengifo Gallego, J.I., Pérez Díaz, A. y Leco Berrocal, F. 2013. La calidad
como mecanismo de diferenciación en el turismo cinegético. In: Varios
Autores: VI Jornadas de Investigación en Turismo. Universidad de
Sevilla. Sevilla. 451-467. ESP/Oc
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17.2. Annex 2. Bibliografia cinegètica Mallorquina
Índex d'abreviatures
Autor
Sigla
G
AD
M

autoria
l‘autor/a és geògraf/a
Altres disciplines
Multidisciplinari

Tipologia
Sigla
Tipus d'obra
LL
Llibre o treball complet
R
Capítol o referència dins un treball major
Àmbit geogràfic
Sigla Àmbit territorial de referència
ST
Serra de Tramuntana
R
Raiguer
Pla
Pla
Palma
Palma
Ll
Llevant
Mig
Migjorn
Ma
Mallorca
IB
Illes Balears
A
Altres
Aspectes històrics de la caça (36 títols)
1. Albertí, J. i Rosselló, R. Història de Valldemossa (1230 – 1516). 1999.
Documenta Balear: Obra Cultural Balear a Valldemossa, Palma. 286 pp
AD/R/ST
2. Antich, F i Salom, J. M. 2003. De terres de marina a la parròquia de
s‟Horta. El Gall Editor, Pollença. 398 pp M/R/Mig
3. Bover, J. i Rosselló, R. 2003. La falconeria a les Balears, s. XIII - XV.
Edita: Jaume Bover, Ramon rosselló i Sebastià Roig. Mallorca. 282 pp.
AD/LL/IB
4. Cateura, P. 1981. La caza en la Mallorca medieval. Bolletí de la Societat
Arqueològica Lul·liana, 38: 251 - 259. AD/R/Ma
5. Capó, J. 1980. La vila de Santa Maria del Camí (V. I). De la prehistòria al
segle XVI. Josep Capó Juan, Palma .AD/R/R
6. Danús, M. 1990. La Vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric
(1391-1479). Ajuntament de Santanyí, Santanyí. 255 pp AD/R/Mig
7. Deyà, M. J.; Mas, A.; Rosselló, R. 1999. Història d‟Alcúdia. El segle XVI.
Ajuntament d‘Alcúdia, Alcúdia. 359 pp AD/R/R
8. Estrabón. 1991 Geografía. Vol. 1, libros I-II. Introducción general de J.
García Blanco; traducción y notas de J.L. García Ramón y J. García
Blanco. Editorial Gredos, Madrid. 559 pp G/R/IB
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9. Estrabón. 1992. Geografia. Vol. 2, Libros III -IV. Traducción, introducción
y notas de Mª. José Meana i Fèlix Piñero. Editorial Gredos, Madrid. 218
pp G/R/IB
10. Font, B. 1973. Historia de Llucmajor (V. I), de la prehistoria al s.XIV.
Mallorca. 407 pp AD/R/Mig
11. Font, B. 1986. Historia de Llucmajor (V. V), el siglo XVIII. Gràficas
Miramar, Mallorca. 615 pp AD/R/Mig
12. Grimalt, F. 2003. L‟eix de Sineu. Consell de Mallorca, Palma. 185 pp
G/R/Pla
13. Guerrero, V.M. 1997. Cazadores y pastores en la Mallorca prehistórica:
desde los inicios al bronce final. El Tall (El Tall del Temps; 29), Palma.
179 pp AD/R/Ma
14. Mas, A., Rosselló, G. i Rosselló, R. 1999. Història d‟Alcúdia. De l‟època
islàmica a la germania. Ajuntament d‘Alcúdia, Alcúdia. 544 pp AD/R/R
15. Miralles, J. 1977-1978. Una menció de la caça de la cega a Mallorca al
1420. Mayurca, 17: 211 - 213. AD/R/Pla
16. Moure Casas, A.Mª. (coord.). 2003. Plinio El Viejo. Historia Natural.
Libros VII – XI.. Editorial Gredos, Madrid. 308 pp G/R/IB
17. Mulet, B., Rosselló, R. i Salom, J.M. 1995. La crisi de la vila de Sineu.
XV. Ajuntament de Sineu, Sineu. 424 pp AD/R/Pla
18. Mulet, B., Rosselló, R. i Salom, J.M. 2001. Ja està fet a Sineu. Segle
XVII. Ajuntament de Sineu, Sineu. 704 pp AD/R/Pla
19. Nadal, J. 2000. Els foners Balears. Diari de Balears. Grup Serra, Palma.
81 pp AD/R/IB
20. Nicolau, J. 1989. La caza en Mallorca tuvo un gran apogeo en la Edad
Media. Brisas, 116 Bis: 15-16. AD/R/Ma.
21. Pascual, E. 1893-1894. Más, sobre halcones de Mallorca. Bolletí de la
Societat Arqueològica Lul·liana, 5: 215-217. AD/R/Ma
22. Pascual, E..1895-1896. Nuevas noticias sobre caza en Mallorca. Bolletí
de la Societat Arqueològica Lul·liana, 6:184-186. AD/R/Ma
23. Pons, A. 1956. Los halcones de Mallorca en el siglo XIV. Panorama
Balear, 67, Palma. 16 pp AD/Ll/Ma
24. Rosselló, R. 1977. Historia de Campos : Vol. 1, De la prehistòria al segle
XVI. Impremta Roig, Campos. 282 pp AD/R/Mig
25. Rosselló, R. 1978. Història de Manacor: segle XIV. Graf. Miramar,
Palma. 170 pp AD/R/Lle
26. Rosselló, R. 1979. Història de Manacor: segle XV. Graf. Miramar, Palma.
209 pp AD/R/Lle
27. Rosselló, R. i Albertí, J. 2003. Història de Selva (1229-1600). Ajuntament
de Selva, Selva. 214 pp AD/R/ST
28. Rosselló, R. i Albertí, J. 1995. Història de Banyalbufar. Segles XIII-XVI.
Lleonard Muntaner, Palma. 271 pp AD/R/ST
29. Rosselló, R. i Vaquer, O. 1991. Història de Manacor: segle XVI. Prensa
Universitaria, Palma. 194 pp AD/R/Lle
30. Rosselló, R. i Vaquer, O. 1993. Historia de Sencelles i Costitx. 12291600. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, Palma.
205 pp AD/R/Pla
31. Rubí, A. 2001. En aquell temps.... La Vila abans de 1925 (II). Ajuntament
de Santa Margalida. 431 pp AD/R/Pla
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32. Sagrera, J. 2001. Apuntes de la Armería Española. Siglos XVI a XIX.
Javier Sagrera Azpillaga, Madrid. 502 pp. AD/R/Ma
33. Sastre, J. 1998. La caza en el reino de Mallorca en la primera mitad del
siglo XIV (1300-1343). Estudis Baleàrics, 28: 49-58. AD/R/Ma
34. Xamena, P. 1975. Historia de Felanitx (Vol. II). 294 pp Graf. Miramar,
Mallorca. AD/R/Mig
35. Xamena, P. i Rosselló, R. 1976. Historia de Felanitx (Vol. I). Graf.
Miramar, Mallorca. 284 pp AD/R/Mig
36. Xamena, P. i Rosselló, R. 2000. Anys enrera: Felanitx 1560-1930.
Fundació Barceló, Felanitx. 535 pp AD/R/Mig
Associacionisme (8 títols)
1. Barceló, Antoni. 2002 Aspectes socioeconòmics i territorials de la
Societat de Caçadors de s‟Horta. II Jornades d‘Estudis Locals de
Felanitx. Felanitx. 2002. Inèdit. G/R/Mig
2. Barceló, A. i Seguí, B. (ed.). 2006. Societat de Caçadors de s‟Horta. 25
anys. Caça i medi natural. 230 pp M/Ll/Mig
3. Barceló, A. i Seguí, B. 2003. Aspectes socioeconòmics i territorials en
les associacions d‟àmbit cinegètic: El cas de la Societat de Caçadors de
s‟Horta (I). Revista Dies i Coses, 95: 44-45. M/R/Mig
4. Barceló, A. i Seguí, B. 2003. Aspectes socioeconòmics i territorials en
les associacions d‟àmbit cinegètic: El cas de la Societat de Caçadors de
s‟Horta (II). Revista Dies i Coses, 96: 44-45. M/R/Mig
5. Barceló, A. i Seguí, B. 2003. Aspectes socioeconòmics i territorials en
les associacions d‟àmbit cinegètic: El cas de la Societat de Caçadors de
s‟Horta (III). Revista Dies i Coses, 97: 50-52. M/R/Mig
6. Barceló, A. i Seguí, B. 2004. Aspectes socioeconòmics i territorials en
les associacions d‟àmbit cinegètic: El cas de la Societat de Caçadors de
s‟Horta (IV). Revista Dies i Coses, 98:44-46 M/R/Mig
7. Mateu, A. 2009. Associacionisme i medi ambient. 28 anys de la Societat
de Caçadors sa Conillera. In: Ginard, A., Niell, F. i Ramis, A. (ed.)
Jornades d‟Estudis Locals de Lloret de Vistalegre. Ajuntament de Lloret
de Vistalegre, Lloret de Vistalegre. 301-316. AD/R/Pla
8. Socies, J. i Societat de Caçadors de Montuïri. 2004. Sa Societat. Història
de la Societat de Caçadors i de la Fira i mostra de sa Perdiu. Mallorca.
69 pp AD/Ll/Pla
Espècies cinegètiques i protegides (98 títols)
1. 1928. El cuni de camp. Revista Lluch, 88: 80-82. AD/R/Ma
2. Avellà, F.J. i Muñoz, A. (edit.). 1997. Atles dels aucells nidificants de
Mallorca i Cabrera (1983-1994). Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa. 314 pp AD/R/Ma
3. Alcover, J. et al. (Comissió Editora). 2010. Atles dels aucells nidificants
de Mallorca i Cabrera 2003 – 2007. Grup Balear d'Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa, Palma.305 pp M/R/Ma
4. Anguera, B. 2003. Races autòctones de les Illes Balears. Conselleria
d‘Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears, Palma. 75 pp AD/R/Ma
5. Bauzà, B. 1955. El tordo. Revista Lluch, 375: 251. AD/R/Ma
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6. Bauzà, B.1955. El tordo (continuación). Revista Lluch, 376: 273.
AD/R/Ma
7. Burke, T. 2013a. Mallorca calling. An Ibizan Hound returns to her
homeland. Sighthound review, vol.4 issue 1 Spring / Summer issue 1:
61-65. AD/R/Mig
8. Burke, T. 2013b. Leaps of knowledge. Sighthound review, vol.4 issue 2
Summer / Fall: 105-108. AD/R/Mig
9. Cabarrus, J.T. 1882. El mejor perro de muestra. Manuel Sauri Ed,
Barcelona. AD/R/Ma
10. Caubet, D. 1990. La cabra cimarrona. Trofeo. AD/R/ST
11. Calviño, C. 2010. La fauna terrestre de la possessió de Sa Torre. In:
Calviño, C. (dir. i coord). Sa Torre, possessió de sa Marina de
Llucmajor. Fundació Miquel Llabrés Feliu, Llucmajor. 392 - 409. G/R/Mig
12. Centenera, R. 2008. La cabra salvaje mallorquina. Una realidad con
futuro. Caza y Safaris, 288: 54-59. AD/R/ST
13. Colom, H. 1991. Buen año para la perdiz. Brisas, 168: 38-39. AD/R/IB.
14. CCBP org, Seguí, B. i Canyelles, X. 2008. La Cega, Scolopax rusticola.
Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. Desplegable.
AD/Ll/IB
15. D‘Este, M. 1907. With a camera in Majorca. Putnam, London. 167 pp
AD/R/Ma
16. Damià, J. 2007. Concepte manacorí dels corbs i genetes. In: Ferrer, A. i
Salas, M. (coord.). Manacor: tradició i modernitat. IV Jornades d‟estudis
Locals de Manacor. Ajuntament de Manacor, Manacor. 106 - 115.
G/R/Lle
17. De Andrés, L. 2000. Cabra salvaje balear, Misterio resuelto. Hunters,
Cazadores sin Fronteras, 38: 28-35 AD/R/ST
18. Delalix, A.M. 1987. El podenco ibicenco. Editorial De Vecchi, SA,
Barcelona. 95 pp. AD/R/IB
19. Delibes, Juan. 1989. Podencos ibicencos. Una hermosa tradición de
caza. Trofeo, 228: 34-37. AD/R/Mig
20. Elena, M. i Camberoque, C. 1987. Ca eivissenc: l‟alternativa. Sa Nostra,
Caixa de Balears, Palma. 171 pp AD/Ll/Ma
21. Estalella, R. 2008. El Boc balear. Pureza mediterránea. Hunters,
cazadores sin Fronteras, 132. AD/R/ST
22. Falconer, J., Payeras, Ll., i Seguí, B. 2002. Definición del patrón
morfológico de la cabra de raza mallorquina. In: SERGA I SPREGA. V
Congreso de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos
animales. III Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animales.
Madrid. AD/R/Ma
23. Falconer, J., Payeras, Ll., Ramis, D. i Seguí, B. 2002. Aspectos
arqueológicos de la cabra mallorquina. Origen, estado poblacional y
estrategia de futuro. In: SERGA I SPREGA. V Congreso de la Sociedad
Española para los Recursos Genéticos animales. III Congreso Ibérico
sobre Recursos Genéticos Animales. Madrid. AD/R/Ma
24. Federació Balear de Caça. 2006. La Perdiu. Biologia i situació a les Illes
Balears. Estudis tècnics d‘espècies cinegètiques. Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, Federació Balear de Caça.
AD/Ll/Ma
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25. Fons, J. (autor) i Barceló, A. (editor). 2007. Cuina de caça. Receptes
d‟avui. Caça i Medi Natural. 102 pp M/R/Ma
26. G. M. 1928. El rupit i l‘ullet de Bou. Revista Lluch, 95: 191-193. AD/R/Ma
27. Gómez Sequeira, M. 2010. Boc en Alcudia. Rececho de una especie
única. Caza y Safaris, 302: 16-21. AD/R/ST
28. Gómez-Toldra, Salvador. 197?. El nuevo libro del podenco ibicenco.
Tikal, Barcelona. 189 pp AD/R/IB
29. Gómez-Toldra, S. 1976. El podenco ibicenco. Editorial De Vecchi, SA,
Barcelona. 112 pp AD/R/IB
30. Jordans, A. V. 1914. Die Vogelfauna Mallorcas mit Berücksichtigung
Menorcas und der Pityusen: ein Beitrag zur Zoogeographie des
Mediterrangebietes. Paul Rost. AD/R/IB
31. Jordans, A. 1924a. Die Ergebnisse meiner zweiten Reise nach den
Mallorca . Ergänzungen zu meiner Vogelfauna Mallorca I Teil. Journal für
Ornithologie, 72: 145-170. AD/R/Ma
32. Jordans, A. 1924b. Die Ergebnisse meiner zweiten Reise nach den
Mallorca. Ergänzungen zu meiner Vogelfauna Mallorca II Teil. Journal für
Ornithologie, 72: 381-410. AD/R/Ma
33. Jordans, A. 1928. Die Ergebnisse Meiner dritten Reise nach den
Balearen. Novitates Zoologicae, 34: 262-336. AD/R/IB
34. M. 1928. El porc singlar. Revista Lluch, 84: 15-17. AD/R/Ma
35. M. 1928 El cero y los ceraters. Revista Lluch, 85: 32-33. AD/R/Ma
36. M. 1928. Altres animals selvatjes (gatzells, cabirols y cabres). Revista
Lluch, 86: 48-50. AD/R/Ma
37. M. 1928. El cuni de casa. Lluch, 89: 97-98. AD/R/Ma
38. M. 1928. Marts i genetes. Lluch, 90: 113-114. AD/R/Ma
39. M. 1928. Rates i ratolins. Lluch, 91: 129-130. AD/R/Ma
40. M. 1928. El falcó. Lluch, 92: 144-146. AD/R/Ma
41. M. 1928. Perdius i cegues. Lluch, 93: 161-162. AD/R/Ma
42. M. 1928. El tort. Lluch, 94: 177-178. AD/R/Ma
43. Martínez, A., Seguí, B., Quiroz, J., i Payeras, L. 2005. Caracterización
genética de la cabra mallorquina con microsatélites. In: VI Congreso
Iberoamericano sobre la Conservación y Utilización de Recursos
Zoogenéticos. Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, Mexico. AD/R/Ma
44. Mayol, J. 1978. Els aucells de les Balears. Moll, Palma.155 pp AD/R/Ma
45. Mayol, J. 1980. La caça dels tords (Gen. Turdus) a les Balears: anàlisi
de les captures d‘aus anellades fins a 1975. Treballs de geografia, 35:
113-123. AD/R/IB
46. Mayol, J. 1985. La vegetación y la fauna de las Baleares. El Campo,
boletín de información agraria, 100: 30-32. AD/R/IB
47. Mayol, J. 1990. Zorzales en las islas ¿redes o comercio? Caza y Pesca,
574: AD/R/ST
48. Mayol, J. 2003. Els aucells de les Balears. Moll, Palma. 196 pp AD/R/IB
49. Mayol, J. i Aguiló, C. 2002. Els tords, aucells d‟hivern. Quaderns de
natura, 12. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears,
Palma. 30 pp AD/Ll/IB
50. Mayol, J. Valls, F., Alorda, M. i Muntaner, J. 2004. La guàtlera, biologia i
situació a les Illes Balears. Estudis tècnics d‘espècies cinegètiques, 1.
Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears. 26 pp AD/Ll/IB
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51. Mayor, X. i García, À. 2012. La cega en les Illes. Scolopax rusticola.
Publicación oficial del Club de Cazadores de Becada (CCB). Gijón 2012.
AD/R/IB
52. Millán, J. 2012. La sarna azota al conejo. Trofeo, 510 . AD/R/Ma.
53. Núñez, A. 2011. Boc, el placer de recechar. Caza y Safaris, 313: 18-21.
AD/R/ST
54. Ortega, T., Seguí, B., Barceló, A., Pons, G. X., Bover, P.; Palmer, M. i
Manera, J. 2002. Estudi alimentari del mart (Martes martes L.) a Andratx
(Mallorca, Illes Balears. Bolletí Societat d‟Història Natural de les Balears,
15: 199-216. M/R/ST
55. Payeras, Ll. i Falconer, J. 1996. El ca mè. Govern Balear, Ajuntament
d‘Inca. AD/Ll/Ma
56. Payeras, Ll. i Falconer, J. 1998. El ca mè. Govern Balear. AD/Ll/Ma
57. Payeras, Ll. i Falconer, J. 1998. Races autòctones de les Illes Balears.
Conselleria d‘Agricultura, Comerç i Indústria: Conselleria d‘Educació,
Cultura i Esports, Palma de Mallorca.445 pp. AD/R/Ma
58. Payeras, Ll. i Falconer, J. 2001. Ca mè mallorquí. Consell de Mallorca,
Oficina de la Caça, Palma. AD/Ll/Ma
59. Payeras, Ll. i Falconer, J. 2002. El ca rater mallorquí. Consell de
Mallorca, Oficina de la Caça, Mallorca. AD/Ll/Ma
60. Payeras, Ll. i Falconer, J. 2004. Ca mè mallorquí (2a edició, amplidada i
revisada). Consell de Mallorca, Oficina de la Caça, Palma. 48 pp
AD/Ll/Ma
61. Payeras, Ll. i Falconer, J. 2004. El ca rater mallorquí (II edició ampliada i
revisada). Oficina de la Caça del Consell de Mallorca i Club del Ca Rater
Mallorquí, Mallorca. 48 pp AD/Ll/Ma
62. Payeras, Ll. i Pons, P. 1991. Ca rater. Races autòctones mallorquines.
AD/Ll/Ma
63. PRAM. 1988. Els animals domèstics de raça autòctona de Mallorca. Sa
Nostra, Caixa de Balears, Palma. 160 pp AD/R/Ma
64. Ramis, D. 1987. El mejor amigo del cazador. Brisas, 34: 42. AD/R/Ma
65. Ramis, D. 1988a. Cazando con perro. Brisas, 39: 29. AD/R/Ma
66. Ramis, D. 1988b. Con el otoño, llegaron los tordos. Brisas, 80: 25.
AD/R/Ma
67. Ramis, D. 1991. Una temporada excelente para la pluma. Brisas, 168:
44-46. AD/R/ST.
68. Rullan , J. 1894. Los pájaros y el agricultor. El Agricultor Balear, III. sis
articles amb el mateix títol pàg. 39, 77, 103, 135, 165 i 233). AD/R/IB
69. Rullan, J. 1900. Ensayos de agricultura y prehistoria. Imprenta de " La
Sinceridad ", Sóller (Mallorca), 1900. VIII-365 pp .AD/R/IB
70. Sanz, J.M. 1990. Velocidad. ¿Para qué?. Caza y Pesca, 572: 580-581.
AD/R/Ma
71. Sanz, A. 1995. El espíritu de Bernardí… de Bernardí de Muntanya.
Mundo Cinegético, 15: 28-34. AD/R/ST
72. Sanz, A. 1999 a. Boc. Trofeo, 522: 44. AD/R/ST
73. Sanz, A. 1999 b. La cabra balear, perla de la Tramuntana. Recechar al
borde del acantilado. Trofeo, 351: 82-89. AD/R/ST
74. Sanz, A. 2002 a. Cabra mallorquina. La isla del tesoro (I). Caza y Pesca,
674. AD/R/ST
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75. Sanz, A. 2002 b. Cabra mallorquina. La isla del tesoro (II). Caza y
Pesca, 675: 32-39. AD/R/ST
76. Sanz, A. 2008. Boc de récord. Jara y Sedal, 76: 34-43. AD/R/ST
77. Sanz, A. 2013 a. Boc balear, autóctono y endémico. Primeros viajes (I).
Captiva, 18: 40-53. AD/R/ST
78. Sanz, A. 2013 b. Boc balear, autóctono y endémico. El comienzo de la
época moderna (II). Captiva, 19: 60-71. AD/R/ST
79. Sanz, A. 2013 c. Boc balear, autóctono y endémico. Consideraciones
finales (y III). Captiva, 20. AD/R/ST
80. Sanz, A. y Martín, C. 2001. Rececho en Mallorca. Gris ausente. Caza y
Pesca, 671: 10-18. AD/R/ST
81. Santandreu, J.; Seguí, B.; Palmer, M. i Pons, G.X. 2002. Estudi dels
tords (Turdus philomelos L.) hivernants a les Balears a partir de taules
de caça. Descripció de la pressió de caça. Aspectes poblacionals.
Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. Inèdit.
AD/LL/IB
82. Seguí, B. 1999. A late Tertiary woodcock from Menorca, Balearic
Islands, Western Mediterranean. The Condor, 101: 909 - 915. AD/R/IB
83. Seguí, B. et Al. 2001. Jornades de Treball sobre aus migratòries i
directives europees en matèria de caça. AACT (Association des Amics
des Chasses Traditionells d‘Europe). Bergamo, Itàlia. Inèdit? AD/R/A
84. Seguí, B. et Al. 2003. Simposi Internacional sobre aus migratòries
caçables. Directiva Aus i Conservació d‟hàbitats. Palma, Departament de
Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca. Inèdit. AD/R/A
85. Seguí, B i Barceló, A. 2003. Zorzal, el atractivo de un ave olvidada. Jara
y Sedal, 14. M/R/Ma
86. Seguí, B., Payeras, Ll. 2008. Cabra Salvatge Mallorquina. Conselleria de
Medi Ambient, Govern de les Illes Balears, 2008. Desplegable. AD/Ll/Ma
87. Seguí, B., Payeras, Ll. 2010. The Mallorcan Wild Goat - Balearean Boc.
Consell de Mallorca. Desplegable. AD/Ll/Ma
88. Seguí, B. i Santandreu, J. 1998. Seguimiento poblacional de los zorzales
hivernantes en Baleares. Trofeo, 343. AD/R/IB
89. Seguí, B., Domènech, O. i Canyelles, X. Els tords. Conselleria de Medi
Ambient. Govern de les Illes Balears, 2007. Desplegable. AD/Ll/IB
90. Seguí, B., Oliver, M. i Barceló, A. 2003. Cabra Mallorquina. Su
conservación a través de la caza. Jara y Sedal, 18. M/R/Ma
91. Seguí, B., Mas, A, Barceló, A. i Castelló, M. 2001. Els depredadors de
Mallorca. Oficina de la Caça. Consell de Mallorca. 14 pp M/Ll/Ma
92. Seguí, B., Payeras, L. i Ramis, D. 2002. Aspectos arqueológicos,
morfológicos y genéticos de la cabra mallorquina. Caza y Pesca, 674:
42-52. AD/R/Ma
93. Seguí, B., Payeras, L., Martínez, A i Delgado, J.V. 2004. La cabra
mallorquina: origen morfologia, genètica i primeres notes ecològiques.
Implicacions per a la seva consideració normativa, gestió, conservació i
aprofitament. A: Pons, G.X. (ed.). IV Jornades de Medi Ambient de les
Illes Balears. Societat d‘Història Natural de les Balears, Palma de
Mallorca. 140-141. AD/R/Ma
94. Seguí, B., Payeras, L., Ramis, D, Martínez, A., Delgado, J.V. i Quiroz, J.
2005. La cabra salvaje mallorquina: origen, genética, morfología, notas
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ecológicas e implicaciones taxonómicas. Bolletí de la Societat d‘Història
Natural de Balears, 48: 121-151. AD/R/Ma
95. Servei de Caça. 2010. Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca. The Mallorcan Wild Goat - Balearean Boc. Consell de Mallorca.
AD/Ll/Ma
96. Vaquer, A.2002.Ca mè mallorquí, el perdiguero de Mallorca. Caza y
Pesca, 678: 54-56. AD/R/Ma
97. Vidal, J.M. i Pons, G.X. 2012. Zoologia. In: V volum d'Història de la
Ciència. Govern Balear. Inèdit. AD/R/IB
98. Vives, J. A. 2010. Introducción al estudio ecológico de la cabra
doméstica asilvestrada (Capra hircus) y la cabra salvaje mallorquina
(Capra aegagrus) en la Serra de Tramuntana (Mallorca). Trabajo Fin de
Máster. IREC, Ciudad Real. AD/R/ST
Geografia de la caça (22 títols)
1. Barceló, A. 2006. Medi físic i paisatge del vedat de la Societat de
Caçadors de s‘Horta. In: Barceló, A. i Seguí, B. (ed.). Societat de
Caçadors de s‟Horta, 25 anys. Caça i Medi Natural. 37- 49. G/R/Mig
2. Barceló, A. 2009. La caça a Mallorca. Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears. Mallorca. 175 pp. G/Ll/Ma
3. Barceló, A. 2011. La caça com a objecte d‟estudi de la geografia: estat
de la qüestió. Tesina doctoral. UIB. 137 pp. Inèdita G/Ll/Ma
4. Barceló, B. 1973. Aspectos geográficos de la Isla de Mallorca.
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de
Palma de Mallorca, Palma. 204 pp. G/R/Ma
5. Brunet, P.J. 1985. La caza en las Baleares. El Campo, boletín de
información agraria, 100: 32-34. G/R/IB
6. Brunet, P.J.. 1988. Aspectes geogràfics i socials de la caça i dels vedats
a Mallorca. Treballs de geografia, 35 Miscelanea 1978 – 1979: 25-34.
G/R/Ma
7. Calviño, C. 2004. S‘Estanyol i el seu entorn. In: AAVV. Pregons de les
festes socials del Club Nàutic de s‟Estanyol de Migjorn. Ajuntament de
Llucmajor, Llucmajor. 31- 48. G/R/Mig
8. Lucas, A. M. 2002. Les activitats agràries, pesqueres i forestals a les
Illes Balears. Conselleria d‘Agricultura i Pesca, Palma. 218 p. G/R/IB
9. Lluís Salvador, Arxiduc d'Aústria (1847-1915). 1989. Las Baleares por la
palabra y el grabado, 6. Mallorca: parte general. Caja de Baleares Sa
Nostra. Palma. 509 - 931 p. G/R/Ma
10. Mayol, J. 1988. Els valors ecològics de la Marina. In: Mayol, J., Pons, G.,
Salvà, P. A.; Rullan, O. i Sbert, M. Sa Marina, una realitat per conèixer.
Obra Cultural Balear de Llucmajor, Ciutat de Mallorca. 7 - 14. AD/R/Mig
11. Mayol, J. 2008. Què punyetes és la biodiversitat? Edicions Documenta
Balear, Palma.134 p. AD/R/IB
12. Mayol, J. i Aguilar, R. 1988. Evolució i distribució recent del nombre de
caçadors a les Balears. Treballs de geografia, 40: 61-65. 1988. G/R/IB
13. Noguera, A. 1998. Caça. In: Seguí, J. M. (Direcció executiva). Atles de
les Illes Balears - CD ROM. Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
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Govern Balear; Sa Nostra, Obra Social i Cultura i Universitat de les Illes
Balears. http://www.uib.cat/secc6/lsig/Atles/INICI.HTM. G/R/IB
14. Ordinas, A. 2001. Geografia i Toponímia a les Illes Balears. La
terminologia geogràfica en el noms de lloc. Editorial Moll, Mallorca.
361 p. G/R/IB
15. Ordinas A. i Binimelis, J. 2007. La Comuna de Caimari. Usos i
aprofitaments d‘un espai forestal. In: Picornell, M. (Dir). Ordenació i
gestió dels usos del territori. INESE, Palma. 5-14. G/R/ST
16. Ordinas, A., Ordinas, G. i Reynés, A. 1995. Es Tossals Verds, nom per
nom. Consell Insular de Mallorca. Palma. 100 p. M/R/ST
17. Rosselló, J. 2007. Colls, caceres i pesqueres a Sóller. In: Bassa, R.,
Planisi, H. i Vallés, A. (Coord.). XX Jornada d‟Antroponímia i Toponímia.
UIB, Govern de les Illes Balears, Palma de Mallorca.101-106. G/R/ST
18. Rosselló, V. M. 1964. Mallorca, el Sur y Sureste. Cámara oficial de
comercio, industria y navegación, Palma de Mallorca. 553 p. G/R/Mig
19. Rullan, O. 1986. Els noms dels colls de tords d‘Esporles, vall de Superna
i Banyalbufar Oriental. Butlletí de la Societat d‟Onomàstica: 224-251.
G/R/ST
20. Salamanca, M. 2009. Els noms dels passos a la serra de Tramuntana.
In: Bassa, R., Latorre, F. i Planisi, H. (Coord). XXI Jornada
d‟Antroponímia i toponímia. (Santa Maria del Camí, 2008). UIB, Palma.
69-74. G/R/ST
21. Salvà, P. 1978. Aproximación al conocimiento de la transformación del
espacio rural en la Sierra de Tramuntana de la isla de Mallorca. Tesi
doctoral, 10 vols, Univesitat de les Illes Balears. Inèdita. G/R/ST
22. Salvà, P. 1988. Sa Marina: formes històriques d‘explotació de l‘espai
agrari. A: Mayol, J., Pons, G., Salvà, P., Rullan, O. i Sbert, M.. Sa Marina,
una realitat per conèixer. Obra Cultural Balear de Llucmajor, Ciutat de
Mallorca. 25-35. G/R/Mig
Legislació cinegètica (2 títols)
1. Jaume III, rei de Mallorca (1315 - 1349). 1991. Lleis palatines.
Presentació i transcripció Llorenç Pérez Martínez, introduccions de
Gabriel Llompart i Marcel Durliat ; [Esteve Serra, tr. ; María Dolores
Alcalá, il.]. De Olañeta, José J.Palma. 2 v. (VI, 186, 158) p. AD/R/Ma
2. Servei de Caça de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears. 2006. Llei balear de caça i pesca fluvial. Direcció General
de Caça, Protecció d‘Espècies i Educació Ambiental.Palma. 60 p.
AD/Ll/IB
Literatura, relats i vivències de caça (33 títols)
1. Alcover, A. M. 1896- 1936. Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi
d'es Racó. Diverses editorials, Ciutat de Mallorca. AD/R/Ma
2. Barceló, A. 2013. De torcaces en Mallorca con Cristobal Jiménez.
Trofeo, 521: 28-32. G/R/Mig.
3. Boddington, C. 2009. Majorcan Surprise. Safari Times, vol 24: 18&20.
AD/R/ST
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4. Català, J. 2009. Boc balear con arco: un rececho apasionante. Caza
mayor, agosto: 34-39. AD/R/ST
5. Català,
J..
2011.
Bowhuntig
the
Spanish
Boc.
TBM,
www.TRADBOW.com. AD/R/ST
6. Català, J.. 2012. Tras el boc balear con recurvo. Caza Mayor, 162.
AD/R/ST
7. Català, J.. 2013. La Chèvre sauvage des Baléares. Charc. Premier
Magazine National Sur La Chasse á l‘Arc. Núm. 33: 36-39. AD/R/ST
8. Capellà, Ll. 1991a. Andreu Llinás Alcover: sediento de paisajes abiertos.
Brisas, 168: 26-30. AD/R/Ma.
9. Capellà, Ll. 1991b. Cazador y paisaje. Brisas, 168: 33. AD/R/Ma.
10. Cunningham, D. Mallorca. 2011. Hunting an island Paradise for the
Balearean boc. Safari. The journal of big game hunting. Official
publication of Safari Club International, Vol, 37, Num. 6: 42-43. AD/R/ST
11. Delibes, M. 1996. El fin de la perdiz roja silvestre. In: Obras completas V.
El cazador. 2009. Ediciones Destino.Barcelona. 1.057-1.074. AD/R/Ma
12. Delibes, M. 1981. La caza del conejo con podencos (10 de septiembre
de 1977). Las perdices del domingo. In: Obras completas V. El cazador.
2009. Ediciones Destino. Barcelona. 852. AD/R/Ma
13. Galmés, S. 1956. El Garriguer d‘Infern (1925) In: Quadrets i pinzellades.
Moll.Palma. 7-30. AD/R/Lle
14. Moragues, F., Falconer, J., Moragues, C. i Payeras, Ll. (edició i
coordinació). 2008. Retratista del camp mallorquí. El Gall, Pollença;
Institut d‘Estudis Baleàrics, Palma. 224 p. AD/R/Ma
15. Mingo, A. 1995. El boc, delicia mallorquina. Mundo cinegético, 13: 22.
AD/R/ST
16. Nolte, F-J. 2012. Balearen-Bock. Heiße Pirsch im Norden Mallorcas.
Jagen Weltweit, 3: 20-27. AD/R/ST
17. Ramis, D.1987a. La pasión de la caza en Mallorca. Brisas, 27: 14-19.
AD/R/Ma
18. Ramis, D.1987 b. El tiro al vuelo, cuestión de experiencia. Brisas, 32.
AD/R/Ma
19. Ramis, D.1988 a. Adiós a una temporada con más penas que glorias.
Brisas, 41: 20. AD/R/Ma
20. Ramis, D. 1988 b. Una jornada de caza. Brisas, 82: 18-20. AD/R/Pla
21. Salvà, M. A. 1957. El poema de l‘Allapassa (1425-1925). In: Antologia
poètica. Editorial Selecta, Barcelona. 69 - 71. AD/R/Mig
22. Santandreu, J. 2005. En el último suspiro (I). El día de Pep. Hunters.
Cazadores Sin Fronteras, 97. AD/R/A
23. Santandreu, J. 2005. En el último suspiro (II). El día de Pep. Hunters.
Cazadores Sin Fronteras, 98. AD/R/A
24. Sanz, A. 2007. Camerún Sabana. Otra dimensión. Revista Jara y Sedal,
64. AD/R/A
25. Sanz, A. 2008. Boc de récord. Jara y Sedal, 76. AD/R/ST
26. Seguí, B. 2011. Quebec a Vuela Pluma. Imágenes para el recuerdo.
Caza y Safaris, 320. AD/R/A
27. Seguí, B. 2013. El Grévol. El fruto secreto del bosque. Caza y Safaris,
número, 337. AD/R/A
28. Seguí, B., Santandreu, J. 2005. Cacería del Ibice del Tien Shan en
Kirguizistán (I). Hunters. Cazadores Sin Fronteras, 92. AD/R/A
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29. Seguí, B., Santandreu, J. 2005. Cacería del Ibice del Tien Shan en
Kirguizistán (II). Hunters. Cazadores Sin Fronteras, número, 93. AD/R/A
30. Seguí, B., Santandreu, J. 2005. Cacería del Íbice del Tien Shan. Acto
final. Hunters. Cazadores Sin Fronteras, 96. AD/R/A
31. Seguí, B., Santandreu, J i Moranta, C. 2008. Tur del Dagestan. Jara y
Sedal, 79. AD/R/A
32. Vallbona, J (coord.). 2001. Converses amb la nostra gent I. El Gall
Editor. Calonge. 2001. 360 p. M/R/Mig
33. Vallbona, J (coord.). 2007. Converses amb la nostra gent II. El Gall
Editor. Calonge. 404 p. M/R/Mig
Modalitats i tècniques de caça (36 títols)
1. Aguiló, J. A., Castelló, M., Seguí, B., Barceló, A., García, A i Vidal, J.
Caça i pedra en sec a Mallorca. 2011. In: Reynes, A. (coord.). V Trobada
d‟estudi per a la preservació del patrimoni de pedra en sec als Països
Catalans (2009). Consell de Mallorca, Palma. 63-76. M/R/Ma
2. Alomar, G., Ferrer, I., Grimalt, M., Reynés, A. i Rodríguez, I. 2002. La
Pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes
mediterrànies. Leader Ulixes s.c.a.r.l., Palermo. 320 p. M/R/Ma
3. Andreu, J. 2001. Estudio y catalogación de barraques y casetes de
piedra en seco en Petra (Mallorca). In: I Congreso Nacional de
Arquitectura Rural en Piedra Seca. Diputación Provincial de Albacete,
Albacete, Zahora, 38. AD/R/Pla
4. Andreu, J. 2008. Arquitectura tradicional de les Balears. El Gall.
Pollença. 279 p. AD/R/Ma
5. Borràs, M. A. 1990. La responsabilidad y la importancia del cazador.
Brisas, 168: 8-10. AD/R/IB
6. Bosch, T. 2005. Foravila: animals i plantes. Gràfiques Muntaner.
Manacor. 141 p. AD/R/Lle
7. Boza, M. D. 2002. El trampeo y demás artes tradicionales en la
Península Ibérica. Editorial Hispano Europea, SA. Barcelona. 349 p.
AD/R/Ma
8. Brunet, P. 1991. La Comuna de Bunyola, biografia d‟un bosc. Ajuntament
de Bunyola amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. Palma. 135 p. G/R/ST
9. Calviño, C. i Clar, J. 1999. Les barraques de Llucmajor, una arquitectura
popular. Consell de Mallorca. Palma. 155 p. M/R/Mig
10. Castelló, M. 1985. El bosque en las Islas Baleares. El Campo, boletín
de información agraria, 100: 28-29. AD/R/IB
11. Colom, H. 1991. Pere Bennàssar, cazador con "filats": Yo, con mis
manos, he liberado de la red a un halcón. Brisas, 168: 20-21. AD/R/ST.
12. Colom, H. 1991. Bernadí de Muntanya, toda una vida junto a las cabras
en la Serra Nord. Brisas, 198: 6-11. AD/R/ST
13. Colom, H. 1992. Filats, la gran pasión de los abuelos de la Sierra.
Brisas, 290: 6-9. AD/R/ST
14. Estarellas, A. 1978. Olivos y almazaras de Mallorca. In. Mascaró, J
(coord.). Historia de Mallorca, Tomo VII. Esago, Palma de Mallorca.
AD/R/Ma
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15. García,J.1964-1980. Rutes amagades de Mallorca. Jesús García,
Palma. AD/R/ST
16. Grimalt, M. 2006. Pedra en Sec i Paisatge a s‘Horta. In: Barceló, A. i
Seguí, B (ed). Societat de Caçadors de s‟Horta, 25 anys. Societat de
Caçadors de s‘Horta. 49 - 58. G/R/Mig
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17.4. Annex 4. Model enquesta
Nom de la Societat de Caçadors

Any de fundació:

Localitat
Quines són les cinc principals modalitats que es
practiquen dins la seva societat? (marcar 1, 2, 3, 4 i 5)

Aguait
Ca de mostra (cega)
Ca de mostra (guàtlera)
Ca de mostra (perdiu)
Cabres amb Llaç
Cabres amb rifle
Caça a la mala
Cans eivissencs
conills amb cans de rastre - bufons
Espera (tord)
Falconeria
Filats a coll
Perdiu amb reclam - escopeta
Perdiu amb bagues
Tir al pas (Tudó, tórtora,..)
Altres___________
Quants de socis tenia la societat
durant el 2013?
Nombre de socis:
Hi ha dones socies?
Sí
No
Si abans ha contestat si, quantes?

Quina és la principal espècie de caça?
Anàtides
Cabra
Cega
Conill
Llebre
Perdiu
Tord
Tórtora/Tudó/Guàltera
Altres
En els darrers anys, han augmentat
o disminuït el nombre de socis?
Augmentat
Disminuït
Igual

Quina és la quota anual de soci?
Menys de 50 €
Entre 51 i 75 €
Entre 76 i 100 €
Entre 101 i 125 €
Entre 125 i 150 €
Entre 151 i 175 €
Entre 176 i 200 €
Entre 201 i 225 €
Entre 226 i 250 €
Entre 251 i 275 €
Entre 276 i 300 €
Més de 300 €
La Societat paga algun tipus de lloguer de vedat
o de terres per poder caçar els socis?
Sí
No
Quina és la proporció aproximada de caçadors
majors de 65 anys dins la Societat?
Menys d'un 15 %
Entre un 15 i un 30 %
Entre un 30 i un 45 %
Entre un 45 i un 60 %
Entre un 60 i un 75%
Més d'un 75 %
Quina és la proporció aproximada de caçadors
menors de 25 anys dins la Societat?
Menys d'un 15 %
Entre un 15 i un 30 %
Entre un 30 i un 45 %
Entre un 45 i un 60 %
Entre un 60 i un 75%
Més d'un 75 %
Quin són els principals problemes dins la societat
dins la seva societat de Caçadors?
El fora vila no és sembra ni es gestiona
És una afició molt cara
Furtivisme
Hi ha massa envejes entre els caçadors
La caça és una activitat mal vista
L'administració no inverteix en caça
Massa depredadors
Massa Lleis i massa burocràcia
No hi ha caça, poques peces
No hi ha joves que es facin caçadors
No hi ha vigilància
Urbanització del fora vila i conflictes amb propietaris

Heu tengut danys agrícoles per espècies
cinegètiques dins el vedat?

Conflictes amb la pagesisa
Quines actuacions de gestió du a terme la Societat?

Sí
No

Sembres
Control de depredadors
Repoblacions d'espècies cinegètiques
Instal·lació beguedors
Gestió forestal (desbrosses, processionària,...)
Infrast. De pedra en sec (parets, clapers…)
Altres

603

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

604

2015

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

17.5. Annex 5. Model enquesta
Enquesta
sobre la Caça a Mallorca
Localitat de residència___________________
Edat_____________
Quin tipus de caçador es considera vostè?
Especialista en poques modalitats
Vaig un poc a tot

On viu vostè?
Fora vila
Nucli urbà
On sol caçar?
Quina modalitat de caça practica?
Terrenys lliures
Conill a l'aguait
Vedat privat (convidat)
Tir al pas durant la mitja veda (tudó, tórtora,,,)
Vedat privat (propietari)
Guàtlera amb ca de mostra
Vedat privat (acció de caça llogada)
Conills amb cans de rastre o bufons
Vedat Societat Caçadors
Cans eivissencs
Falconeria
Especificar municipi/s on sol caçar
Cans llebrers
__________________________________
Perdiu amb ca de mostra
Cega amb ca de mostra
Quina distància hi ha de ca seva al vedat on caça?
Caça a la mala
Menys d' 1 km
Caça del tord amb escopeta (alba, espera,...)
Entre 1 i 5 km
Caça del tord amb filats
Entre 5 i 15 km
Perdiu amb reclam
Entre 15 i 30 km
Cabres amb rifle
Entre 30 i 50 km
Cabres amb cans i llaç
Més de 50 km
Altres _____________________________
Quins 3 mesos sol practicar més la caça?
Com sol caçar normalment?
Juny
Tot sol
Juliol
Amb un altre caçador
Agost
Grup de caçadors
Setembre
Octubre
Quina raça de ca té i quants d'exemplars?
Novembre
Raça
Núm. exemplars
Desembre
Cans eivissencs
Gener
Ca rater
Febrer
Ca mè mallorquí
Caça major (feb-set)
Brac
Bretó
Quants de dies per setmana sol caçar?
Pointer
1
Setter
2
Beagle
3
Basset
4
Podenquillo
El màxim que marca la Llei
Retreiver
Mesclat
A quina espècie de caça vos dedicau m és? Marcau 1, 2 i 3
Altres
Conill
__________________
Llebre
Tudó
Quantes escopetes/rifles té? De quin calibre?
Tórtera salvatge
Arma
Número Calibre
Tórtera turca
Rifle de pany
Guàtlera
Rifle monotir
Perdiu
Escopeta d'1 canó
Faisà
Superposta
Anàtides
Plana
Cega
Repetidora
Tord
Cabra / cabrits
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17.6. Annex 6. Taula multivariant
Uf 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Superfície (Ha)
Núm. Unitats confrontants
(unitats)

Uf 2

Uf 3

Uf 4

16407,36 39968,91 20366,03 14811,31

Uf 5
2165

5

4

3

3

1

Vedats (%)

89,35

72,73

60,72

68,98

66,91

Refugis (%)

1,20

7,57

5,55

0,55

1,84

Vedats SL (%)

21,42

10,13

5,02

13,23

62,52

Vedats caça major (%)

23,96

28,46

12,43

16,86

42,21

Terrenys lliures (%)

7,43

18,58

29,14

20,99

17,33

Núm. Caçadors (ind/ha)

0,03

0,04

0,05

0,03

0,04

LEN (% protegit)

83,49

92,47

89,71

88,90

58,40

Capacitat agrològica (%)

20,77

9,8

17,13

14,52

27,79

Temperatura (ºC)

15,63

14,37

14,87

15,89

16,5

Precipitació (mm anuals)

739,12

861,22

618,3

473,72

550

Altura mitjana (m)

180,32

471,61

349,81

213,51

83,78

Pendent (graus)

18,32

23,09

20,11

18,95

15,79

Sup. Artificials

2,02

1,12

4,6

9,48

13,92

Agricultura de secà

7,45

16,31

10,38

4,18

18,44

Agricultura de regadiu

1,61

0

0,16

0,35

0

Mosaïc d'usos

12,47

9,8

17,72

15,17

8,42

Boscos

26,78

34,11

47,21

37,71

27,52

Arbusts

40,06

34,04

19,56

32,28

31,43

Prats i roquissars

9,5

4,3

0,37

0,82

0,28

Zones humides

0,12

0,31

0

0

0

3,4

5,8

5,23

3,36

3

0,6

0,61

0,38

0,38

0,5

0,29

0,99

0,29

0,29

0,29

1,59

2,1

0,75

0,75

0,75

1,59

1,23

0,15

0,15

0,15

0,71

2,35

1,96

1,16

0,11

Patrimoni pedra en sec

23 (importància qualitativa d'1 a 10)
24
Ramaderia ovina (ind/ Ha)
25
IKA postreproductor conill
26
IKA postreproductor perdiu
27
IKA postreproductor llebre
28
Captures tords (cap. /Ha)
29
Sup. Mitjana parcel·les
30 Contruccions rurals (const/Ha)
31
Població (ind/Ha)

40023,21 34348,66 31944,83 18561,31 25181
0,38

0,27

0,36

0,46

0,26

1,37

0,88

3,69

3,75

3,24
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Uf 6

Uf 7

Uf 8

Uf 9

Superfície (Ha)
Núm. Unitats confrontants
(unitats)

3758,74

17493,3

2

6

9

3

2

Vedats (%)

82,54

67,51

20,29

62,60

54,50

Refugis (%)

3,63

1,05

0,16

0,00

0,00

Vedats SL (%)

74,6

52,68

1,2

4,42

0

Vedats caça major (%)

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

Terrenys lliures (%)

4,01

23,95

36,43

10,17

26,71

Núm. Caçadors (ind/ha)

0,03

0,06

0,14

0,03

0,03

LEN (% protegit)

2,51

0,01

0,41

56,33

55,79

Capacitat agrològica (%)

81,12

93,48

64,41

38,24

11,2

17731,7 4536,22

Uf 10
1362,39

Temperatura (ºC)

16,42

16,46

16,5

16,5

16,5

Precipitació (mm anuals)

636,92

499,71

369,5

360,06

300

Altura mitjana (m)

24,71

120,39

50,96

69,03

56,62

Pendent (graus)

3,15

2,44

2,84

10,02

7,85

Sup. Artificials

9,82

7,5

43,12

27,23

18,79

Agricultura de secà

38,56

18,65

12,15

14,67

12,69

Agricultura de regadiu

0,06

1,4

12,19

0,07

0

Mosaïc d'usos

41,05

71,27

29,26

23,11

3,82

Boscos

8,2

1,14

2,52

30,41

36,21

Arbusts

1,06

0,03

0,5

4,5

26,51

Prats i roquissars

0,37

0

0,27

0

1,98

Zones humides

0,88

0

0

0

0

3,4

3,7

3,71

3,95

4

0,5

1,07

0,54

0,62

0,63

0,29

1,80

1,65

0,29

0,29

0,75

4,46

2,61

0,75

0,75

0,15

1,89

1,4

0,15

0,15

0,11

0,25

0,52

0,28

0,2

6319,78

6575,68

2,54

1,30

1,62

0,43

0,10

1,9

2,21

14,51

3,46

3,52

Patrimoni pedra en sec

23 (importància qualitativa d'1 a 10)
24
Ramaderia ovina (ind/ Ha)
25
IKA postreproductor conill
26
IKA postreproductor perdiu
27
IKA postreproductor llebre
28
Captures tords (cap. /Ha)
29
Sup. Mitjana parcel·les
30 Contruccions rurals (const/Ha)
31
Població (ind/Ha)
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Uf 11

Uf 12

Uf 13

Uf 14

Uf 15

Superfície (Ha)
Núm. Unitats confrontants
(unitats)

11471,71

11201,7

30584,63

23108

21434,4

6

6

7

6

5

Vedats (%)

83,82

78,15

91,05

91,96

77,50

Refugis (%)

0,16

0,00

0,33

0,00

0,13

Vedats SL (%)

37,08

13,09

13,9

38,73

28,01

Vedats caça major (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,73

3,67

4,74

13,88

Terrenys lliures (%)

13,02

Núm. Caçadors (ind/ha)

0,04

0,09

0,03

0,03

0,03

LEN (% protegit)

4,63

45,00

11,23

20,76

10,81

Capacitat agrològica (%)

75,51

46,72

67,77

69,95

72,59

Temperatura (ºC)

16,5

16,39

16,44

15,8

16,5

Precipitació (mm anuals)

479,52

364,02

326,38

321,09

409,88

Altura mitjana (m)

98,58

122,39

87,63

50,67

67,98

Pendent (graus)

3,66

5,15

1,75

2,44

4,12

Sup. Artificials

3,01

8,12

4,96

3,3

8,49

Agricultura de secà

5,65

3,35

13,79

11,41

12,72

Agricultura de regadiu

1,25

1,24

0,37

4,84

1,81

Mosaïc d'usos

68,6

40,01

51,85

61,94

59,07

Boscos

17,46

19,84

6,1

7,65

4,88

Arbusts

4,03

27,44

22,43

9,77

12,86

Prats i roquissars

0

0

0,5

0,72

0,18

Zones humides

0

0

0

0,35

0

4,2

4,45

7,34

6,13

4

1,03

0,47

0,57

0,7

0,97

2,06

2,24

7,14

5,20

6,60

7,61

4,21

5,77

8,45

4,73

1,04

0,86

0,77

0,15

1,08

Patrimoni pedra en sec

23 (importància qualitativa d'1 a 10)
24
Ramaderia ovina (ind/ Ha)
25
IKA postreproductor conill
26
IKA postreproductor perdiu
27
IKA postreproductor llebre
28
Captures tords (cap. /Ha)
29
Sup. Mitjana parcel·les
30 Contruccions rurals (const/Ha)
31
Població (ind/Ha)

3,51

1,19

0,74

0,41

0,44

10184,44

17266,3

29921,08

11537

11016,6

0,70

0,77

0,33

0,42

0,67

1,55

8,18

1,05

1,04

1,39
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Uf 16

Uf 17

Uf 18

Uf 19

Uf 20

Superfície (Ha)
Núm. Unitats confrontants
(unitats)

20871,29

3271,18

649,3

1154,3

1098,8

9

4

1

1

2

Vedats (%)

91,17

30,63

39,95

5,79

100,00

Refugis (%)

0,22

49,68

10,49

0,00

0,00

Vedats SL (%)

24,73

28,91

39,94

0

23,51

Vedats caça major (%)

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Terrenys lliures (%)

6,26

9,75

44,44

68,82

0,00

Núm. Caçadors (ind/ha)

0,03

0,04

0,03

0,18

0,03

LEN (% protegit)

26,17

71,60

77,36

0,00

87,64

Capacitat agrològica (%)

60,43

31,96

74,36

77,43

33,81

Temperatura (ºC)

16,49

16,5

16,5

16,5

15,58

Precipitació (mm anuals)

509,51

572,57

550,07

319,24

300

Altura mitjana (m)

68,62

2,04

1,41

3,17

3,27

Pendent (graus)

4,27

1,03

0,61

1,29

1,24

25,39

0

Sup. Artificials

2,34

9,93

5,13

Agricultura de secà

31,51

0,49

61,02

4,12

13,76

Agricultura de regadiu

1,47

20,3

10,5

68,39

7,72

Mosaïc d'usos

31,89

5,25

9,16

2,09

30,15

Boscos

21,68

2,81

0

0

15,46

Arbusts

10,05

0,07

0

0

5,89

Prats i roquissars

1,07

5,05

0

0

6,46

Zones humides

0

56,08

14,19

0

20,56

3,19

4

5,5

0,5

0,47

0,59

0,29

1,65

4,52

0,75

2,61

5,49

0,15

1,40

1,19

Patrimoni pedra en sec

23 (importància qualitativa d'1 a 10)
3,36
2,57
24
Ramaderia ovina (ind/ Ha)
0,99
0,45
25
IKA postreproductor conill
3,10
0,29
26
IKA postreproductor perdiu
5,02
0,75
27
IKA postreproductor llebre
1,40
0,15
28
Captures tords (cap. /Ha)
0,46
0,11
29
Sup. Mitjana parcel·les
16483,28 7096,43
30 Contruccions rurals (const/Ha)
0,27
0,45
31
Població (ind/Ha)
1,04
1,69

610

0,11

2,91

1,21

7289,99

17570,25

26500

1,04

1,83

0,23

2,45

20,88
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Uf 21

Uf 22

Uf 23

Uf 24

Uf 25

Superfície (Ha)
Núm. Unitats confrontants
(unitats)

9261,49

2166,96

9430,23

15818,89

11044,38

3

1

2

3

3

Vedats (%)

93,67

87,22

58,23

78,35

89,22

Refugis (%)

0,02

0,00

17,28

0,77

0,00

Vedats SL (%)

42,43

49,57

9,83

25,79

24,46

Vedats caça major (%)

0,00

0,00

8,81

0,00

0,00

Terrenys lliures (%)

5,44

7,37

22,27

15,10

9,42

Núm. Caçadors (ind/ha)

0,03

0,02

0,02

0,02

0,03

LEN (% protegit)

55,52

17,04

81,61

32,46

35,20

Capacitat agrològica (%)

60,45

72,02

18,26

62,59

60,26

Temperatura (ºC)

15,66

16,5

16,06

16,29

16,11

Precipitació (mm anuals)

403,15

482,2

595,34

534,31

419,7

Altura mitjana (m)

209,3

145,52

175,36

135,81

157,66

Pendent (graus)

7,61

7,44

16,59

9,2

9,96

Sup. Artificials

0,87

5,41

2,21

5,77

1,36

Agricultura de secà

8,78

10,69

5,53

8,45

2,98

Agricultura de regadiu

0,1

0

0

2,29

1,07

Mosaïc d'usos

57,8

63,17

18,18

54,6

60,38

Boscos

23,95

18,13

11,89

14,02

18,19

Arbusts

8,49

2,6

45,91

14,86

16,02

Prats i roquissars

0

0

16,29

0

0

Zones humides

0

0

0

0

0

6,24

4,07

3,73

3,52

4,83

0,51

0,87

0,63

0,76

0,88

3,90

1,38

1,05

6,38

1,93

3,37

1,23

0,75

3,36

0,86

0,42

0,15

2,11

2,08

3,71

Patrimoni pedra en sec

23 (importància qualitativa d'1 a 10)
24
Ramaderia ovina (ind/ Ha)
25
IKA postreproductor conill
26
IKA postreproductor perdiu
27
IKA postreproductor llebre
28
Captures tords (cap. /Ha)
29
Sup. Mitjana parcel·les
30 Contruccions rurals (const/Ha)
31
Població (ind/Ha)

1,41

2,21

0,11

1,49

0,93

10337,43

5518,44

44216,2

12101,07

11556,02

0,90

0,81

0,20

0,76

0,50

0,86

0,57

0,92

1,57

1,3
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Uf 26

Uf 27

Uf 28

Uf 29

Superfície (Ha)
Núm. Unitats confrontants
(unitats)

21492,32

6582,46

8

3

6

3

5

Vedats (%)

91,79

92,90

89,50

95,15

80,88

Refugis (%)

0,08

0,00

0,17

0,00

0,55

Vedats SL (%)

68,3

62,8

56,4

71,35

64,37

Vedats caça major (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13979,64 2872,47

Uf 30
6227,92

Terrenys lliures (%)

5,36

4,55

8,12

2,98

15,37

Núm. Caçadors (ind/ha)

0,03

0,03

0,04

0,03

0,05

LEN (% protegit)

0,23

2,50

0,00

0,00

0,37

Capacitat agrològica (%)

90,49

87,37

95,24

89,88

94,12

Temperatura (ºC)

16,34

15,57

16,5

16,5

16,5

Precipitació (mm anuals)

468,55

320,69

414,72

547,63

553,64

Altura mitjana (m)

129,06

21,08

82,47

90,77

27,33

Pendent (graus)

3,55

0,8

2

3,79

1,37

2,55

2,21

1,87

3,2

Sup. Artificials

2,77

Agricultura de secà

31,98

6,57

28,6

58,27

6,41

Agricultura de regadiu

1,02

31,28

6,89

0

70,08

Mosaïc d'usos

60,59

52,82

60,75

34,97

17,87

Boscos

3,54

3,44

0,29

4,89

2,14

Arbusts

0,11

3,29

1,26

0

0,26

Prats i roquissars

0

0,07

0

0

0,02

Zones humides

0

0

0

0

0,02

4,04

5,53

4,23

3,02

2,74

0,83

0,59

0,92

1,01

0,84

1,86

2,50

5,28

2,34

1,81

3,59

4,66

4,55

3,56

4,67

1,39

0,33

2,14

1,28

1,48

Patrimoni pedra en sec

23 (importància qualitativa d'1 a 10)
24
Ramaderia ovina (ind/ Ha)
25
IKA postreproductor conill
26
IKA postreproductor perdiu
27
IKA postreproductor llebre
28
Captures tords (cap. /Ha)
29
Sup. Mitjana parcel·les
30 Contruccions rurals (const/Ha)
31
Població (ind/Ha)

1,36

2,78

0,35

3,38

0,42

5686,13

11834,98

6975,63

5694,35

8752,54

0,60

0,79

0,36

0,20

0,57

0,65

0,68

1,21

0,85

2,54
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17.7. Annex 7. Índex de figures
Figura 1: La fotografia mostra una pintura que decora el cambril de la Mare de Déu de
Sant Salvador (Artà), obra realitzada per Joan Miralles l'any 1941. Es poden veure els
premonstratesos al costat del rei en Jaume en la missa celebrada a les muntanyes
d'Artà l'any 1230. Al costat dret s‘aprecien dos cans de caça. Foto: A. Barceló .......... 23
Figura 2: Mapa de les Illes Balears amb les divisions administratives municipals. ..... 24
Figura 3: Espais vedats (en marró) a les Illes Balears. ................................................ 25
Figura 4: Gairebé 1/3 del territori de les Illes Balears està gestionat per societats de
caçadors, encara que hi ha diferències substancials entre illes. A Menorca els vedats
gestionats per societats de caçadors són molt reduïts, mentre que a Mallorca i a les
Pitiüses tenen una gran importància. A Mallorca dominen al Pla i al Llevant, a Eivissa
al centre i al sud–est i a Formentera als dos extrems. .................................................. 26
Figura 5: Escultura obra d‘Andreu Moreno en homenatge al ca eivissenc, la raça
espanyola més coneguda internacionalment. El 6 d‘agost de 2010 s‘inaugura i es troba
ubicada a la rotonda d‘entrada al passeig marítim d‘Eivissa. Foto: A. Barceló ............ 26
Figura 6: La caça del tord a coll és una modalitat tradicional amb nombrosos
seguidors a Mallorca i a Menorca. A Eivissa no es caça a coll i a Formentera es diu
caça a freu. En aquesta illa, la caça a freu la «importa» un mestre d‘escola mallorquí
molt caçador de coll que va anar a treballar a Sant Ferran i un altre caçador
formenterer, que durant uns anys va estar a Lluc. Foto: Manuel Romero .................... 27
Figura 7: El ca rater és una raça autòctona mallorquina molt valorada per a la caça del
conill amb escopeta, però també aquests cans són excel·lents per a portar tords i com
a companys a la llar. Foto: A. Barceló ........................................................................... 27
Figura 8: El ca de conills de Menorca és possiblement la raça autòctona de cans de
caça més desconeguda de les Balears. Són grans caçadors i existeixen exemplars de
diferents mides en funció del tipus de terreny on cacen. Foto: A. Barceló ................... 28
Figura 9: Ca mè mallorquí parat. Fa uns vint anys la situació de la raça era molt
crítica. Avui, la feina de l‘Associació de Caçadors i Criadors del Ca Mè Mallorquí i
l‘interès de l‘Administració ha contribuït a recuperar la raça i a conservar una valuosa
raça autòctona. Foto: A. Barceló .................................................................................... 28
Figura 10: Armador de pedra seca a Menorca destinat a ocultar el perdigoter. Les
diferents espitlleres permeten observar el perdigot i les perdius del camp i, en el cas de
caçar amb escopeta, és per on es treu el canó.. Foto: A. Barceló ............................... 30
Figura
11:
Situació
de
les
illes
Balears
en
el
món.
Font:
http://www.surveyingmuseum.org/ ................................................................................. 37
Figura 12: Situació de l'arxipèlag de les Illes Balears dins la conca mediterrània. Font:
Atles de les Illes Balears (1995). .................................................................................... 38
Figura
13:
Ortofoto
actual
de
l'illa
de
Mallorca.
Font:
http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp ............................................. 38
Figura
14:
Mapa
de
relleu
de
l'illa
de
Mallorca.Font:
http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp ............................................. 39
Figura 15: Xarxa fluvial de Mallorca. Font: Grimalt, M. (1995). .................................... 41
Figura 16: Evolució de la població segons els censos de població. Font:
www.ibestat.caib.es ........................................................................................................ 43
Figura 17: Composició de la població insular per nacionalitat, any 2013. Font:
www.ibestat.caib.es ........................................................................................................ 44
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Figura 18: Piràmide d'edats de la població insular, any 2013. Font:
www.ibestat.caib.es ........................................................................................................ 45
Figura 19: Grups d'edats de la població mallorquina, any 2013. Font:
www.ibestat.caib.es ........................................................................................................ 45
Figura 20: Distribució de la població insular Palma - Part forana, any 2013. Font:
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Figura 310: Fotografia feta entre Cala Millor i Son Servera, cap a l'Est de les Serres de
Llevant Nord. En primer plànol s'observa encara el que seria part de la Marina de
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pletes de garriga i pinars. Al fons a l'esquerra s'intueix la silueta de la Serra de
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Barceló. Data: 21 de setembre de 2014. ..................................................................... 500
Figura 319: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 29............................. 501
Figura 320: Fotografia de la unitat denominada Pla de Santa Margalida, des de les
proximitats del poble de Maria de la Salut (carretera Ma-3521). Les terres agrícoles es
presenten en una estructura parcel·laria oberta i són flanquejades per turons coberts
de vegetació forestal. En primera instància apareix una síquia per drenar els excedents
hídrics. Foto: A. Barceló. Data: 22 d'octubre de 2014. ................................................ 501
Figura 321: Mapa de localització de la unitat fisiogràfica núm. 30............................. 502
Figura 322: Imatge del Pla de sa Pobla des de les proximitats de son Fornés, on la
carretera de sa Pobla (Ma-3421) creua el torrent de Búger. Es tracta d'una planura
molt fèrtil amb elevat interès agrícola. Destaquen les construccions lligades a l'activitat
agrària i els molins d'extracció d'aigua, malgrat també proliferen les construccions
residencials. Al fons, les elevacions més externes i suaus de la unitat Serra de
Tramuntana Nord. Foto: A. Barceló. Data: 10 d'octubre de 2014. .............................. 503

630

Caça, Territori i Societat a Mallorca

Antoni Barceló Adrover

2015

Figura 323: Gràfica de sedimentació de l'anàlisi. Es tracta d'una eina gràfica per a la
decisió del nombre de components a seleccionar. S'observa com a partir del setè
autovalor la pendent de la gràfica és molt suau. No obstant això, els valors 1, 2 i 3 són
els que marquen una major diferència. ........................................................................ 505
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Figura 331: Gràfica de saturacions o de components en referència al primer i al segon
component. S'observa com el primer component representa variables relatives al medi
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17.8. Annex 8. Índex de taules
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mentre que a Eivissa i a Formentera hi ha molts menys vedats, però que tenen
extensions molt importants, superiors a les 700 ha. ..................................................... 24
Taula 2: Estructura sectorial del PIB a les Illes Balears, Espanya i diferència entre les
Illes Balears i Espanya, any 2009. Font: Illes Balears, cifras 2010. Cambra de Comerç,
Mallorca. ......................................................................................................................... 47
Taula 3: Resum dels temes desenvolupats, objectius específics i metodologia
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Taula 7: Distribució territorial dels principals articles sobre geografia de la caça a
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de caça s'indiquen els de caràcter general, sense tenir en compte possibles
pròrrogues. (*) Els període de caça de la cabra assilvestrada per norma general
coincideix amb el de la caça menor en general (12/X - 1/II) però pot variar en funció de
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